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 ความมุงหมายของการวิจัยในครั้งน้ีเพื่อสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 13 คน ทําการประเมินบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสจํานวน 6 ดาน คือ 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินการ 2.ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดีย 3.
ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 4.ดานการเชื่อมโยง 5.ดานแบบฝกหัด และ 6.ดานการออกแบบ
ปฏิสัมพันธมีประสิทธิภาพ นําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-Test   
 ผลการวจิัยพบวา 

  1. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทํา
การวิเคราะหเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน สามารถวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเนื้อหาได 5 หนวย
การเรียนรูดังนี้ 1.การควบคุมคุณภาพ 2.เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 3.การสุมตัวอยางหรือการชัก
ตัวอยาง 4. Reliability and Product Liability 5.กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 

  2. ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 13 คน จํานวน 6 ดาน มีประสิทธิภาพโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 อยูใน
เกณฑดี สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 4.00 มีคาคะแนน t = 2.34 ซึ่งมีคาแตกตางระหวางคาเฉลี่ยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีคาประสิทธิภาพดังนี้ 1.เนื้อหาและการดําเนินเร่ืองมีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน (t = 3.07) อยูในเกณฑดี 2.สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.28 
คะแนน (t = 3.10) อยูในเกณฑดี 3.การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) 
อยูในเกณฑดี 4.ดานการเชื่อมโยงมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยูในเกณฑดี 5.ดาน
แบบฝกหัดมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนน (t = -1.36) อยูในเกณฑดี 6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมี
คาคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน (t = 0.43) อยูในเกณฑดี  
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 The purposes of this research were to construct electronics learning on IN 515 
Quality Control subject according to Master of Education Curriculum, Major in Industrial 
Education, Srinakharinwirot University and to evaluate the efficiency of the electronics learning 
on IN 515 Quality Control Subject. The electronics learning on IN 515 Quality Control Subject 
was evaluated by 13 experts in 6 areas. They were: 1. Content and Process 2. Multimedia 
3.Web site Layout 4. Navigation Relation 5. Assignment 6.Interactive Design. The statistical 
tools that were used to analyze the data were mean standard deviation and t-Test. 
 The results were as followed: 
  1. The construction of Electronics Learning on IN 515 Quality Control Subject 
According to Master of Education Curriculum, Major in Industrial Education, Srinakharinwirot 
University was analyzed by 3 experts and came out with 5 units. They were: 1. Quality Control, 
2. Quality Control Tools, 3. Sampling, 4. Reliability and Product Liability, 5. Quality Control 
Activities 
 2. The efficiency of Electronics Learning on IN 515 Quality Control Subject According 
to Master of Education Curriculum, Major in Industrial Education, Srinakharinwirot University 
was evaluated by 13 experts. For as a whole had the average of 4.12 in good level was higher 
than standard 4.00 which t = 2.34, there was significant difference between mean at 0.05 level. 
When considered in each areas found that; Areas 1 Content and Process had the average of 
4.27 in good level t = 3.07. Areas 2 Multimedia had the average of 4.28 in good level t = 3.10. 
Areas 3 Web site Layout had the average of 4.18 in good level t = 2.35. Areas 4 Navigation 
Relation had the average of 4.13 in good level t = 2.03. Areas 5 Assignment had the average 
of 3.90 in good level t = -1.36 Areas 6 Interactive had the average of 4.03 in good level t = 
0.43 Interactive  

 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางสูงจากอาจารย        
ดร.ไพรัช วงศยุทธไกร ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารย ดร.อัมพร กุญชรรัตน 
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตลอดจนอาจารยโอภาส สุขหวาน ที่ไดใหความเอาใจใสดูแลให
คําปรึกษา และชวยเหลือมาโดยตลอด จนการวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จตามจุดประสงค และผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาสาขาอุตสาหกรรมศึกษาทุกทานที่ไดใหความรู คําแนะนํา และใหความ
ชวยเหลือดวยดีตลอดมา 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยผูเชี่ยวชาญทุกทาน ท่ีกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหาของ
บทเรียนวชิาควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบแบบทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน รวมถึง
ตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสวิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยให
คําแนะนําอยางดียิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแม และบุคคลในครอบครัวที่ใหกําลังใจในการศึกษา การ
ทํางาน และกําลังทรัพยในการเรียนและการทําปริญญานิพนธ รวมทั้งเพื่อนๆที่ใหความชวยเหลือที่ดี
ตลอดมา 

 คุณคาและความดีงามของปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบบูชาแคพระคุณของบิดา มารดา 
ตลอดจนครู อาจารยที่ประสิทธประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย และขอมอบแดบุคคลที่อยูเบ้ืองหลัง
ความสําเร็จของปริญญานิพนธฉบับนี้และสิ่งดีงามเหลานี้จะอยูในความทรงจําของผูวิจัยตลอดไป       
ขอกราบขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลัก
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : หมวด 4 มาตรา 22) การจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพจะตองมีการใชสื่อที่เหมาะสม เพราะสื่อชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยี
ทางดานคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมากจนอาจจะกลาวไดวา
ยุคนี้เปนยุคของคอมพิวเตอร บางคนก็เรียกวาเปนยุคของขอมูลขาวสาร เม่ือความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรกลายเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย การจัดการศึกษาจึงจําเปนที่จะตองกาว
ไปใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม (วารสารเทคโนโลยีการศึกษา 2532:  7) ผศ.ดร.ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง ไดกลาวถึงความหมายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไวอยางละเอียดชัดเจน ดังน้ี: "คําวา 
E-Learning โดยทั่วๆไปจะครอบคลุมความหมายที่กวางมาก กลาวคือ จะหมายถึง การเรียนใน
ลักษณะใดก็ได ซึ่งใชการถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปน คอมพิวเตอร 
เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณ
ดาวเทียม (Satellite) ก็ได ซึ่งเน้ือหาสารสนเทศอาจอยูในรูปแบบการเรียนที่เราคุนเคยกันมา
พอสมควร เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-
Based Instruction) การเรียนออนไลน (On-Line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือ 
อาจอยูในลักษณะที่ยังไมคอยเปนที่แพรหลายนัก เชน การเรียนจากวิดีทัศนตามอัธยาศัย (Video 
On-Demand) เปนตน 
 ปจจุบันคนสวนใหญเม่ือกลาวถึง E-Learning จะหมายเฉพาะถึงการเรียนเน้ือหาหรือ
สารสนเทศ ซึ่งออกแบบมาสําหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใชเทคโนโลยีของเว็บ (Web 
Technology) ในการถายทอดเนื้อหาและเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส (Course Management 
System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตางๆ โดยผูเรียนที่เรียนจาก E-Learning นี้สามารถ
ศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน และ/หรือ จากแผนซีดี-รอม ก็ได นอกจากนี้ เน้ือหาสารสนเทศของ 
E-Learning สามารถนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และ
เทคโนโลยีเชิงโตตอบ (Interactive Technology) ความคาดหวังที่จะไดเห็นการนําบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการเรียนการสอน เปนเร่ืองที่ไมนาไกลเกินจริง ในเมื่อเครื่องมือสําหรับการ
พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนโปรแกรมสําหรับสรางบทเรียนหรือระบบเครื่อง



 

 

2 

คอมพิวเตอร ตางก็พัฒนามาถึงจุดที่มีความเหมาะสมตอการนํามาใชในการเรียนการสอน เหลือแต
เพียงวาใครคือผูที่จะทําใหการนํามาใชนี้เปนจริง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสก็คงไมพนที่จะ
เปนหนาที่ของครูอาจารยผูสอนที่จะตองศึกษาและสรางสรรคใหเกิดการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไป
ใช เปนการสรางความหวังใหเปนจริง เพ่ือเยาวชนไทยเพราะไมมีใครจะเขาใจดีถึงกระบวนการเรียน
การสอนและธรรมชาติของผูเรียนไดดีกวาครูอาจารยผูสอน ความหวังนี้จะเปนจริงไดก็คงไมไดขึ้นอยู
กับครูอาจารยผูสอนเทานั้น การใหการสนับสนุน การใหเวลา และสิ่งอํานวยความสะดวกแกครู
อาจารยในการพัฒนาสื่อดูจะเปนเรื่องจําเปนถาเราจะยอมรับกันวาการใชสื่อน้ันจะชวยเปนสื่อกลาง
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่งอกงามไมใชทองจํา และจํากัด
อยูอยางเดียวเทานั้น โดยไมไดเขาใจในสิ่งที่เรียนนั้นอยางแทจริง และไมรูจะนํามาใชอยางไร ในเม่ือ
แตละชั่วโมงตองหลับตานึกฝนตามเสียงบรรยายของครูอาจารยผูสอน 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา  มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒมีความมุงม่ันในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกคน ใหมีความรูดุจ
นักปราชญ และมีความประพฤติดุจผูทรงศีล ประสิทธิ์ประสาทความรูระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ 
ตามหลักสากลเพื่อเปนคุณประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดก
ของชาติและใหมีความรูความสามารถในการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและสามารถนําวิชา
งานอุตสาหกรรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนผูนําทางการวิจัยอุตสาหกรรม โดย
สอดคลองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ
ตระหนักถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมตอสิ่งแวดลอมและ ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ในวิชาชีพ 
 วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นเปนการศึกษาวิวัฒนาการ 
แนวความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพในงานอุตสาหกรรม หลักการและวิธีปฏิบัติ เทคนิคและ
เครื่องมือตางๆที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพ การจัดองคกรแหงคุณภาพ การควบคุมกระบวนการ 
เชิงสถิติ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management) ระบบมาตรฐานคุณภาพ
สากล ISO9001 ISO14001 มอก.18001 TQM ๆลๆ ซึ่งภาวะการแขงขันทางการคาและการตลาด
ในปจจุบันน้ันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นองคกรธุรกิจจึงตองมีการปรับตัวที่รวดเร็วเพ่ือเปน
การตอบสนองความตองการของผูบริโภค ในขณะที่ผูบริโภคมีความตองการสินคาที่หลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปจจัยสําคัญอันหน่ึงที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชสินคาและบริการก็
คือ “คุณภาพ” ของสินคาและบริการนั่นเอง 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดยมีความคาดหวังวาผูเรียนและบุคคลทั่วไปจะสามารถใชเปนสื่อใน
การสรางความรูความเขาใจเพื่อเพ่ิมเติมการเรียนรูเนื้อหาไดดวยตนเองอยางรวดเร็ว โดยผานสื่อ 
การเรียนรูที่ทันสมัยทั้งยังชวยใหประหยัดเวลา สามารถศึกษานอกเวลาไดดวยตนเอง และยัง
กอใหเกิดความเขาใจอยางถองแทอันจะนํามาซึ่งการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอไป ซึ่ง



 

 

3 

การศึกษาของระบบ E-Learning นั้นไมมีที่สิ้นสุด มันคือการศึกษาตอเน่ือง เปนปริญญาหลักสูตร   
สี่สิบป การเรียนรูเปนประจําทุกวัน งานกลายเปนการเรียน การเรียนกลายเปนงาน และไมมีใครเลย 
ที่เคยเรียนจบ ความสามารถในการกระทําคือเปาหมาย วัตถุประสงคก็คือ เพื่อใหมีความสามารถใน
เวลาที่นอยที่สุด ดวยการอบรมนอยครั้งที่สุด ไมใชมากที่สุด ซึ่งจะเห็นไดวาการนําบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการเรียนการสอนจึงเปนการจัดประสบการณ เพ่ือใหผูเรียนและบุคคลทั่วไปมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนดวยความกระฉับกระเฉงและกอใหเกิดประสิทธิภาพอยาง
แทจริง บทเรียนอิเล็กทรอนิกสจึงมีคุณคาตอการเรียนการสอน ควรนํามาใชเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรู
และชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เ พ่ือสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ความสําคญัของการวิจัย 

 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม สามารถใช
เปนสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถนําความรูไปใชในการควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรมใหเกิดประโยชนได 
 
ขอบเขตงานวิจัย 

 1.  เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิวัฒนาการ แนวความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
หลักการและวิธีปฏิบัติ เทคนิคและเครื่องมือตางๆที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพ การจัดองคกรแหง
คุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality 
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Management) ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล ISO9001 ISO14001 มอก.18001 ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพ่ือประกอบการศึกษา 
 2.  ประเมินประสิทธิภาพ 
  ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 
จํานวน 13 คน หรือมีประสบการณทางดานการสอนคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแลวไม
ต่ํากวา 5 ป   
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  3.2  ประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) หมายถึงการเรียนอีกแบบหนึ่งที่ใชการเรียน
ทางคอมพิวเตอร ระบบเครือขายทางคอมพิวเตอร (Internet Computer Network) และเทคโนโลยี
ตาง ๆ มาชวยเสริมความสะดวกในการเรียน วัดผล ประเมินผล และการจัดการศึกษาทั้งหมด มี
ลักษณะการเรียนแบบ On Line ซึ่งอาจจะเปนการเรียนที่ใชคอมพิวเตอร วิดีโอ ซีดีรอม สัญญาณ
ดาวเทียม (Satellite) Internet Intranet หรือสัญญาณโทรทัศน มาจากคําวา Electronic Learning 
และรวมไปถึงระบบจัดการบทเรียน (Learning Management System: LMS) LMS ซึ่งหมายถึง
ระบบจัดการเรียนการสอน Online เปนซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการเรียนการสอนผานระบบ
อินเตอรเน็ต ระบบดังกลาวมักจะประกอบไปดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน 
และผูดูแลระบบ ผูสอนสามารถนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชาตามที่ไดขอใหระบบจัด
ไวใหโดยสะดวก ผูเรียนเขาถึงเน้ือหา กิจกรรมตาง ๆ ไดโดยผานเว็บ ผูสอนและผูเรียนติดตอสื่อสาร
กันไดผานทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไวให 
 2.  การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใชทรัพยากรตางๆ ในระบบ
อินเทอรเน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพ่ือสรางระบบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนและ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ตรงกับความตองการของผูสอนและผูเรียน เชื่อมโยง
ระบบเปนเครือขายที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน 
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 3.  วิชา  อต  515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  ตามหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายถึง วิชา อต 
515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม เปนวิชาที่ศึกษาวิวัฒนาการ แนวความคิดเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงคุณภาพในงานอุตสาหกรรม หลักการและวิธีปฏิบัติ เทคนิคและเครื่องมือตางๆที่ใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพ การจัดองคกรแหงคุณภาพ   การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การจัดการคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management) ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล ISO9001 ISO14001 
มอก.18001 
 4.  ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพใน
งานอุตสาหกรรม หมายถึง คุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพ
ในงานอุตสาหกรรม ที่นําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ประสบการณการสอนคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีมาแลวไมต่ํากวา 5 ป หรือมีความ
เชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท อยูในเกณฑดี ทั้ง 6 
ดาน 
  4.1  ดานเนื้อหาและการดําเนินการ 
  4.2  ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
  4.3  ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
  4.4  ดานการเชื่อมโยง 
  4.5  ดานแบบฝกหัด 
  4.6  ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 
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บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคณุภาพในงานอุตสาหกรรม 
 

ประสิทธิภาพของบทเรียอิเล็กทรอนิกส  
วิชา อต 515 การควบคุมคณุภาพในงาน
อุตสาหกรรม อยูในเกณฑดี ทั้ง 6 ดาน 
 1. ดานเนื้อหาและการดําเนินการ 
 2. ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
 3. ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
 4..ดานการเชื่อมโยง 
 5. ดานแบบฝกหัด 
 6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ตัวแปลทีศ่ึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดการวจัิย 
 
สมมติฐานงานวิจัย 

 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูวิจัยไดสราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี  
 
  

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) และระบบจัดการบทเรียน (Learning Management 
System: LMS) 

2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ 

3. วิชาอต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ E-Learning 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส(E-Learning) และระบบจัดการบทเรียน (Learning 
Management System: LMS) 

1.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)  
  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546)  
  ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกไดเร่ิมเขาสูกระแสใหมของการ
เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมฐานความรูและระบบเศรษฐกิจฐานความรู ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําไปสู
การใชความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการพัฒนาและการผลิตมากกวาที่ดิน แรงงานและ
เงินทุน ดังน้ันปจจัยการพัฒนาตามแนวของเศรษฐกิจฐานความรูนั้น จึงเกี่ยวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได 
  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยที่กําลังดําเนินอยูในปจจุบัน เห็นไดชัดวา
มีความสอดคลองกับกระแสโลกดังกลาว เพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ได
กําหนดเปาหมายไววาในอนาคต คนไทยทุกคนจะไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางนอย 12 ป และ 
จะมีความสามารถในทักษะกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต ดังน้ันเทคโนโลยีก็จะยิ่งทวีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการศึกษา โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีศักยภาพสูงในการเปนแหลงขอมูลถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางปจเจกบุคคล องคกร ตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ 
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 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไดระบุไวในรายงานการพัฒนาคน 
2544 วาการลงทุนเรื่องการสารสนเทศและการสื่อสารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 2.2 หม่ืนลานเหรียญใน 
ป 2543 เปน 3 หม่ืนลานเหรียญในป 2549 ดังน้ันประเทศไทยจึงหลีกเลี่ยงไมไดตอผลกระทบตอ 
การขยายตัวของเทคโนโลยีดังกลาว ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรูปแบบของการศึกษาและ
การเรียนรูของประชาชนซึ่งตองคํานึงถึงประชาชนบริบทของสภาวะโลก และกาวใหทันกับ ความ
เปลี่ยนแปลง ดวยความตระหนักในสภาวะดังกลาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
9 (พ.ศ.2545-2549) ซึ่งมุงเสริมสรางขีดความสามารถจากรากฐานของสังคมใหเขมแข็งและรูเทาทัน
โลก และมีการจัดทําแผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เพ่ือการ
พัฒนาคนและสังคม (พ.ศ.2542-2551) ขึ้นเพ่ือกําหนดทิศทางในการใชเทคโนโลยี และ การสื่อสาร 
ตลอดจนการพัฒนาระบบสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เพ่ือเอ้ือประโยชน
ตอประชาชนทุกกลุม ทุกพื้นที่อยางทั่วถึง นอกจากนี้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่สอง 
หรือ IT – 2010 มีเปาหมายการพัฒนาอยูระหวางพ.ศ.2544 - 2553 ยังมุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานตาง ๆ เพ่ือนําไปสู “สังคมบนฐานความรู” หรือ “เศรษฐกิจบนฐานความรู” โดยได
กําหนดใหการพัฒนา E-Education เปนยุทธศาสตรหลักดานหนึ่งของการพัฒนา 
 การเรียนการสอนแบบผานระบบอีเล็กทรอนิกส เปนสวนหนึ่งของ E-Education และกําลัง
แพรหลายอยางรวดเร็วไปทั่วโลกในขณะนี้ สําหรับประเทศไทยนั้น บทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 ที่กําหนดใหรัฐตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาภาคบังคับเกาป และกําหนดใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปใหแก
ประชาชนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ทําใหเห็นไดชัดวา E-Learning สามารถ
เปนแนวทางหนึ่งซ่ึงชวยสรางความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชาชนได เน่ืองจากสมบัติของ 
E-Learning ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงอยางสะดวก รวดเร็ว ลดขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ 
ดังน้ันแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.2545 – 2549 จึงได
กําหนดกลยุทธดาน E-Education โดยเนนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของประชาชน โดยถือเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือสรางความพรอมของทรัพยากรมนุษย พัฒนาใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและ การเรียนรู
ที่มีคุณภาพ 
 ผลการสํารวจหลาย ๆ แหงพบวาการเติบโตของ E-Learning ในปจจุบันมีอัตราที่รวดเร็ว
มาก เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือปค.ศ.2000 มูลคาผลิตภัณฑและการใหบริการ E-Learning 
มีจํานวนสูงขึ้น 7.1 พันลานดอลลาร และคาดวาจะเพิ่มเปน 40.2 พันลานดอลลาร ใน ปค.ศ.2005 
จะเพ่ิมถึงประมาณ 62 ลานดอลลารสหรัฐเชนกัน สําหรับประเทศไทย แมพัฒนาการของ            
E-Learning ยังอยูในระยะเริ่มตน แตก็มีการนําไปใชหลายแหง ทั้งระดับโรงเรียนและอุดมศึกษาดวย
รูปแบบที่แตกตางกันไป บทบาทของ E-Learning มิไดจํากัดอยูเฉพาะการเรียนในระบบเทานั้น   
แตสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางกวางขวาง เชน การฝกอบรม แกบุคลากรในสาขา
วิชาชีพตาง ๆ และเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต สําหรับคนในทุกระดับ ดังน้ันประเทศกําลังพัฒนาเชน 
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ประเทศไทยก็ควรหาแนวทางรับมือและใชประโยชนจาก E-Learning ใหมากที่สุด เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพตอไป อยางไรก็ตามการรับมือดังกลาว ตองอาศัย
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง ในเรื่องของ E-Learning ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
 สรุปไดวาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการศึกษา โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีศักยภาพสูงในการเปนแหลงขอมูลถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางปจเจกบุคคล องคกร ตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ ทั้งในดานเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งรูปแบบของการศึกษาและการเรียนรูของประชาชนที่มุงเสริมสรางขีดความสามารถ
จากรากฐานของสังคมใหเขมแข็งและรูเทาทันโลก และมีการจัดทําแผนพัฒนาสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เพ่ือการพัฒนาคนและสังคมขึ้นเพื่อกําหนดทิศทางในการใช
เทคโนโลยี และ การสื่อสาร ตลอดจนการพัฒนาระบบสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคม เพ่ือเอ้ือประโยชนตอประชาชนทุกกลุม ทุกพื้นที่อยางทั่วถึง โดยไดกําหนดใหการ
พัฒนา E-Education เปนยุทธศาสตรหลักดานหนึ่งของการพัฒนา การเรียนการสอนแบบผานระบบ
อีเล็กทรอนิกส เปนสวนหนึ่งของ E-Education และกําลังแพรหลายอยางรวดเร็วไปทั่วโลกในขณะนี้ 
ทําใหเห็นไดชัดวา E-Learning สามารถเปนแนวทางหนึ่งซ่ึงชวยสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
ใหกับประชาชนได เน่ืองจากสมบัติของ E-Learning ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงอยางสะดวก 
รวดเร็ว ลดขอจํากัดดานเวลาและสถานที่  

 1.1.1  ความหมายบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)  
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของ E 
E-Learning มีแตกตางกันตามประสบการณของ แตละบุคคลแตมีสวนที่เหมือนกันคือ การใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู เน่ืองจาก
คอมพิวเตอรและเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารเปนอุปกรณอิเลคทรอนิคสจึงเปนที่มาของคําวา 
Electronics Learning หรือเรียกสั้นๆวา E-Learning การใชคํานี้ปรากฏเปนที่นิยมเม่ืออินเตอรเน็ตมี
บทบาทในการเรียนรู นอกเหนือจากบทบาทในการคารูปแบบใหมที่เรียกวา อีคอมเมิรช             
(E-Commerce) ที่ไดยินกันบอยคร้ังและมีบทบาทในทุกองคกรที่กําลังพัฒนาการใชเทคโนโลยี
ดังกลาวใหเปน E-School, E-Business และ E-Government (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 E-Learning ความหมาย วาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เปนอยู
เดิมเปนการเรียนที่ใชเทคโนโลยีที่กาวหนา เชน อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต เอกซทราเนต ดาวเทียม 
วิดีโอเทป แผนซีดี ฯลฯ คําวา E-Learning ใชในสถานการณการเรียนรูที่มีความหมายกวางขวาง 
รวมถึงการเรียนทางไกล การเรียนผานเว็บ หองเรียนเสมือนจริง และอ่ืนๆอีกมาก โดยใน
สถานการณดังกลาวมีสิ่งที่เหมือนกันอยูประการหนึ่งคือ การใชเทคโนโลยีการสื่อสารเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู (http://www.capella.edu/elearning/) 
 Krutus (2000) กลาววา E-Learning เปนรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สรางเปนบทเรียน
สําเร็จรูปที่อาจใชซีดีรอมเปนสื่อกลางในการสงผาน หรือใชการสงผานเครือขายภายใน หรือ
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เครือขายอินเตอรเน็ต ทั้งน้ี E-Learning อาจอยูในรูปแบบของคอมพิวเตอรชวยการฝกอบรม 
(Computer-Based Training: CBT) และการใชเวบเพ่ือการฝกอบรม (Web-Based Training: WBT) 
หรือใชในการเรียนทางไกล 
 Campbell (1999) ใหความหมายของ E-Learning วาเปนการใชเทคโนโลยีที่มีอยูใน
อินเทอรเน็ตเพ่ือสรางการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผูคนทั่วโลกมีความ
สะดวกและสามารถเขาถึงได ไมจําเปนตองจัดการศึกษาที่ตองกําหนดเวลาและสถานที่ เปดประตู
ของการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชากร 
 นับไดวา E-Learning เปนการเรียนในยุคสมัยที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการ
สื่อสารมีบทบาทในการศึกษาโดยมีพัฒนาการไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีอยูใน
อินเตอรเน็ตซึ่งครอบคลุมการเรียนในหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนทางไกล และการเรียนผานเครือขาย 
 โดยสรุป E-Learning มีความหมายอยูหลายประการ คือ  

1) เปนการเรียนในลักษณะใดก็ได ซึ่งใชถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณ
อิเลคทรอนิกส 

2) การเรียนผานทางอินเตอรเน็ต ที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง ในเวลาและสถานที่ใดก็ได 
ซึ่งอาจมี ครู หรือผูแนะนํา มาชวยเหลือในบางกรณี  

3) เปนรูปแบบที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองการเรียนในลักษณะทางไกล คือ เปนรูปแบบ
การเรียนรู ซึ่งผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกันหรือในเวลาเดียวกัน 
นอกจากนี้ผูใชอาจไมจําเปนตองเขาถึงเนื้อหาตามลําดับที่ตายตัว โดยมีการออกแบบกิจกรรมซึ่ง
ผูเรียนสามารถโตตอบกับเนื้อหา รวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ
ทําความเขาใจได 
 อยางไรก็ตาม  E-Learning เปน รูปแบบการเรียนรูที่ ตองอาศัยสื่ อที่ เปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเปนหลักซึ่งถาปราศจากอุปกรณตางๆเหลานี้แลว การจัดการเรียนรู E-learning ก็ไม
อาจเกิดขึ้นได ดังน้ัน E-Learning จึงมีขอจํากัดอยูบางในการดําเนินการ แตในปจจุบัน ทางโรงเรียน
ได พยายามเตรียมระบบการจัดการและอุปกรณตางๆไวคอนขางจะพรอมเพรียงสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน E-Learning ของครูในระดับตางๆ เพ่ือใหคณะครูสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในโลกยุคปจจุบัน E-Learning เร่ิมมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถทําใหเกิด
การเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ไมจํากัดอยูแตในหองเรียน หรือในโรงเรียนเทานั้น นอกจากนี้ยัง
สงเสริมความสามารถ ในการเรียนรู เปนรายบุคคลและการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอด
ชีวิต ตอบสนองคุณลักษณะใฝรู ใฝเรียน และพัฒนาทักษะการคิด สืบคนของผูเรียน โดยสวนใหญ
แลว E-Learning จะถูกใชประโยชนในกรณีตอไปน้ี คือ 

1) แหลงความรูของผูเรียน (Knowledge Based) โดยที่อินเตอรเน็ตถือเปนแหลงความรูที่
ยิ่งใหญกวางขวางที่สุดในโลก ที่ผูเรียนควรไดรูจัดศึกษาแสวงหา วิเคราะหและสรางองคความรู
ความรูไดเปนอยางดี 
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2) หองปฏิบัติการของผูเรียน (Virtual Lab) ในโลกของอินเตอรเน็ตผูเรียนสามารถเรียนรู 
ฝกฝนทักษะ และปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมากมายโดยมีแหลงความรูที่กวางขวาง แตอยางไร
ก็ตาม การที่ผูเรียนจะไดฝกฝนและปฏิบัติกิจกรรมตางๆนั้นอาจตองอยูในความดูแล การกํากับ 
แนะนํา ติดตามของครู ผูสอนดวย จึงจะทําใหกิจกรรมตางๆ มีสวนเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) สวนของหองปฏิบัติการจําลองสภาพตางๆ (Sim Lab) ในโลกของคอมพิวเตอรสามารถ
กระทําสิ่งตางๆไดในขณะที่โลกที่เปนจริงไมสามารถกระทําได เชน การจําลองปรากฏการณ
ธรรมชาติ เชนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การเกิดภูเขาไฟระเบิด ระบบสุริยะจักรวาล ฯลฯ หรือ
เหตุการณที่อันตราย เชน การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร หรือ การถายทอดจินตนาการออกมาเปนภาพ
ที่ชัดเจนเสมือนจริง ทําใหการเรียนรู และความคิดของมนุษยเปนไปอยางกวางขวางไรขอบเขตและ
ขอจํากัดมากขึ้น 

4) นําผูเรียนออกไปสูโลกกวาง (Reaching Out) เปนการเปดประตูหองเรียนออกไป
สัมผัสกับความเปนไปของโลก ศึกษาสิ่งที่เปนอยูจริงๆที่ไมไดมีอยูเฉพาะแตในหองเรียน หรือ
หนังสือเรียนเทานั้น แตเปนการศึกษาความรูที่เปนอยูจริง ทําใหรูเทาทันความเปนไปความ
เปลี่ยนแปลงของโลกและรูจักโลกที่เราอยูมากขึ้น 

5) นําโลกกวางมาสูหองเรียน (Reaching Within) เปนการดึงเอาเร่ืองที่อยูไกลตัว ไกล
จากประสบการณที่ผูเรียนจะสัมผัสไดจริงๆ มาสูหองเรียนทําใหมีความรูกวางขวาง และรูจักนํามาใช
ใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูในสาขาวิชาตางๆ และใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น ซึ่งในโลกปจจุบัน
เราจะพบวา ผูที่มีขอมูลมากกวายอมไดเปรียบ และผูที่มีขอมูลมากที่สุดจะไดเปรียบกวา แตที่ยิ่งไป
กวานั้นอีกก็คือผูที่มีขอมูลที่ถูกตอง และใชขอมูลเปนจะไดเปรียบที่สุด ดังน้ัน นอกจากผูเรียนจะรูจัก
แสวงหาขอมูลแลว ยังตอง รูจักวิเคราะหความถูกตอง เหมาะสมของขอมูลที่มีอยู และสามารถนํา
ขอมูลไปใช จึงจะเกิดประโยชนสูงสุด 

6) เวทีการแสดงออก (Performance) ระบบอินเตอรเน็ตเปนระบบที่เชื่อมโยงโลกทั้งหมด 
เขาดวยกันทําใหระยะทางไมเปนปญหาในการติดตอสื่อสารอีกตอไป ผูเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็น แสดงผลงาน แสดงทักษะ ความรู ความสามารถออกไปสูการรับรูของผูคนไดอยางไร
ขอบเขตทําใหไดรับการยอมรับมากขึ้นรวมถึงมีโอกาสที่จะกาวหนาและประสบความสําเร็จไดมากขึ้น 
 และในการจัดการเรียนรู E-Learning นั้น ครูผูสอนจําเปนตองปรับแนวคิดปรัชญาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนไปบางและยอมรับขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยปรับ
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี 

1) การจัดการเรียนรูที่ทดแทนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีทางเลือกใหม
ในการเรียนรูที่ไมไดขึ้นอยูกับความสามารถในการถายทอดเนื้อหาจากครูผูสอนแตเพียงอยางเดียว 
แต ผูเรียนยังสามารถเรียนรูไดจากสิ่งแวดลอม จากแหลงเรียนรูอ่ืนๆที่อยูรอบตัว รวมทั้งแหลง
เรียนรูในอินเตอรเน็ตอีกดวย ที่กลาวเชนน้ีไมไดหมายความวา ไมจําเปนตองมีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน เพียงแตตองการใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาเรียนรูของผูเรียน เปนการพัฒนา
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เพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูเพ่ิมเติมจากในชั้นเรียน นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูในลักษณะอ่ืนๆ ให
หลากหลายออกไปก็จะเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 

2) การจัดการเรียนรูที่ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล ความมุงหมายของการสอน 
รายบุคคลนั้นจะยึดหลักวา "ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเอง ไดมีโอกาสเรียน
ตามลําพัง จะตองเปนการสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเปนผูเรียนตลอดชีวิต มากวาเปนผูเรียนที่อยู
ภายใตการบังคับตลอดเวลา เปนการเนนการเรียนมากกวาการสอน เนนในเรื่องความสนใจ ความ
ตองการและความรูสึกของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญอันดับแรก และผูเรียนไดรับการประเมิน
ความกาวหนาดวยตนเอง ดังน้ันความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของผู เรียนจึงเปน
คุณลักษณะสําคัญตอการเรียนรูเปนรายบุคคลที่ควรเนนในโลกยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง แตอยางไรก็
ตาม การเรียนรูดวยตนเองเปนสิ่งที่ดี แตการรูจักแต ตนเอง มีเฉพาะโลกของตัวเอง ขาดความเขาใจ
ตอผูอ่ืน ขาดการคิดแบบองครวมก็เปนสิ่งที่ครูผูสอนตองพึงตระหนัก 

3) การจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนเปลี่ยนบทบาทจาก "ผูสอน" (Teacher) เปน "ผูแนะนํา" 
(Facilitator) การเรียนการสอนในชั้นเรียนน้ัน ครูมักจะเปนผูมีบทบาทมากที่สุดในชั้นเรียน ทําให ชั้น
เรียนเปนกิจกรรมสําคัญของผูสอนไมใชผูเรียน และผูเรียนแตละคนก็จะมีโอกาสในการเรียนรูที่
แตกตางกันซ่ึงเปนไปตามลักษณะการเรียน (Learning Style) ของแตละคน การจัดการเรียนรู E-
Learning จะทําใหผูเรียนเปน ผูควบคุมการเรียนรูของตนเองได ไมขึ้นอยูกับผูอ่ืน ดังน้ัน บทบาท
ของครูในการสอนจะเปลี่ยนไป ครูจะเปนผูแนะนําวิธีการเรียน เสนอแนวทางการเรียนรู ตลอดจน
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียน 

4) การเรียนรูที่ผูเรียนเปลี่ยนบทบาทจาก "ผูเรียน" (Learner) เปน "ผูแสวงหา" 
(Researcher) เม่ือบทบาทของครูเปลี่ยน บทบาทของผูเรียนก็ควรเปลี่ยนตาม โดยผูเรียนจะไมเปน
ผูเรียนที่คอยแตรับการสอน แตจะมีบทบาทเปนผูศึกษา ผูคนควา เสาะแสวงหาความรู สรางองค
ความรูและใชองคความรูนั้นๆดวยตนเอง 

5) การยายฐานการสอนจากหองเรียนจริง (Classroom-Based Instruction) ไปสู
หองเรียนเสมือนบนเว็บ (Web-Based Instruction) E-Learning เปนการเรียนการสอนผานระบบ
อินเตอรเน็ตโดยที่ผูเรียนเปนผูศึกษาหาความรูจากบทเรียนออนไลนที่ผูสอนจัดเตรียมไว และระบบ
การติดตอสื่อสารที่สามารถโตตอบกันได ทําใหมีลักษณะเหมือนกับหองเรียนหองหน่ึง ซึ่งเรียกวา 
หองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ในการเรียนรูลักษณะนี้ ครูตองยอมรับขอจํากัดบางประการ 
เชน ครูไมไดเปนผูควบคุม ชั้นเรียน ครูจะไมไดเปนผูคอยสอดสอง สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
อยางไรก็ตามก็ยังมีพฤติกรรมที่ครูสามารถประเมินได เชน ความรับผิดชอบ ความใฝรูใฝเรียน 
ความพากเพียรพยายาม ความสนใจ ความรวมมือ ฯลฯ ที่สามารถประเมินไดจากผลงานของผูเรียน 
และติดตอสื่อสารระหวางกันทางระบบอินเตอรเน็ต 

6) การจัดการเรียนรูที่ผสมผสานความรวมมือหลายฝาย การจัดการเรียนรู E-Learning  มี
องคประกอบหลายประการ นอกจากผูรู ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาแลว ยังตองมีผูดูแลระบบ 
โปรแกรมเมอร ผูชวยในการผลิตบทเรียน รวมถึงผูรู ผูเชี่ยวชาญภายนอก และผูปกครอง ที่จะตองมี
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สวนรวมในการจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเม่ือการจัดการเรียนรูไมไดจํากัด
อยูแตในชั้นเรียนหรือใน โรงเรียนแลว ผูมีสวนรวมก็จะไมไดมีจํากัดอยูแคครูกับนักเรียนอีกตอไป 
 สรุปไดวา E-Learning หมายถึง นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เปนอยู
เดิมเปนการเรียนที่ใชเทคโนโลยีที่กาวหนา เปนรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สรางเปนบทเรียนสําเร็จรูป
ที่อาจใชซีดีรอมเปนสื่อกลางในการสงผาน หรือใชการสงผานเครือขายภายใน หรือเครือขาย
อินเตอรเน็ต คําวา E-Learning ใชในสถานการณการเรียนรูที่มีความหมายกวางขวาง รวมถึงการ
เรียนทางไกล การเรียนผานเว็บ หองเรียนเสมือนจริง และอ่ืนๆ อีกมาก โดยในสถานการณดังกลาว
มีสิ่งที่เหมือนกันอยูประการหนึ่งคือ การใชเทคโนโลยีการสื่อสารเปนศูนยกลางของการเรียนรู  
  1.1.2  ประเภทของสื่อการเรียนรู E-Learning 
  ศุภชัย สุขะนินทร (2545: 99-102) ไดกลาวถึงประเภทของ E-Learning ไววามี 3 กลุม
ใหญ ๆ คือ 

1) Content Segment หรือประเภทที่ใหขอมูลหรือความรูโดยตรงคือการทํา E-
Learning ที่เปนสวนของการสรางแบบเรียน หรือการสรางและกําหนดเนื้อหาในแบบเรียนขึ้นมา คน
ที่จะทําธุรกิจในสวนนี้ก็ควรจะเปนคนที่เปนอาจารยหรือผูที่รูวาจะสอนอะไรใหนักเรียนหรือบางครั้งก็
อาจเปนผูที่ไดรับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยใหทําแบบเรียน  ออนไลนตางๆ ขึ้นมาก็ได 
นอกจากนี้ในแบบเรียนเหลานั้นก็สามารถเพิ่มเติมในสวนของการใหบริการพวกการทดสอบ การ
ตรวจแบบทดสอบ การดูแลระบบ และการวิเคราะหการเรียนดวยก็ได ตรงนี้อาจเปรียบเทียบไดวา
เปนมหาวิทยาลัยเจาของหลักสูตร หรือถาเปนโรงเรียนสอนคอมพิวเตอรออนไลนก็เหมือนเปน
ตนแบบ หรือเปนผูที่สรางขึ้นมา 

2) Technology Segment หรือประเภทที่ใหการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีตางๆ 
สําหรับ E-Learning ประเภทนี้ก็คือการทําธุรกิจขายซอฟตแวรที่เกี่ยวกับการทํา E-learning นั่นเอง 
ซึ่งตรงนี้อาจเปนตัวแทนขายหรือเปนผูที่พัฒนาซอฟตแวรเลยก็ได ซอฟตแวรที่ใชอยูในสวนของ 
Technology Segment ก็ไดแก เครื่องมือที่ใชในการสรางเว็บ (Authoring and Web Publishing 
Tools) การสรางแบบเรียน (Capture and Edit Tools) หรือ Knowledge Management System 
และเครื่องมืออ่ืนๆ นอกจากนี้ก็อาจรวมไปถึงสวนที่เปนฮารดแวรหรือเครื่องเซิรฟเวอรที่จะเอาไวเก็บ
แบบเรียนออนไลนก็ได 

3) Service Segment หรือประเภทใหบริการ ในสวนน้ี จะคอนขางคลายกับ 
Content Segment คือเปนผูใหบริการทางดานการเรียนการสอนออนไลนเหมือนกัน แตตางกันที่ถา
เปน Content Segment จะเปนสวนของการสรางแบบเรียนหรือหลักสูตรขึ้นมาและอาจจะทําการ
ขายใหกับผูเรียนโดยตรงผานทาง Service Segment ก็ได กลาวคือ Content เปนคนสรางแบบเรียน 
Service ก็เปนคนเอาแบบเรียนน้ันมาใชและประเภท Service หรือการใหบริการตรงนี้จะแบงออกได
เปน 3 กลุมคือ 
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  3.1)  Portals หรือเปนผูนําแบบเรียนออนไลนที่ Content เปนผูสรางไวแลวมา
รวมกันไว แลวทําการเชื่อมใหนักเรียนเขาไปเรียนได คลายๆ กับรวมลิงค 

  3.2)  Lerning Service Providers หรือ LSPs จะใหบริการทางดานการเรียน
และระบบการจัดการตางๆ รวมถึงการใหบริการเชาฮารดแวรในการทํางานดวย สําหรับ LSPs ก็
คลาย ๆ กับ Portals ตางกันตรงที่ถาเปนบริการของ LSPs มักจะมีคาใชจายเกิดขึ้นมาดวย 

  3.3)  Professional Services อ่ืนๆ ซึ่งใหบริการในการทํา Contents ตามความ
ตองการของลูกคา การออกแบบระบบการเรียนการสอนออนไลนและการจัดการทั้งทางดานเว็บไซต 
ฮารดแวรที่เก็บ (Hosts) การจัดการเรื่องเครือขายและอ่ืนๆ 
 ประเภทของ E-Learning เปน 2 กลุม ไดแก (www.virtual-ink.com) 

1) Synchronous ผูเรียนและผูสอนอยูในเวลาเดียวกัน เปนการเรียนแบบเรียลไทม เนน
ผูสอนเปนศูนยกลาง เชน การเรียนแบบถายทอดสดในหองใหญในไทยรวมกับผูเรียนในสิงคโปร 
เปนการกระจายภาพ เสียงและขอมูลไปยังอินเทอรเน็ตหรืออุปกรณรับสัญญาณผานดาวเทียม หรือ
อาจเปนหองเรียนที่มีอาจารยสอนนักศึกษาอยูแลว แตนําไอทีเขามาเสริมการสอน 

1.1)  ขอดีของ Synchronous 
1.1.1)  ไดบรรยากาศสด 
1.1.2)  ใชกับกรณีผูสอนมีผูตองการเรียนดวยเปนจํานวนมาก และสามารถ

ประเมินจํานวนผูเรียนไดงาย 
1.1.3)  เหมาะกับการประชุมทีต่องมีการโตตอบ 
1.1.4)  แบนดวิธต่ําเพราะเปนการสงแบบ Multicast 

1.2)  ขอเสียของ Synchronous 
1.2.1)  กําหนดเวลาในการเรียนเองไมได ตองเรียนตามเวลาทีก่ําหนดกับคน

กลุมใหญ 
1.2.2)  หากถายทอดในเวลาที่ไมเหมาะสมไมมีผูใดวางมาเรยีนก็ทําใหเสีย

ทรัพยากรไปโดยเปลาประโยชน 
1.2.3)  การปฏิสัมพันธ ระหวางผูเรยีนและผูสอนเปนไปไดโดยยาก หากเปน

การเรียนระยะไกล กวาขอมูลที่เปนคําถามจะไปถึงผูสอน อาจจะหมดเวลาสอนแลวก็ได 
2) Asynchronous ผูเรียนและผูสอนไมไดอยูในเวลาเดียวกัน ไมมีปฏิสัมพันธแบบ

เรียลไทม เนนศูนยกลางที่ผูเรียน เปนการเรียนดวยตนเอง ผูเรียนจากที่ใดก็ไดที่มีอินเทอรเน็ต โดย
สามารถเขาไปยังโฮมเพจเพ่ือเรียน ทําแบบฝกหัด และสอบ มีหองใหสนทนากับเพ่ือนรวมชั้น มีเว็บ
บอรดและอีเมลใหถามคําถามผูสอน แตละแบบมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป 

2.1)  ขอดีของ Asynchronous 
2.1.1)  ผูเรียน เรียนไดตามใจชอบ จะเรียนจากทีไ่หน เวลาใด ตองการเรียน

อะไร หรือใหใครเรียนดวยกไ็ด 
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2.1.2)  การถามคําถามไดจาก Chat หรือเว็บบอรดก็มีขอดีที่ สามารถเขาไป
อานคําถามที่ผูอ่ืนถามมากอนแลว เปนการไลเรียงความคิดจากเขาใจนอยไปยังเขาใจมาก และทํา
ใหตอยอดความคิดได 

2.1.3)  ราคาถูกกวา Synchronous 
2.2)  ขอเสียของ Asynchronous 

2.2.1)  ไมไดบรรยากาศสด 
2.2.2)  การถามดวย Chat หรือเว็บบอรดอาจไมไดรับการตอบกลับ 
2.2.3)  เปน Unique Stream มีผูเรียน 100 คน ก็ตองเปด 100 Stream ไมมี

การ Broadcast เพราะไมสามารถกําหนดเวลาที่ผูเรียนจะเขามาเรียนได หากเตรียมการไวไมพรอม 
ก็อาจทําใหระบบลมได แตจะเปนแบบการเรียนสดหรือเปนเน้ือหาแหงน้ัน คงตองขึ้นอยูกับความ
เหมาะสม เชิดศักดิ์ ถาวรเศรษฐ ผูจัดการทั่วไปบริษัทมัลติมีเดียเทคโนโลยี่ จํากัด ซึ่งกําลังใหความ
สนใจเกี่ยวกับ E-Learning ในโรงเรียน ออกความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้วา "เทคโนโลยี E-Learning 
ควรจะเปน Active มากกวา Passive แตไมจําเปนตองเปน Active ทั้งหมดก็ได แตตองมีบาง 
ไมอยางนั้นคงไมตางอะไรกับการอานเองบนกระดาษ" 
 สรุปไดวาประเภทของ E-learning มี 3 กลุมใหญๆ คือ ประเภทที่ใหขอมูลหรือความรู
โดยตรง ประเภทที่ใหการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีตางๆ และประเภทใหบริการ ซึ่งประเภทของ 
E-Learning นอกจาก 3 กลุมน้ีแลวอาจแบงเปน ผูเรียนและผูสอนอยูในเวลาเดียวกัน และผูเรียนและ
ผูสอนไมไดอยูในเวลาเดียวกัน  

 1.1.3  ลักษณะและประเภทของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ E-Learning 
  E-Learning ถือวามีสถานะเปนสื่อการเรียนรูแบบหนึ่งโดยใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกสใน
การจัดการ เรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงมากซึ่งครูผูสอนควรจะไดนํามาใช และจะตองใชใหเปน โดย
นํามาใชในรูปแบบ ตางๆ ไดดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) 

 1.  สื่อการเรียนรู E-Learning จําแนกตามระบบการเชื่อมโยงขอมูล ได 2 ชนิด คือ  
 1.1  ชนิด Stand Alone หมายถึงสื่อ E-Learning แบบปด (Offline) ที่สามารถ

แสดง ผลไดบนเครื่องคอมพิวเตอรบุคคลเครื่องใด ๆ โดยที่ไมไดเชื่อมโยงกับเครื่องอ่ืนๆ และเครื่อง
อ่ืนๆ ไม สามารถเรียกดูขอมูลเนื้อหาได 

 1.2  ชนิด Online หมายถึง สื่อ E-Learning แบบเปดที่สามารถแสดงผลไดโดย
เครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนๆที่มีระบบใกลเคียงกันโดยมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายรวมกัน ซึ่งอาจเปน
ระบบเครือขายภายใน (LAN) หรือระบบอินเตอรเน็ตก็ได  

 2.  สื่อการเรียนรู E-Learning จําแนกตามลักษณะวิธีการสื่อสาร ได 2 ชนิด คือ  
 2.1  ชนิดสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) คือ การสื่อสารใน

ลักษณะที่ ผูใหสารไมเปดโอกาสใหผูรับการสื่อสารไดเปนฝายใหสารและไมสนใจตอปฏิกิริยาตอบ
กลับของ   อีกฝายหนึ่ง สื่อชนิดนี้ไดแก สื่อชนิด E-Books ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่เนนการให
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ขอมูลถึงแมจะใหผูเรียน มีโอกาสสรางปฏิสัมพันธกับสื่อแตก็เปนไปเพื่อการเลือกศึกษาเนื้อหา ไมได
เปน การโตตอบกลับ 

 2.2  ชนิดสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) คือ การสื่อสารที่มีทั้งให 
และรับขาวสารระหวางกัน โดยที่แตละฝายเปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร มีการโตตอบใหขอมูล
ยอนกลับไปมา สื่อชนิดนี้ไดแกบทเรียน CAI ชนิดที่มีปฏิสัมพันธ หรือระบบจัดการบทเรียน (LMS) 

 3  สื่อการเรียนรู E-Learning จําแนกตามระดับการใชงานได 3 ชนิด คือ 
 3.1  สื่อเสริม (Supplementary) เปนสื่อที่ใชประกอบในการเรียนการสอนปกติ 

ผูเรียน เรียนแบบปกติ เปนเพียงสื่อประกอบบทเรียนบางเพื่อใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมที่ผูเรียน
อาจจะใชหรือไมใชก็ได หรือเปนการที่ครูคัดลอกเนื้อหาจากแบบเรียนไปบรรจุไวในอินเตอรเน็ต แลว
แนะนําใหผูเรียนไปเปดดู 

 3.2  สื่อเพ่ิมเติม (Complementary) เปนสื่อที่ใชในการเรียนการสอนปกติ ผูเรียน
เรียนแบบปกติ แตมีการกําหนดเนื้อหาใหศึกษา หรือสืบคนจากสื่ออิเลคทรอนิคส หรือ Website 
เปนบางเน้ือหาและมีการกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไดเขาไปศึกษาเนื้อหา โดยถือเปนสวนหนึ่งของ
การจัดการ เรียนรูที่จะตองมีการวัดและประเมินการเรียนรูประกอบไปดวย ปจจุบันในการจัดการ
เรียนการสอนของ ครูมักจะเปนแบบน้ีเพ่ิมมากขึ้น 

 3.3  สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) เปนสื่อใชทดแทนการเรียนการสอน 
หรือการบรรยายในชั้นเรียน โดยที่เน้ือหาทั้งหมดมีความสมบูรณแบบในตัวเองครบกระบวนการ
เรียนรูหรือเปนเนื้อหา Online ที่มีการออกแบบใหใกลเคียงกับครูผูสอนมากที่สุด เพ่ือใชทดแทนการ
สอนของ ครูโดยตรง สื่อชนิดนี้ไดแก บทเรียนสําเร็จรูป หรือ สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการ
ออกแบบไวอยาง เหมาะสม ครบวงจร หรือใชระบบจัดการบทเรียน (LMS) 

 4.  องคประกอบของระบบ E-Learning การจัดการเรียนรู E-Learning ตองอาศัยการ
ดําเนินการอยางเปนระบบ เนื่องจากการดําเนินการ ตองมีความเกี่ยวของกันหลายฝาย ในการ
จัดระบบ E-learning นั้น อยางนอยที่สุดควรประกอบไปดวย สวนประกอบที่สําคัญ 7 สวน คือ 

 4.1  กระบวนการจัดการเรียนรู (Learning Process) ประกอบดวย การวิเคราะห
หลักสูตร กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือจุดประสงคการเรียนรู กําหนดเนื้อหา กําหนดกิจกรรม 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู   ซึ่งรวมแลวอาจหมายถึงตัวหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของ
สถานศึกษานั่นเอง ในสวนนี้เปนหนาที่รับผิดชอบของครูผูสอนโดยตรง 

 4.2  ระบบเครือขาย (Network) ประกอบดวยการวางระบบเครือขายภายใน 
(Intranet) และระบบเครือขายภายนอก (Internet) ใหเชื่อมโยงทั่วถึงกัน การจัดการเกี่ยวกับระบบ
เครือขายของ  สถานศึกษาจะตองมีความสัมพันธสอดคลองกับระบบโครงสรางพื้นฐาน 
(Infrastructure) ดาน ICT ของ ประเทศดวย โดยอยูในความรับผิดชอบของฝายคอมพิวเตอรหรือ 
ผูดูแลระบบ 

 4.3  สื่อการสอน (Instructional Media) ประกอบดวยสื่อที่ใชการเรียนรูชนิดตางๆ 
ซึ่งในที่นี้หมายถึง สื่อที่ใชการถายทอดเนื้อหาโดยผานระบบอิเลคทรอนิกสโดยเฉพาะ ที่สามารถ
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นําเสนอ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดโดยสะดวก ซึ่งผลิตโดยครูผูสอนและอาจมีฝายอ่ืนๆ 
รวมดวย 

 4.4  การติดตอสื่อสาร (Communication) ประกอบดวยวิธีการติดตอสื่อสารแบบ 
ตาง ๆ ระหวางผูสอนกับผูเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนประสบผล การติดตอสื่อสารมีทั้งระบบปด 
เชน จดหมายอิเลคทรอนิกส Web Cam หรือระบบเปด เชน กระดานขาว กระดานสนทนา และ การ
ประชุมทางไกล เปนตน การเลือกวิธีสื่อสารที่เหมาะสมจะพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 4.5  บุคลากรที่เกี่ยวของ (Personnel) ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปน 
ผูดูแลนโยบาย สนับสนุนและควบคุม ผูดูแลระบบเปนผูจัดการระบบ ผูพัฒนาโปรแกรม ครูผูสอน 
และชางเทคนิคเปนผูผลิต หรืออาจรวมถึงผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ รวมดวย เชน นักวิเคราะห และ
ออกแบบ ระบบการสอน นักออกแบบสื่อการนําเสนอ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา เปนตน 

 4.6  ผูเรียน (Learners) จะตองมีความพรอมที่จะเรียนรูผานระบบเครือขาย โดยมี 
ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐานพอสมควร เกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ตในการ
สืบคน การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําเนื้อหา ขอมูล การนําเสนองาน และการติดตอสื่อสาร 

 4.7  แหลงเรียนรู (Resources) ซึ่งครูผูสอนจะตองศึกษา จัดหาเตรียมไวในระบบ 
สําหรับผูเรียนใหสามารถศึกษาและสืบคนไดโดยสะดวก ในปจจุบันแหลงเรียนรูมีอยูกวางขวาง 
มากมาย และหลากหลายเพียงพอตอการเรียนรูโดยที่ผูสอนไมจําเปนตองเปนผูผลิตเนื้อหาตางๆ 
ทั้งหมดเพียงแต ครูผูสอนควรไปศึกษาแหลงเรียนรูตางๆไวกอนเพื่อที่จะแนะนําผูเรียนไดอยาง
เหมาะสม แหลงเรียนรู ตาง ๆ แบงไดดังนี้ 

1)  แหลง เรียนรูที่ เปนสถานที่  ไดแก  สถานศึกษาเฉพาะทาง  สถาน
ประกอบการ แหลงผลิต แหลงจําหนาย พิพิธภัณฑ หอศิลป ศูนยศิลปวัฒนธรรม วัด อุทยาน
ประวัติศาสตร แหลง โบราณคดี ศูนยอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝมือและแรงงาน ฯลฯ  

2)  แหลงเรียนรูที่เปนแหลงศึกษาอางอิง ไดแก หองสมุด หอจดหมายเหตุ วัด 
หนังสือ ตํารา จดหมายเหตุ บันทึกเรื่องราว พงศาวดาร ตํานาน ภาพถาย ภาพวาด ภาพพิมพ 
ขอมูลที่ ถูกบันทึกไวโดยสื่อเทคโนโลยตีางๆ และอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

3)   แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล ไดแก ผูรู ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ ชางฝมือ 
ศิลปน พ้ืนบาน นักปกครอง คนในทองถิ่น ฯลฯ  

4)  แหลงเรียนรูที่ เปนสถานการณจริง ไดแก เหตุการณจริงประเพณี   
พิธีกรรม ขบวนแหงานเทศกาลตางๆ ฯลฯ  
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ภาพประกอบ 2 แผนภูมิระบบการเรียนรูรูปแบบ E-Learning      

            
 ที่มา: จากโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม (http://www.prc.ac.th) 

 
 สรุปไดวา E-Learning ถือวามีสถานะเปนสื่อการเรียนรูแบบหน่ึงโดยใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยนํามาใชในรูปแบบ ตางๆ ไดแก สื่อ
การเรียนรู E-Learning จําแนกตามระบบการเชื่อมโยงขอมูล มี 2 ชนิด คือ E-Learning แบบปด และ
สื่อ E-Learning จําแนกตามลักษณะวิธีการสื่อสาร มี 2 ชนิด คือ ชนิดสื่อสารทางเดียว และชนิด
สื่อสารสองทาง และจําแนกตามระดับการใชงาน มี 3 ชนิด คือ สื่อเสริม สื่อเพิ่มเติม และสื่อหลัก 
สวนองคประกอบของระบบ E-Learning การจัดการเรียนรู E-Learning ตองอาศัยการดําเนินการ
อยางเปนระบบ ประกอบดวย 7 สวน คือ กระบวนการจัดการเรียนรู ระบบเครือขาย สื่อการสอน 
การติดตอสื่อสาร บุคลากรที่เกี่ยวของ ผูเรียน และแหลงเรียนรู  

1.2  ระบบจัดการบทเรียน (Learning Management System: LMS) 
 1.2.1  ลักษณะโดยทั่วไป 

   LMS เปนระบบจัดการเรียนการสอนแบบ Online เปนซอฟตแวรเพ่ือการบริหาร
จัดการเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ต ระบบดังกลาวมักจะประกอบไปดวยเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ ผูสอนสามารถนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต
รายวิชาตามที่ไดขอใหระบบจัดไวใหโดยสะดวก ผูเรียนเขาถึงเน้ือหากิจกรรมตางๆ ไดโดยผานเว็บ 
ผูสอนและผูเรียนติดตอสื่อสารกันไดผานทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไวให นอกจากนั้นแลวยัง
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มีองคประกอบที่สําคัญคือการเก็บบันทึกขอมูลกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนไวบนระบบ เพ่ือผูสอน
สามารถนําไปวิเคราะหเพ่ือติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพระบบดังกลาวอาจมีชื่อเรียกตางกันออกไปเชน CMS (Course Management System) 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ Chula-ELS (E-Learning System) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
แตก็หมายถึงระบบที่ทําหนาที่บริหารจัดการเรียนรูครบวงจรผานระบบอินเตอรเน็ตเชนเดียวกัน 
ดังน้ัน เราจะพบวา ระบบจัดการบทเรียนจะทําหนาที่เหมือนกับโรงเรียนแหงหน่ึงที่ประกอบไปดวย
ระบบจัดการดานตางๆ 

 1.2.2  องคประกอบหลักของระบบ LMS โดยทั่วไปจะมีอยู 3 ระบบที่สําคัญ ๆ คือ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550. การออกแบบผลิตและพัฒนา E-Learning) 
   1.2.2.1  ระบบจัดการรายวิชา (Course Management) เปนสวนของการจัดการ
เกี่ยวกับ ระบบการเรียนการสอน ซึ่งเปนหนาที่ของครูผูสอนเปนผูจัดทํา ระบบจัดการรายวิชาถือ
เปนหัวใจสําคัญของ E-Learning เน่ืองจากเปนการจัดการเกี่ยวกับบทเรียน (Courseware) ประกอบ   
ดวยสวนสําคัญดังน้ี 
    1)  สวนจัดทําบทเรียน เปนสวนที่ใชจัดทําเนื้อหา และบรรจุลงในระบบ โดยใช 
เครื่องมือที่ทางระบบจัดให ซึ่งสวนใหญสามารถรองรับไฟลขอมูลชนิดตางๆ ไดเกือบทุกชนิด ทําให
ครู ผูสรางรายวิชามีความสะดวกในการจัดทํา เน้ือหาอาจเปนขอมูลทั้งหมด หรืออาจเปนบทสรุป ก็
ได การ จัดทําควรเริ่มตนที่การการศึกษา วิเคราะหเน้ือหาจากหลักสูตรแลวกําหนดจุดประสงคการ
เรียนรู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู จัดทําสื่อ จัดหาแหลงขอมูล แหลงเรียนรูที่สําคัญและจําเปน 
รวมถึง การออกแบบตกแตงหนา Web Pages ใหจูงใจในการเรียน 
    2)  สวนกําหนดกิจกรรมการเรียน เปนสวนที่กําหนดกิจกรรมการเรียนใหผูเรียน 
ปฏิบัติหลังจากศึกษาเนื้อหาจากสวนเนื้อหาแลว หรือกําหนดใหศึกษาเนื้อหาจากแหลงขอมูลตางๆ 
ตามที่ผูสอนกําหนด 
    3)  สวนประกอบบทเรียน ไดแก แหลงขอมูลตางๆ ภาพประกอบแหลงเรียนรู 
ฯลฯ ที่ใชประกอบการเรียนของผูเรียน รวมถึงการชี้แจงแนะนําตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนในรายวิชา 
    4)  สวนการวัดและประเมินการเรียนรู เปนระบบการจัดทําแบบฝกหัด และ 
แบบทดสอบสําหรับผู เรียน เพ่ือฝกทักษะ ความสามารถในการคิด รวมถึงเปนการวัดความรู  
ความคิด ของผูเรียนที่ไดเรียนรูจากบทเรียน เปนการประเมินศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียน 
และผูเรียน จะทราบผลการทดสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ หรืออาจมีการเฉลยคําตอบ หรือวิธีการ
อ่ืนๆ แลว แตการออกแบบระบบการเรียนรูของผูสอน การจัดทําแบบวัดความรูตางๆ มีหลายชนิดเชน 
เลือกตอบ เติมคํา จับคู ถูก-ผิด ฯลฯ โดยใชเครื่องมือที่ทางระบบจัดให รวมถึงสามารถนําผลมา วิ
เคราะหหาคุณภาพของ เครื่องมือได เชน หาความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) ของ
แบบวัดที่สรางขึ้น 
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   1.2.2.2. ระบบสงเสริมการเรียนรู (Supporting Management) เปนระบบชวยเหลือ
ใน การจัดทําบทเรียนของครูผู สอน และชวยในการเรียนรู ของผูเรียน โดยใชเทคโนโลยีเว็บเป
นเครื่องมือ หลัก ประกอบดวย 

1) โปรแกรมจัดทําบทเรียน ที่ครูผูสอนสามารถบรรจุขอมูล เน้ือหาคําสั่งกิจกรรม 
และขอมูลอ่ืนๆ ลงในระบบไดโดยงาย รวมถึงการใสภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ หรือ 
ไฟลขอมูลตางๆ ซึ่งผูเรียนก็สามารถสรางเนื้อหาตามที่ครูผูสอนกําหนดกิจกรรมไวไดดวยวิธีการ 
เดียวกันกับครูผูสอน 

2) ระบบการติดตอสื่อสาร  เปนสวนที่ผูเรียนใชติดตอกับครูผูสอน  ดวยชองทาง
ติดตอตางๆ ที่ทางระบบจัดใหระหวางผูสอนกับผูเรียนไดแก กระดานขาว (Web Board) กระดาน 
สนทนา (Chat) จดหมายอิเลคทรอนิคส (E-Mail) และ/หรือ การติดตอผานกลองวิดีโอ (Web Cam) 
ในกรณีที่ใชเครือขายสัญญาณความเร็วสูง 

3) สวนชวยเหลือกิจกรรมการเรียน เปนสวนชวยเหลือผูเรียน เชน การสงงานที่
ผูสอนกําหนดในลักษณะตางๆ ซึ่งมีการประเมิน รวมถึงมีการโตตอบ แสดงความคิดเห็นหรือแนะนํา 
ปรับปรุง แกไขงานของผูเรียนได 
   1.2.2.3. ระบบจัดการขอมูล (Data Management) เปนระบบจัดการดานฐานขอมู
ลซ่ึง ทําหนาที่บริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ของรายวิชาที่เจาของวิชาเปนผูดูแลและบริหารจัดการได
ดวยตนเอง มีสวนสําคัญๆ ดังนี้  

1) สวนการจัดการขอมูลผูเรียน เปนสวนดําเนินเกี่ยวกับผูเรียน ไดแก การ
กําหนด คุณสมบัติของผูเรียน การกําหนดรหัสผาน การอนุมัติ การตัดสิทธิ์ผูเรียน ตลอดจนการ
เรียกดูขอมูล ตาง ๆ เกี่ยวกับผูเรียน 

2) สวนการจัดการขอมูลผู สอน เปนสวนดําเนินเกี่ยวกับผู สอน ไดแก การ
กําหนด คุณสมบัติของผูสอน และผูสอนรวม การแกไขขอมูลของเจาของรายวิชา ตลอดจนการ
เรียกดูขอมูลตางๆ ของผูสอนเจาของรายวิชา  

3) สวนการกําหนดคาปฏิบัติการตางๆ เปนสวนที่กําหนดคาปฏิบัติการตางๆ 
เชน ระยะเวลาในการเรียน การทดสอบ การปฏิบัติกิจกรรม หรือการสงงานเปนตน 

4) สวนรายงานผลการเรียน เปนสวนที่ผูสอนสามารถเรียกดูผลการเรียนหรือ
คาสถิติตางๆ ของรายวิชา เชน สถิติผลการเรียน สถิติผู เขาใชบทเรียน สถิติการสงงาน ผลการ 
ทดสอบฯลฯ ทั้งของผูสอนและผูเขาเรียน 

5) สวนการจัดการไฟล เปนสวนดําเนินเกี่ยวกับการโอนยาย การจัดเก็บ การจัด 
กระทํา และการแกไขไฟลขอมูลของแตละรายวิชา 

 1.2.3  การใชงานระบบ LMS ในประเทศไทย  
   การใชงานระบบ LMS ในประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550. การ
ออกแบบผลิตและพัฒนา E-Learning) 
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 ระบบ LMS โดยทั่วไป เกือบทั้งหมดจะประกอบไปดวยองคประกอบหลักอยู 3 สวน
ตามที่ได กลาวมาแลว โดยที่แตละระบบก็จะมีรายละเอียดปลีกยอยออกไปตามแนวคิดในการ
ออกแบบระบบของ แตละแหง แตไมวาจะเปนระบบใดก็ตาม จะมีหนาที่การทํางาน และเครื่องมือใน
การใชงานไมแตกตาง กัน การเลือกใชระบบ LMS ระบบใดควรพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพ
บริบทแล ความตองการของ สถานศึกษา นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความพรอมตางๆ ปจจุบันมี 
ระบบ LMS อยูหลายระบบ ทั้งที่ เปนแบบ In-House แบบ Open-Source และแบบ License 
สําหรับแบบ Open Source ที่ใชงานในบาน เรามีที่นิยมกันอยู 2 ระบบคือ ระบบ Moodle และ 
ระบบ A Tutor 
 ระบบ Moodle : Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment เปน 
โปรแกรม ระบบ LMS ซึ่งพัฒนาโดยโปรแกรมเมอรชาวออสเตรเลีย เปนซอฟแวรลักษณะ Open-
Source และ สามารถใชงานไดโดยผานทางเว็บไซต ระบบนี้จะชวยใหการจัดเก็บเนื้อหา และปอน  
ขอมูลผานทางเว็บ เขาสูระบบฐานขอมูลเปนไปไดงายขึ้น ผูสอนสามารถจัดเก็บเน้ือหาของหลักสูตร 
ประกาศตางๆ งานที่ มอบหมาย แบบฝกหัด และแบบทดสอบ รวมทั้งสามารถเรียกออกมา เพ่ือ   
แกไขภายหลังไดอยางสะดวก นอกจากนี้ยังสามารถใชประโยชนจากระบบบันทึก เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบการเรียนรูของผู 
 A Tutor เปนระบบ LMS ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา เปน 
ซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ตลักษณะ Open-Source เชนกัน ซึ่ง
ประกอบไปดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ ผูสอนสามารถนํา 
เน้ือหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชาตามที่ไดขอใหระบบจัดไวใหโดยสะดวก ผูเรียนเขาถึง
เนื้อหา กิจกรรมตางๆ ไดโดยผานเว็บ ผูสอนและผูเรียนติดตอสื่อสารกันไดผานทางเครื่องมือการ
สื่อสารที่ระบบ จัดไวให สําหรับในประเทศไทย สถาบันที่นําระบบ A Tutor มาใชไดแก มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช หรือเวบไซต http://www.radompon.com 
 นอกจากนี้ยังมีระบบ LMS ที่พัฒนาขึ้นใชเองอีกหลายแหงคือ ระบบ Chula-Els ของ จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย ระบบ Cmu-Online ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับระบบ LMS ชนิด 
License ที่มีใช ในบานเราไดแก Education Sphere (www.educationsphere.com) 
 ศูนยการเรียนรูโดยระบบ LMS ในประเทศไทยที่ดําเนินอยูมีหลายหนวยงานทั้งของภาครัฐ
และ ของเอกชน โดยแบงตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
  1)  สถาบันอุดมศกึษา ทั้งมหาวทิยาลัยของรฐัและมหาวิทยาลัยเอกชน เชน 

1.1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (http://www.chulaonline.com) 
1.2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (http://www.cmuonline.ac.th) 
1.3) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (http://www.dpu.ac.th) 
1.4) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (http://www.swu.ac.th) 
1.5) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (http://www.bu.ac.th/th/) 
1.6) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (http://www.stou.ac.th) 
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  2)  สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.) เปนหนวยงานในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ทําหนาเปนศูนยกลางการ
เรียนรูผาน ระบบอิเล็กทรอนิกสใหกับโรงเรียนตางๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการเรียน
การสอนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนําระบบ LMS ชนิด Open-Source มาพัฒนาตอทั้ง
สองระบบ คือ ระบบ Moodle และ A Tutor ซึ่งสามารถเขาใชงานไดที่เว็บไซต
http://newsclass.obec.go.th/moodle/ และที่เว็บไซต http://newsclass.obec.go.th/atutor/ 
  3)  สํานักงานพื้นที่การศึกษา ในอนาคตสํานักงานพื้นที่การศึกษาจะตองทําหนาที่   เป
นศูนยการเรียนรูสําหรับทองถิ่น ดังนั้น แตละสํานักงานจึงจําเปนตองติดตั้งระบบ LMS เพ่ือให
บริการกับโรงเรียนที่ยังไมมีความพรอม และผูเรียนที่ตองการเขาศึกษาใชงานอีกทางหนึ่งดวย 
  4)  สถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาที่มีความพรอมในดานการจัดการระบบเครือขายแล
ว สามารถติดตั้งระบบ LMS ลงใน Server ของสถานศึกษาได ปจจุบันมีสถานศึกษาจํานวนหนึ่งที่
นําระบบ LMS มาใชในการเรียนการสอนและประสบผลสําเร็จพอสมควร เชน 

4.1)  โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชยีงใหม (http://www.prc.ac.th)  
4.2)  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี(http://www.benchama.ac.th) 
4.3)  โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎรธานี (http://www.samui.ac.th)  
4.4)  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม (http://www.abcm.ac.th) 
4.5)  โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย นครปฐม (http://www.phrapathom.ac.th) 
4.6)  โรงเรียนดวงวภิา กรุงเทพมหานคร (http://www.dvpschool.com)  
4.8)  โรงเรียนสตรศีรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร (http://www.suriyothai.net) 
4.9)  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี (http://www.udonpit.ac.th)  
4.10) โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร (http://www.sura.ac.th)  
4.11) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก (http://www.prc.ac.th)  
4.12) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา (http://www.rajsima.ac.th)  

  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่เขารวมโครงการกับ สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน 
การสอน ซึ่งสามารถสืบคนไดที่ http://obeclms.obec.go.th/elen.php  
  หนวยงานอื่นๆ ที่มีสวนในการพัฒนาระบบการจัดเรียนรูแบบ E-Learning ไดแก 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ที่เว็บไซต http://nstda.or.th หรือที่ 
เวบไซต http://www.thai2learn.com  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(Nectec) http://www.nectec.or.th/courseware นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต http://www.thaiwbi.com  
ซึ่งเปนแหลงเรียนรูในอินเตอรเน็ตและเว็บไซต http://www.thaimoodle.net เปนแหลงขอมูลสําหรับ
การใชงานระบบ LMS : Moodle ในประเทศไทย 

 1.2.4  การจัดการเรียนรูในรูปแบบ E-Lerning โดยระบบ LMS 
   การจัดการเรียนรูในรูปแบบ E-Lerning เปนการจัดการเรียนการสอนผานระบบ
เครือขายแบบออนไลน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปน้ี 
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   1.2.4.1  การออกแบบและจัดทําบทเรียน E-Learning ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด 
เรียกไดวา เปน “หัวใจ” ของการเรียนการสอนเลยทีเดียว เพราะบทเรียนที่มีคุณภาพสูงจะสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหเกิด การเรียนรูไดดีเทาๆกับหรือมากกวาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ขั้นตอนนี้มี
วิธีการดําเนินการดังนี้ 

1) การออกแบบบทเรียน (Courseware) เร่ิมจากการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรที่
ใชอยู ในปจจุบัน ศึกษาสภาพความพรอมของผูเรียน เวลาที่ใชในการเรียน โอกาสในการเรียนของ 
ผู เ รียน จากนั้นวิเคราะหผลการเรียนรู ที่คาดหวัง คัดเลือกเน้ือหา กําหนดเนื้อหาออกเปน           
หนวยการเรียน กําหนดจุดประสงคการเรียนรูแตละหนวย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู แตละหนวย 
สื่อการเรียนรู และ แหลงเรียนรูที่สําคัญและจําเปน กําหนดวิธีการวัดและประเมินกิจกรรมของแตละ
หนวยการเรียน 

2) การจัดทําบทเรียน โดยการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยให สอด
คลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาที่กําหนดไว จัดทําสื่อการสอนในรูปแบบตางๆ ที่
เหมาะสมตอการเรียนรูและนาสนใจ จัดสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผลกิจกรรมหรือผลงานที่ 
กําหนดในบทเรียน กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลใหชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับเน้ือหา
และ กิจกรรม การใชขอความ รูปภาพ หรือสัญลักษณใด ๆ ในบทเรียน ตองคํานึงถึง ความถูกตอง 
สมบูรณ ละเอียดชัดเจนในตัวเอง เน่ืองจาก E-Learning ถือเปนการจัดการเรียน การสอนทางไกลที่
ผูเรียนและ ผูสอนอาจไมมีโอกาสพบปะกัน ดังนั้น การจัดทําบทเรียนจึงตองคํานึงถึงคุณภาพใหมาก 

3) การบรรจุบทเรียนลงในระบบ หลังจากที่จัดทําบทเรียนเสร็จ  เรียบรอยครบถ
วนแลว นําบทเรียนบรรจุลงในระบบ หรือครูผูสอนอาจจัดทําบทเรียนลงในตัวระบบเลยก็ได ซึ่งทาง
ระบบ สงเสริมการเรียนรูไดจัดเตรียมไวใหพรอมแลว หากมีรูปแบบขอมูลทางอิเลคทรอนิคสแบบอ่ืน
ประกอบ ในบทเรียนดวย ก็จะตองมีการ Upload File ดังกลาวเขาไปดวยซึ่งจะทําใหตัวบทเรียนมี
ความนาสนใจ มากขึ้น และหลังจากที่ไดบรรจุบทเรียนเขาในระบบแลวควรมีการทดสอบการใชงาน
ของบทเรียน โดย การทดลองเขาดูเน้ือหาหลายๆครั้ง เพ่ือใหเกิดความมั่นใจมากขึ้นวาบทเรียนมี
ความสมบูรณ พรอมแลว 
   1.2.4.2.  การจัดการเรียนรู เปนขั้นตอนของการนําบทเรียนไปใชในการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 

1) การนําเสนอบทเรียน เปนการนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบทเรียน หรือ 
เรียกวาเปนสวนแนะนําบทเรียน โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง รายวิชา จุดประสงคของแตละหนวยการเรียนรู วิธีการเรียน เง่ือนไขการเรียน การนัด
หมาย การสงงาน ชวงเวลาที่มีการทดสอบ เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู ฯลฯ เพ่ือใหผู
เรียนไดรู จักและเขาใจถึง วิธีการใชบทเรียน ทําใหการเขาใชบทเรียนมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น จากนั้นก็แนะนําใหผูเรียนสมัครเขาเรียน 

2) การรับสมัครและอนุมัติสิทธิ์ผูเรียน หลังจากที่ผูเรียนสมัครเขาเรียน และเลือก 
รายวิชาที่ตองการเรียนแลว ครูผูสอนจะทําการอนุมัติสิทธิ์ในการเรียนของผูเรียนที่อยูในเง่ือนไข
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ตามที่ ครูผูสอนกําหนด นอกจากนี้ครูผู สอนยังสามารถตัดสิทธิ์การเขาเรียนของผูเรียนออกจาก
รายวิชาไดใน กรณีที่ผูเรียนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด 

3) การติดตอสื่อสาร ติดตามการเรียน ในระหวางเรียนครูผูสอนอาจนัดหมาย
เวลา พบปะ เพ่ือใหผูเรียนไดปรึกษาปญหา พบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็นตอการเรียน หรือ ครูผู
สอนอาจ ใชโอกาสนี้ชี้แจงบทเรียน แนะนํา ติดตาม ทําการสอน พิจารณางาน แกไขงาน รวมถึง
ตรวจผลงานของ ผูเรียนได 
   ในการเรียนการสอน E-Learning ครูผูสอนควรกําหนดเงื่อนไขใหผูเรียนไดพบปะกับ 
ผูสอนในชองทางติดตออยางใดอยางหนึ่ง อยางนอยสองสัปดาหตอครั้ง เพ่ือเปนการติดตามงานและ
กระตุนไมใหผูเรียนละเลยการทํากิจกรรมที่กําหนด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะการเรียนแตละรายวิชา 
   1.2.4.3.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  เป นส วนสําคัญอีกสวนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการเรียนรู ซึ่งหลังจากที่ผูเรียนศึกษาแลวจะตองมีการประเมินการเรียนรูของผูเรียน
เพ่ือนําผลมาพิจารณาวา ผูเรียน เกิดการเรียนรูหรือไม มากนอยอยางไร การวัดผลการเรียนรู
สามารถกระทําได ดังนี้ 

1) การจัดทําแบบทดสอบ โดยการทําแบบทดสอบออนไลน ที่ครูผูสอนจัดทําไว
ในระบบ ซึ่งมีวิธีการใหครูผูสอนสามารถจัดทําไดในหลายๆรูปแบบขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหา
ความรูที่ ตองการวัด การทดสอบอาจทําซ้ําๆไดหลายๆครั้ง หรือใหทําเพียงครั้งเดียวก็ได และเม่ือ
ทําแบบทดสอบ เสร็จสิ้น ทางระบบจะทําการประเมินผลการสอบใหผูเรียนทราบทันที หรืออาจปรับ
ระบบใหผูเรียนทราบ ในภายหลังก็ได 

2) การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินการเรียนรูของผูเรียนในดานตางๆ 
เชน ดานความรู ความคิด ดานทักษะ ดานเจตคติ โดยพิจารณาจากขอมูลที่รวบรวมไว ทั้งจาก
ผลงานที่ผูเรียนจัดทําและสงใหประเมินตามที่ผูสอนกําหนด การทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ รวมถึง
การพิจารณา การเขาเรียน การสงงาน ความรับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือกับ  ผูเรียน
คนอ่ืนๆ หรือ คุณลักษณะอื่นๆตามที่ไดกําหนดไวในบทเรียน ครูผูสอนจะตองรวบรวม ขอมูล  ตางๆ
เหลานี้ เพ่ือทําการประเมินการเรียนรูเปนรายบุคคล  

3) การอนุมัติผลการเรียน หลักจากประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเรียบรอยแล
ว ก็แจงผลการประเมินการเรียนรูใหผูเรียนทราบตามระดับ หรือเกณฑคุณภาพที่กําหนด ผูเรียนที่
ไมผานการประเมินอาจมีการซอมเสริมในบางเนื้อหา ผลการเรียนสามารถแจงไปยังผูเรียนทราบได
โดยตรงเปน ลายลักษณอักษรทางไปรษณีย เพ่ือเปนหลักฐานใหผูเรียนเก็บรวบรวมไวใชในการ
ประเมินอยางอ่ืนๆตอไป 
  การอนุมัติผลการเรียนจะกระทําในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งรายวิชา 
สําหรับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลนเปนบางบทเรียน หรือบางเน้ือหา ก็อาจรวบรวมผลการ 
เรียนรูที่ไดรวมกับผลการเรียนการสอนปกติก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับนโยบายและเงื่อนไขการจัดการเรียน
รู E-Learning ของสถานศึกษาแตละแหง 
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 สรุปไดวาระบบจัดการบทเรียน ในลักษณะโดยทั่วไปเปนระบบจัดการเรียนการสอนแบบ 
Online เปนซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ต ในองคประกอบหลัก 
โดยทั่วไปจะมีอยู  3 ระบบที่สําคัญๆ คือ ระบบจัดการรายวิชา ระบบสงเสริมการเรียนรู  ระบบ
จัดการขอมูล สวนการใชงานระบบระบบจัดการบทเรียนในประเทศไทยโดยทั่วไปเกือบทั้งหมดจะ
ประกอบไปดวยองคประกอบหลักอยู 3 สวนตามที่ไดกลาวมาแลว การเลือกใชระบบใดควรพิจารณาให
เหมาะสมกับสภาพบริบทและ ความตองการของ สถานศึกษา นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความ
พร อมตาง ๆ ปจจุบันมี ระบบ LMS อยูหลายระบบ ทั้งที่ เปนแบบ In-House แบบ Open-Source 
และแบบ License สําหรับแบบ Open Source ที่ใชงานในบาน เรามีที่นิยมกันอยู 2 ระบบคือ ระบบ 
Moodle และ ระบบ A Tutor การจัดการเรียนรูในรูปแบบ E-Lerning โดยระบบจัดการบทเรียน     
เปนการจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายแบบออนไลน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการในการ
ออกแบบและจัดทําบทเรียน E-Learning ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด การจัดการเรียนรู เปนขั้นตอน
ของการนําบทเรียนไปใชในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนสวน
สําคัญอีกสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู 
 สรุปไดวาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และระบบจัดการบทเรียน เปนสิ่งที่มีความสําคัญและมี
บทบาทสําคัญมากในการศึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีศักยภาพสูงในการเปน
แหลงขอมูลถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูระหวางปจเจกซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช
เทคโนโลยีที่กาวหนา เปนรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สรางเปนบทเรียนสําเร็จรูปที่อาจใชซีดีรอมเปน
สื่อกลางในการสงผาน หรือใชการสงผานเครือขายภายใน หรือเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งถือไดวา   
E-Learning มีสถานะเปนสื่อการเรียนรูแบบหนึ่งโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาก สวนระบบจัดการบทเรียน ในลักษณะโดยทั่วไปเปนระบบจัดการเรียนการสอน
แบบ Online เปนซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ต ในองคประกอบหลัก 
โดยทั่วไปจะมีอยู  3 ระบบที่สําคัญๆ คือ ระบบจัดการรายวิชา ระบบสงเสริมการเรียนรู  ระบบ
จัดการขอมูล โดยระบบจัดการบทเรียนเปนการจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายแบบ     
ออนไลน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการในการออกแบบและจัดทําบทเรียน E-Learning ถือเปนขั้นตอน
ที่สําคัญที่สุด การจัดการเรียนรู เปนขั้นตอนของการนําบทเรียนไปใชในการจัดการเรียนการสอน   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู 
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2.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1  ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
Master of Education Program in Industrial Education 

2.2  ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม : การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมการศึกษา) 
   : Master of Education (Industrial Education) 
ชื่อยอ : กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
   : M.Ed. (Industrial Education) 

2.3  หนวยงานทีรั่บผิดชอบ 
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตรบัณฑติวิยาลัย มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2.4  แนวคิดและหลักการ 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษามาตั้งแตป 2532 โดยทําการเปดสอนนิสิตภาคปกติ 12 ป และนิสิตภาคพิเศษ 9 
ป หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฉบับกอนการปรับปรุงไดใชมาตั้งแตป 2532 ซึ่งในชวงเวลา
ดังกลาวภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทําให
หลักสูตรลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาจึงได
ดําเนินการปรับปรุงโดยไดระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญ ทางอุตสาหกรรมศึกษาปรับปรุงหลักสูตร
ใหมขึ้น 

2.5  ปรัชญาของหลักสูตร 
  "เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม และการจัด
การศึกษา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางอุตสาหกรรมทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ" 

2.6  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางอุตสาหกรรมศึกษาใหมีคุณลักษณะในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  ใหมีความรูความสามารถในการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการศึกษาทาง
อุตสาหกรรม และการนําวิชาอุตสาหกรรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   2.6.1 เปนผูนําทางการวิจัยอุตสาหกรรม โดยสอดคลองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี 
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2.6.2  มีความคิดสรางสรรค และตระหนักถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมตอ
สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

2.6.3 มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ 
2.7  หลักสูตร 

 
ตาราง 1 โครงสรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
 

หมวดวิชา หนวยกิต 
 แผน ก แผน ข. 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา (ไมนอยกวา) 8 8 
หมวดวิชาเอก ซึ่งประกอบดวย 21 27 
วิชาเอกบังคับ  12 12 
วิชาเอกเลือก (ไมนอยกวา) 9 15 
หมวดวิชาเลือกเสรี (ไมนอยกวา) 2 2 
ปริญญานิพนธ 12 - 
สารนิพนธ - 6 
รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร (ไมนอยกวา) 43 43 

  
 ที่มา: หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2550: ออนไลน 
 

2.8  รายวิชาในหมวดวิชาเอกอุตสาหกรรม 
2.8.1  วิชาเอกบังคบั กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต ทั้งแผน ก และ แผน ข 

อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
IN 501 Industrial Management 
อต 502 โครงการงานอุตสาหกรรม   3(1-4-4) 
IN 502 Industrial Project 
อต 503 การจัดการอุตสาหกรรมศึกษา   3(3-0-6) 
IN 503 Industrial Education Management 
อต 504 สัมมนาการวิจัยทางอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
IN 504 Seminar in Industrial Research 

2.8.2  วิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต สาํหรับแผน ก และ ไม
นอยกวา 15 หนวยกิต สําหรับแผน ข โดยเลือกเรียนจากกลุมวิชาดังตอไปน้ี 
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  สําหรับกลุมผูเลือกเรียนวชิาเอกเลือกกลุมการจัดการอุตสาหกรรม 
   อต 511 มนุษยสัมพันธในงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
   IN 511 Industrial Human Relations 
   อต 512 การวเิคราะหระบบงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
   IN 512 Industrial Systems Analysis 
   อต 513 การวเิคราะหการลงทุนในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
   IN 513 Industrial Investment Analysis 
   อต 514 การจัดการความปลอดภัย     3(3-0-6) 
   IN 514 Safety Management 
   อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
   IN 515 Industrial Quality Control 
   อต 516 การวางแผนและควบคุมการผลติ    3(3-0-6) 
   IN 516 Production Planning and Control 
   อต 517 การจัดการโครงการอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
   IN 517 Industrial Project Management 
   อต 518 การจัดการวัสดุ       3(3-0-6) 
   IN 518 Material Management 
   อต 519 กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ   3(3-0-6) 
   IN 519 Labor Code and Professional Ethics 
  สําหรับกลุมผูเลือกเรียนวชิาเอกเลือกกลุมวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
   อต 531 การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอุตสาหกรรม  3(1-4-4) 
   IN 531 Application on Industrial Package Program 
   อต 532 การออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม    3(1-4-4) 
   IN 532 Industrial Product Design 
   อต 533 เทคโนโลยีไฟฟากําลัง      3(2-2-5) 
   IN 533 Electrical Power Technology 
   อต 534 เทคโนโลยีการกอสราง      3(2-2-5) 
   IN 534 Construction Technology 
   อต 535 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5) 
   IN 535 Electronics Technology 
   อต 536 เทคโนโลยียานยนต      3(2-2-5) 
   IN 536 Automotive Technology 
   อต 537 เทคโนโลยีวัสด ุ       3(2-2-5) 
   IN 537 Material Technology 
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   อต 538 เทคโนโลยีพลังงาน      3(2-2-5) 
   IN 538 Energy Technology 
   อต 539 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม      3(2-2-5) 
   IN 539 Environmental Technology 
   อต 540 การศึกษาเฉพาะเรื่อง      3(0-6-3) 
   IN 540 Independent Study 
  สําหรับกลุมผูเลือกเรียนวชิาเอกเลือกกลุมการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา 
   อต 551 อุตสาหกรรมศึกษาเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
   IN 551 Industrial Comparative Study 
   อต 552 การวเิคราะหและพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา  3(3-0-6) 
   IN 552 Curriculum Analysis and Development in Industrial Education 
   อต 553 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการสอนอุตสาหกรรมศึกษา 3(1-4-4) 
   IN 553 Application on computer for Industrial Education Instruction 
   อต 554 การประเมินผลอุตสาหกรรมศกึษา    3(3-0-6) 
   IN 554 Industrial Education Evaluation 
   อต 555 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา  3(3-0-6) 
   IN 555 Development of Industrial Education Media 
   อต 556 เทคโนโลยีการออกแบบระบบการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศกึษา 3(3-0-6) 
   IN 556 Instructional System Technology in Industrial Education 
   อต 557 การวางผังและการจัดการโรงฝกงาน    3(3-0-6) 
   IN 557 School Shop Planning and Management 
   อต 558 สัมมนาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา   3(2-2-5) 
   IN 558 Seminar in Industrial Education Instruction 
  หมวดวิชาเลือกเสรีกําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต สําหรับแผน ก และ
แผน ข 
  สารนิพนธ 
   อต 688 สารนิพนธ       6(0-12) 
   IN 688 Master's Project 
  ปริญญานิพนธ 
   อต 699 ปริญญานิพนธ               12(0-24) 
   IN 699 Thesis 
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3. วิชาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม (อต. 515) ตามหลักสูตรการศึกษา 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.1.  คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาวิวัฒนาการ แนวความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
หลักการและวิธีปฏิบัติ เทคนิคและเครื่องมือตางๆที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพ การจัดองคกรแหง
คุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality 
Management) ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล ISO9001 ISO14001 มอก.18001 ศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพ่ือประกอบการศึกษา 

3.2  เน้ือหาวิชา 
  บทที่ 1  การควบคุมคณุภาพ 

1.1 ความหมายของคุณภาพ 
1.2 ประวตัิความเปนมา 
1.3 แนวคิดทางดานคุณภาพของศาสตราจารยดานคุณภาพ เชน ชิว

ฮารท อิชิกาวา จูรัน เดมมิ่ง แฟรงเกนบาวน ๚ล๚ 
  บทที่ 2  เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 

2.1 Check Sheet 
2.2 Histogram 
2.3 Pareto Diagram 
2.4 Cause-Effect Diagram 
2.5 Scatter Diagram 
2.6 Control Charts X, R, C, U, P, Pn 
2.7 Affinity Diagram 
2.8 Relation Diagram 
2.9 Tree Diagram 
2.10 Matrix Diagram 
2.11 Arrow Diagram 
2.12 Process Decision Program Charts 
2.13 Matrix Data Diagram 
2.14 แผนภูมิกราฟ 

  บทที่ 3  การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 
  บทที่ 4  Reliability and Product Liability 

4.1  วงจรชีวติผลติภัณฑ 
4.2  การวัด Reliability 
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4.3  การปรับปรุง Reliability 
4.4  การรับประกันผลิตภัณฑและการควบคุมความสูญเสีย 

  บทที่ 5  กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ 
5.1  5 ส 
5.2  QCC 
5.3  ISO 9001 
5.4  ISO 14001 
5.5  มอก. 18001 
5.6  TQC 
5.7  TQM 

 

4.  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ E-Learning 

 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ E-Learning (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) 
 การรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน เปนสวนของการพัฒนา 
บทเรียนออนไลนแบบครบวงจร บทเรียนที่มีการออกแบบ จัดทํา และนําไปใชแลว ควรที่จะไดนําผล
การ ใชและเก็บรวบรวมขอมูลการใชจากผูเรียนมาวิเคราะหเพื่อแกไข ปรับปรุง พัฒนาบทเรียนใหมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป ขอมูลที่เปนผลการเรียนรูของผูเรียนจะนํามาประเมินประสิทธิผลของ 
บทเรียน สวนในดานประสิทธิภาพอาจใชแบบสอบถามจากผูเรียนหรือสุม ตัวอยางสัมภาษณผูเรียน
ก็ได นอกจากครูผูสอนและผูเรียนแลวบุคลากรที่เกี่ยวของคนอื่นๆ ก็สามารถใหขอมูลเพื่อประเมินถึง 
ประสิทธิภาพของบทเรียนไดเชนกัน บุคลากรอื่นๆ ที่ควรเก็บขอมูลมาศึกษารวมดวยไดแก ผูดูแล
ระบบ ผูพัฒนาโปรแกรม และผูปกครองนักเรียน เปนตน 
 กระบวนการที่กลาวมานี้ เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียน E-Learning แบบออนไลน ที่
คลาย กับกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งในความเปนจริงการจัดการเรียนการสอน ไมวา
จะเปนใน รูปแบบใดก็ตามถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการหลักสูตรโดยที่การจัดการเรียนการ
สอนทุก รูปแบบถือเปนการนําเอาหลักสูตรไปใช ดังน้ันการจัดการเรียนรูไมวาจะเปนแบบใด จะตอง
ยึดถือ หลักการจุดมุงหมายและแนวปฏิบัติตามที่หลักสูตรไดกําหนดไวเพ่ือใหผลการเรียนรู เปนไป
ตามที่ หลักสูตรกําหนด การประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของการเรียนรูรูปแบบ E-Learning 
สามารถกระทําได ตามกรอบการประเมินตอไปน้ี 

1) การประเมินตามองคประกอบของระบบการเรียนรู E-Learning เปนการประเมินใน 
ภาพรวมของระบบโดยแยกเก็บรวบรวมขอมูลแตละสวน องคประกอบของระบบ E-Learning ที่ได 
นําเสนอไปแลวในหัวขอที่ 4 มี 7 ดาน การประเมินแตละดานจะทําใหทราบไดวาปญหา อุปสรรค จุด
เดน จุดดอย ความพรอม ความไมพรอมอยูตรงจุดใด ทําใหแกไขปญหาไดตรงประเด็น และสามารถ
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ตัดสินได วาโดยภาพรวมของระบบมีประสิทธิภาพแคไหน อยางไร แตมีขอเสียคือ คอนขาง ยุงยาก 
เพราะตองเก็บ ขอมูลหลายสวนเปนจํานวนมาก และใชเวลานาน 

2) การประเมินความพรอมของระบบ เปนการประเมินตามองคประกอบของระบบ 
E-Learning เชนกัน แตเปนการประเมินในเฉพาะสวนของความพรอมกอนที่จะนําไปใชงานจริง ไม
ได รวมไปถึงการใชงานและผลจากการนําไปใช ทั้งน้ีอาจทําการประเมินความพรอมของทุกสวนหรือ 
ประเมินความพรอมเปนบางสวนก็ได การประเมินความพรอมมักใชการเก็บรวบรวม ขอมูลจาก
สภาพที่เปนอยูจริงในปจจุบันเทียบเคียงกับเปาหมายของโครงการที่กําหนดไว จะทําใหทราบได    
วาระบบ มีความพรอมที่จะนําไปใชงานหรือไม อยางไร 

3) การประเมินการใชงานระบบ เปนการประเมินที่เปนสวนตอเน่ืองมาจากหัวขอ 2 แต
เลือกประเมินในสวนของการใชงาน โดยมุงเปาหมายไปที่การใชงานและการดําเนินงานของระบบ 
ซึ่งจะทําใหทราบวา ในการใชงานมีปญหาและอุปสรรคอยางไรบางเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขตอไป   
หัวขอของการประเมินอาจเรียงลําดับตามขั้นตอนการทํางาน หรือขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูที่
จัดใหกับผูเรียน ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ 

4) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เปนการประเมินผลจากการใช
งาน ระบบการเรียนรูรูปแบบ E-Learning จากกลุมเปาหมายซ่ึงก็คือ ผูเรียน เพ่ือนํามาพิจารณาวา 
ระบบการ เรียนรูรูปแบบ E-Learning ที่ใชสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดตามเปาหมายที่
กําหนดหรือไม เปาหมายที่กําหนดอาจไดแก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน มาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ
เกณฑมาตรฐานตางๆที่มีการกําหนดไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมักเนนการประเมินสัมฤทธิผลของ
ผูเรียนจากการเรียนรู 3 ดาน คือ ดานความรู ความคิด ดานทักษะ และดานเจตคติ ตามสัดสวนที่
หลักสูตรสถานศึกษากําหนด 

5) การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน เปนการประเมินเฉพาะสวนของบทเรียน 
(Courseware) ที่จัดทําขึ้น ซึ่งในที่นี้หมายถึง บทเรียนอิเล็กทรอนิกสจะเปนชนิดออนไลนหรือ   
ออฟไลนก็ได แตเปนลักษณะที่ใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนจะ
ทําใหทราบวา บทเรียนน้ันสามารถสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดตามเปาหมายที่
กําหนดหรือไมอยางไร การประเมินประสิทธิภาพโดยทั่วไปอาจยึดหลักการประเมินตามเกณฑ 
E1/E2 ซึ่งอาจ เทากับ 70/70 80/80 หรือ 90/90 ก็ไดขึ้นอยูกับความยากงายของบทเรียน E1 คือ 
ผลจากการทดสอบระหวางเรียน E2 คือ ผลจากการทดสอบหลังเรียน นํามาเปรียบเทียบกัน ถาได
ตามเกณฑ  ก็ถือวามีประสิทธิภาพตาม เกณฑที่กําหนด เปนตน นอกจากนี้ ยังอาจนําผลการ
ประเมินการใชบทเรียนดานอ่ืนๆของผูเรียนมาประกอบ หรืออาจใชผูเชี่ยวชาญรวมประเมินก็ได 
หัวขอที่ประเมินอาจเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี 

 5.1)  มีคําแนะนําในการใชบทเรียนที่ละเอียด ชัดเจน หรือไม 
 5.2)  มีสวนแนะนํารายวิชาสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาที่ใชอยูหรือไม  
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 5.3)  บทเรียนมีการระบุ เน้ือหาสาระ ระดับชั้น ผลการเรียนรู ที่สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาหรือไม 

 5.4)  เน้ือหาสาระในบทเรียนมีความเหมาะสมถูกตอง ละเอียดชัดเจนหรือไม 
 5.5)  เน้ือหาสาระในบทเรียนมีเพียงพอตอการศึกษา สืบคนขอมูลของผูเรียนหรือไม 
 5.6)  มีเน้ือหาสาระ จากแหลงขอมูลอ่ืนๆ ใหผูเรียนไดศึกษาเพิ่มเติมหรือไม 
 5.7)  กิจกรรมที่กําหนดไวในบทเรียนมีความเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหา และ

จุดประสงคการเรียนรูหรือไม  
 5.8)  กิจกรรมที่กําหนดไวในบทเรียน สามารถพัฒนาความรู ความสามารถของผู

เรียนไดตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดหรือไม 
 5.9)  มีกิจกรรมเสริม เพ่ิมเติมใหผูเรียนปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความคงทนในการเรียนรู 

หรือไม  
 5.10)  มีกิจกรรมเสริม เพ่ิมเติมใหผูเรียนสามารถประยุกตใชองคความรูจากการ

เรียน หรือไม 
 5.11)  กิจกรรมที่จัดไวในบทเรียนน้ัน ยาก-งาย เกินไปหรือไม  
 5.12)  กิจกรรมที่จัดขึ้นพัฒนา ความรู ความคิดระดับสูง เชน การวิเคราะห การ

สังเคราะห การสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารญาณ การคิดเชิงประเมินคุณคา หรือไม  
 5.13)  ในบทเรียนกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวม หรือเรียนรูรวมกันหรือไม 
 5.14)  การใชงานบทเรียนมีความสะดวกหรือไม  
 5.15)  การเขาศึกษาบทเรียนของผูเรียนมีความสะดวกหรือไม 
 5.16)  บทเรียนมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู เรียนไดครบดานทั้ง ความรู  

ความคิด ทักษะ และเจตคติหรือไม 
 5.17)  บทเรียนสามารถตอบสนองการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนหรือไม 
 5.18)   บทเรียนสามารถตอบสนองการเรียนรูทางไกลไดอยางมีประสทิธภิาพหรอืไม 
 5.19)  ระบบจัดการบทเรียนสามารถตอบสนองการติดตอสื่อสารทางไกล ระหวาง 

ผูสอน และผูเรียนไดอยางสะดวกหรือไม 
 5.20)  บทเรียนมีการทดสอบวัดความรู ความสามารถของผูเรียนจากการเรียนหรือไม 
 5.21)  แบบทดสอบในบทเรียน มีความยากงายเหมาะสมหรือไม 
 5.22)  การทดสอบในบทเรียนสามารถแจงผลยอนกลับใหผู เรียนทราบเพื่อ

ปรับปรุง พัฒนาการเรียนรูหรือไม 
 5.23)  บทเรียนมีความแปลกใหม สะดุดตา นาสนใจ กระตุมใหเกิดการเรียนรูหรือไม 
 5.24)  บทเรียนมีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองหรือไม 
 5.25)  บทเรียนมีการตอบสนอง จูงใจ เสริมแรง กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

เรียนรู หรือไม 
 5.26)  สามารถใชบทเรียนนี้เปนสวนหนึ่งการเรียนรูเพ่ือตัดสินผลการเรียนหรือไม  
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 5.27)  มีองคประกอบอื่นๆ ที่จําเปนตอการใชงานบทเรียน ครบถวน เหมาะสม   
หรือไม 

 5.28)  ผูเรียนมีโอกาสในการใชบทเรียนไดอยางสะดวก ไมยุงยาก หรือไม 
 5.29)  บทเรียนน้ีตองใชประกอบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนดวยหรือไม 
 5.30)  ครูผูสอนอ่ืนๆ สามารถจัดทําบทเรียนน้ีไดโดยสะดวก หรือไม 

6) การประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ เปนการประเมินภายหลังจากการ    
เขาศึกษา เน้ือหาในระบบ หรือใชงานบทเรียนแลว โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเรียน หรือ ผูใชงาน
ระบบ เพ่ือศึกษาวาบทเรียนน้ันมีความนาสนใจ มีความเหมาะสม ระบบการเรียนรูมีความสะดวก 
เอ้ือตอการจัดทํา หรือเอ้ือตอการเรียนรูหรือไม อยางไร นอกจากนี้ อาจเก็บรวบรวมขอมูลที่เปน     
ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะจากผูใช เพ่ือนําไปปรับปรุง พัฒนาตอไปก็ได กลุมเปาหมายที่ควร
เก็บขอมูลควร เปนทั้ง ผูเรียน และครูผูสอน 

7) การประเมินความคุ มคาของการดําเนินงาน เปนการประเมินประสิทธิภาพ
เทียบเคียงกับ ประสิทธิผลเพ่ือศึกษาดูวา การดําเนินงานมีความคุมคาตอการจัดทําหรือการพัฒนา 
ตอหรือไม โดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิภาพดานกระบวนการจากการใชงาน เทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเรียน หรือการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ หรือนําเอา
ผล การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน มารวมพิจารณาดวยก็ได ลักษณะการประเมินแบบนี้ เป
นการประเมินเพ่ือพิจารณาตัดสินวาโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีพอที่จะดําเนินการ ต
อไป หรือไม และคุมคาตอการลงทุนลงแรงดําเนินการหรือไม 
 สรุปไดการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของการเรียนรูรูปแบบ E-Learning สามารถ
กระทําได ตามกรอบการประเมินตอไปน้ี คือ การประเมินตามองคประกอบของระบบการเรียนรู การ
ประเมินความพรอมของระบบ การประเมินการใชงาน การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน การประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
และการประเมินความคุมคาของการดําเนินงาน ซึ่งการประเมินแตละอยางมีรูปแบบที่แตกตางกันไป 

4.1  แนวทางการปฏิบัติการจดัการเรียนรูโดยระบบ LMS 
  4.1.1  แนวปฏิบัติสําหรับโรงเรียน โรงเรียนที่ต องการจัดการเรียนรูโดยระบบ 
LMS สามารถปฏิบัติไดดังนี้ โรงเรียนที่มีความพรอม ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และดาน
การจัดการ Server สามารถติดตั้งโปรแกรมระบบการบริหาร จัดการเรียนรู LMS ไดดวยตนเอง 
โรงเรียนสามารถสรางหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลนและเปดใช เพื่อการเรียนการสอนใน
โรงเร ียน หรือจัดการเร ียน การสอน ร วมระหว างโรงเร ียนก็ได ส ําหรับโรงเร ียนที ่ย ังไม  มี       
ความพรอมดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และดานการจัดการ Server ดวยตนเอง ทางสํานัก
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร. จะจัดบริการพื้นที่ Server ให โรงเรียนไดใชสําหรับ    
สรางบทเรียนออนไลน โดยจะจัดเปนลักษณะศูนยกลางการเรียนรูใหกับโรงเรียนตางๆที่เว็บไซต 
http://newsclass.obec.go.th/moodle/ และ http://newsclass.obec.go.th/atutor/ โรงเรียนที่สนใจ  
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ตองการรวมโครงการสามารถติดตอเขามาที่เว็บไซตดังกลาวไดตลอดเวลา นอกจากนี้ ทาง
สํานักงานยังใหบริการคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ E-Learning ใหกับ 
สถานศึกษาตางๆที่สนใจอีกดวย 
  4.1.2  แนวปฏิบัติสําหรับผูบริหาร / ผูดูแลระบบ การจัดระบบการเรียนการสอนออน
ไลนในโรงเรียนมีปจจัยที่สําคัญ ที่ผูบริหารโรงเรียนควรจัดเตรียมความพรอมใน 3 ดานที่สําคัญ ไดแก 
   4.1.2.1  ดานทรัพยากรที่จําเปนพ้ืนฐาน (Infrastructure) การวางระบบ 
Infrastructure ในโรงเรียนเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญอันดับแรก ที่จําเปนที่จะตองมีเพ่ือใหการจัดการ
เรียนการสอนแบบ ออนไลนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะตองเตรียมความพรอมดานตางๆเหลานี้ 
คือ ระบบการสื่อสาร Hardware Software และ People Ware  
   4.1.2.2  ดานการบริหารจัดการ (Management) การบริหารจัดการ ในที่นี้หมายถึง
การบริหารจัดการเพื่อใหการใชงานการจัดการเรียนการสอนออนไลนผานระบบเครือขายอินเทอร
เน็ต เปนไปตามจุดมุงหมายที่คาดหวัง หรือเปนไปตามสิ่งที่ควรจะเปน โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ  

1) การบริหารจัดการระบบ รวมถึง Hardware และ Software โดยจัดสรร
บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญมาดําเนินการติดตั้ง จัดการ ควบคุม และดูแลรักษาเปนประจํา 
พรอมทั้งจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการดําเนินงานอยางเหมาะสม  

2) การบริหารจัดการบทเรียน โดยคัดเลือกเนื้อหาที่ เหมาะสมจัดทําเป น 
บทเรียน เพ่ือบรรจุเขาไวในระบบ ตลอดจนมีการติดตาม นิเทศ ตรวจสอบเพื่อใหการใชงานบทเรียน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   4.1.2.3  ดานการเรียนการสอน (Learning & Instruction) ผูบริหารควรจะตองมี
วิสัยทัศน ในการที่จะกําหนดนโยบาย สงเสริม กระตุนและผลักดันใหครูผู สอนนํานวัตกรรมทาง
การศึกษาใหมๆ และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมาใชจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และ        
สงเสริมนักเรียน รูจักการเรียนรูแบบใหม และเรียนรูไดดวยตนเองเพ่ือการพัฒนาใหกาวทันกับโลก
ในยุคปจจุบันและเปนพ้ืนฐาน ของการพัฒนาในอนาคต 
  สําหรับแนวทางปฏิบัติสําหรับผูดูแลระบบนั้น ผูดูแลระบบจะตองเปนบุคคลที่มีความรู 
ความเขาใจ ความตั้งใจ ความมุงม่ัน และรักในการทํางานดานคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
เปนอยางสูง เพราะบุคคลที่ทําหนาที่นี้จะตองทํางาน เปนผูดูแล และเฝาระวังระบบ ตลอดจนจะตอง
เสาะแสวงหา ความรูใหมๆดาน Networks, Hardware, Software, และ Program อยูตลอดเวลา 
นอกจากนี้ที่สําคัญ คือ งานดานนี้ถือเปนงานบริการ ที่จะตองมีจิตสํานึกในการใหการบริการอยางสูง 
ทั้งกับครูผูสอนและ นักเรียนดวย 
  4.1.3.  แนวปฏิบัติสําหรับครู นอกเหนือจากความรู ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาและ
การมีความรักในวิชาชีพครูแลว ครูผูสอน ควรมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ        
E-Learning ตลอดจนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การสอนจากการเปนผูถายทอดเนื้อหามาเปนผูชวย
เหลือ หรือผูแนะนําวิธีการเรียนรูนอกเหนือจากนี้ยัง ตองมีความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร  
มีความ เขาใจเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีความสามารถในการใชอินเทอรเน็ต เพ่ือ
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ติดตอสื่อสาร การสืบคนขอมูล การนําเสนอขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และการใชโปรแกรมการ
เรียนการสอนในระบบ LMS 
  การจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ E-Learning เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการ
เรียนรูในโลก ยุคปจจุบันที่ครูผูสอนควรไดศึกษาไว ถึงแมวาในปจจุบันยังไมมีความจําเปนมากนัก
ดวยเหตุผลหลายๆประการ แตในอนาคตจะมีความสําคัญและจําเปนมาก การศึกษาไวกอนจะทําให
ครูเปนคนที่ “ไมตกยุค” ซึ่งถาเราไมสนใจวาจะเปนคน “รวมสมัย” หรือไมก็ตามก็ไมเปนไร แตผูเรียน
ของเราไมควรที่จะเปนคน “ตกยุค” เหมือนกับเรา เขาควรที่จะไดรับการจัดการศึกษาในทุกรูปแบบ 
เพ่ือนําไปใชในอนาคตขางหนา ของเขาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยที่ครูเปนผูสงเสริมความสําเร็จน้ัน 
  4.1.4  แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน นักเรียนที่เรียนในระบบออนไลนจะตองมีความสนใจ 
และความตองการที่จะเรียนรูผานระบบ อยางจริงจัง มีความรับผิดชอบ รูจักจัดการและควบคุมการ
เรียนรู ของตน มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสามารถในการสืบคน คนควา วิเคราะห มี
วิจารณญาณ ตลอดจนจะตองมีความรูความเขาใจและ ทักษะทางดานคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน
พอสมควร สามารถใชอินเทอรเน็ต และใชคอมพิวเตอรเปน เครื่องมือในการศึกษาเลาเรียนได      
เปนอยางดี ตลอดจนสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษาและ ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไดเปนอยางดี 
 สรุปไดวาแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนรูโดยระบบ LMS มีหลายแนวทาง ไดแก 
แนวปฏิบัติสําหรับโรงเรียน แนวปฏิบัติสําหรับผูบริหารหรือผูดูแลระบบ แนวปฏิบัติสําหรับครู และ
แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน  

4.2  การวัดผลการเรียนรู 
  4.2 1.  การวัดผล (Measurement) 
   การวัดผล (Measurement) หมายถึงกระบวนการใดๆ ก็ตามที่จะไดมาซึ่ง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพหรือคุณลักษณะของบุคคลหรือสิ่งของ โดยอาศัยเครื่องมือชวย
ในการวัด ผลของการวัดมักจะออกมาเปนตัวเลข พรอมทั้งมีหนวยกํากับ (http://www.pkru.ac.th) 
ดังน้ันการการวัดผลทางการศึกษาจึงหมายถึง การหาคาตัวเลขใหกับสิ่งที่วัด อาจจะเปนบุคคลหรือ
สิ่งของ เพ่ือที่จะบงบอกคุณภาพหรือคุณลักษณะที่แตกตางกันของสิ่งที่วัด 
  4.2.2  การประเมินผล (Evaluation) 
   การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่ตอเน่ืองจากการวัดผล โดย
นําผลที่ไดจากการวัดมาวินิจฉัย ลงสรุปตัดสิน ตีราคา ชี้บง คุณคาที่ไดจากการวัดนั้นอยางมีเหตุผล 
โดยอาศัยเกณฑหรือมาตรฐานเปนตัวเทียบ วาคุณลักษณะนั้น เปนอยางไร เชน สูง - เตี้ย อวน-ผอม 
สอบได-สอบตก ไดเกรด 4-3-2-1 เปนตน ดังน้ันการประเมินผลจะถูกตองหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับ
การวัดผลที่ดีดวย หากการวัดผลกระทําไปอยางถูกตองเที่ยงตรงแลว การประเมินผลเพื่อวินิจฉัย   
ชี้บงคุณคา ก็จะไดผลที่ถูกตองตามความเปนจริงไปดวย กลาวโดยทั่วไปแลวกระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา ก็คือการประเมินคาความเจริญกาวหนาของนักเรียนตอจุดมุงหมายของวิชา
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นั้นๆ ดังน้ันการประเมินผลทางการศึกษา หมายถึง การนําเอาผลที่ไดจากการวัดมาเทียบกับเกณฑ
หรือมาตรฐานที่ตั้งไวและตัดสินกับเกณฑที่ไดตั้งไวอยางไมลําเอียงและยุติธรรม เพ่ือตัดสินวาสิ่งน้ัน
ดีหรือไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสม (http://www.pkru.ac.th) 
 สรุปไดวาการวัดผลการเรียนรู มีการวัดผลซ่ึงหมายถึงกระบวนการใดๆก็ตามที่จะไดมาซึ่ง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพหรือคุณลักษณะของบุคคลหรือสิ่งของ โดยอาศัยเครื่องมือชวย
ในการวัดผลของการวัดมักจะออกมาเปนตัวเลข พรอมทั้งมีหนวยกํากับ ในดานของการประเมินผล 
หมายถึง กระบวนการที่ตอเน่ืองจากการวัดผล โดยนําผลที่ไดจากการวัดมาวินิจฉัยลงสรุปตัดสิน ตี
ราคา ชี้บง คุณคาที่ไดจากการวัดนั้นอยางมีเหตุผล โดยอาศัยเกณฑหรือมาตรฐานเปนตัวเทียบวา
คุณลักษณะนั้นเปนอยางไร ดังน้ันการประเมินผลจะถูกตองหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับการวัดผลที่ดี
ดวย กลาวโดยทั่วไปแลวกระบวนการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ก็คือการประเมินคาความ
เจริญกาวหนาของนักเรียนตอจุดมุงหมายของวิชานั้นๆ 
 4.3  ประเภทของการประเมินผล 
  การประเมินผลสามารถจําแนกเปนประเภทไดดังนี้ 

4.3.1  จําแนกตามวตัถุประสงคของการประเมิน แบงเปน 2 ประเภทคือ 
    4.3.1.1 การประเมินผลแบบสรุปรวบรวม (Summative Evaluation) หมายถึง
การประเมินผลรวมโดยการทดสอบเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนไป เชน การสอบ ปลายภาคเรียน การสอบ
ปลายป การประเมินผลแบบสรุปรวบรวมนี้ เปนการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน วา ผาน-ไมผาน 
หรือใครไดระดับคะแนน 4-3-2-1-0 
    4.3.1.2  การประเมินผลแบบเปนระยะๆ (Formative Evaluation) หมายถึงการ
ประเมินผลเมื่อจบบทเรียนแตละบทหรือแตละหนวยการเรียน และพิจารณาวาผลการสอบแตละบท
หรือแตละหนวยนั้น นักเรียนผานหรือไมผาน ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ถาใครสอบผานก็
อนุญาตใหเรียนในบทตอไป แตถาใครสอบไมผานก็จะตองเรียนซํ้าหรือเรียนซอมเสริมในบทเดิม 
แลวก็สอบใหมจนกวาจะผาน จึงจะไดไปเรียนในบทตอไป ซึ่งการประเมินลักษณะนี้ เปนการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

4.3.2  จําแนกตามการวัดผล แบงเปน 2 ประเภทคือ 
    4.3.2.1  การวัดผลแบบอิงเกณฑ (Critirion–Referenced Measurement) 
หมายถึง การวัดความสามารถของบุคคลโดยใชหลักเกณฑภายนอกเปนจุดเทียบ เกณฑที่กําหนด
ขึ้นเปนเชนไรนั้น ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการวัด ถาผูเรียนมีพฤติกรรมความสามารถถึงเกณฑที่
กําหนดไว ก็ถือวา บรรลุตามเกณฑหรือบรรลุตามเปาหมาย และเปนผูที่เรียนรูแลวถาความสามารถ
ต่ํากวาเกณฑที่ตองการ ก็ถือวาผูไมผานหรือยังไมเปนไปตามความคาดหวัง ตองใชเวลาสําหรับการ
แกไขปรับปรุงหรือซอมเสริมคําวา เกณฑ (Critirion) ในที่นี้ ก็คือ คุณลักษณะที่คาดหวังจะใหเกิดกับ
ผูเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแลว เพ่ือใชเปนมาตรฐานขั้นต่ําสุด สําหรับการยอมรับ
คุณภาพของผูเรียน และใชเปนเครื่องตัดสินวา ผูเรียนผานหรือบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอน
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หรือไม การกําหนดเกณฑจึงตองกําหนดเปนเกณฑขั้นต่ําที่ระบุพฤติกรรมที่สําคัญและมีคุณคาตอ
การเรียนเกณฑที่กําหนดจะสูงต่ํามากนอยเพียงใด ผูกําหนดตองคํานึงถึงความเหมาะสมหลายๆ 
ดานประกอบกัน เชน พ้ืนความสามารถเดิมของผูเรียน ประสิทธิภาพของการสอนเปนตน เกณฑที่
กําหนดมีไดหลายลักษณะ ทั้งในรูปเวลา ปริมาณ คุณภาพในการปฏิบัติ เชน มุงหวังใหผูเรียนปฏิบัติ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดภายในเวลา 10 นาที ใหไดผลงาน 80% หรือกระทําไดอยางถูกตอง ถูกสัดสวนที่
ตองการ เปนตน การสรุปผลการสอบแบบอิงเกณฑ จึงเสนอในรูปการเปรียบเทียบระหวาง
ความสามารถของบุคคลกับเกณฑที่กําหนดไว ตัวอยาง การประเมินผลแบบอิงเกณฑในชั้นเรียน เชน 
    ระดับ 4  คือ  ดีมาก  คะแนน 80 - 100 % 
    ระดับ 3  คือ  ดี   คะแนน 70 - 79 % 
    ระดับ 2  คือ  คอนขางดี  คะแนน 60 - 69 % 
    ระดับ 1  คือ  พอใช   คะแนน 40 - 59 % 
    ระดับ 0  คือ  ตองปรับปรุง  คะแนน 0 - 39 % 
    4.3.2.2  การวัดผลแบบอิงกลุม (Norm - Reference Measurement) หมายถึง 
การวัดความสามารถของบุคคล โดยเทียบกับความสามารถของบุคคลอ่ืนที่เรียนในกลุมเดียวกัน 
เพ่ือทราบวา การเรียนรูของผูเรียนแตละคน เกง-ออน ดี-เลวเพียงใดเม่ือเทียบกับคนสวนใหญ การ
วัดในลักษณะดังกลาวจึงเปนการวัดที่มีเปาหมายจะแบงระดับความสามารถของผูเรียนออกเปนกลุม 
โดยใชความสามารถทั่วไปของกลุมเปนเกณฑการแบงทั้งน้ี เพราะยึดความคิดที่วา บุคคลใด จะเกง-
ออน ดี-เลว เพียงใดนั้น ยอมเกง-ออน ดี-เลว กวาคนทั่วๆ ไป ดังน้ันการพิจารณาการตัดสินผลการ
เรียนจึงใชสภาพหรือลักษณะของกลุมเปนเกณฑพิจารณาคําวา กลุม (Norm) ในที่นี้ ก็คือคําที่ใช
แทนสภาพหรือลักษณะโดยสวนรวมทําหนาที่เปนตัวแทนลักษณะของผูเรียนทั้งหมด เชน คาเฉลี่ย 
มัธยฐาน เปนตน ดังน้ัน การวัดผลแบบอิงกลุม จึงใชวิธีเปรียบเทียบความสามารถของบุคคลกับ
คาตัวแทนของกลุม แลวสรุปผลการเปรียบเทียบเหลานั้นใหอยูในลักษณะความสัมพันธกับกลุมหรือ
เปนอันดับความสามารถ ขอแตกตางระหวางการวัดผลแบบอิงเกณฑและอิงกลุม 
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง การวัดผลแบบอิงเกณฑและการวัดผลแบบกลุม 
 

การวัดผลแบบอิงเกณฑ การวัดผลแบบอิงกลุม 
1. การประเมินผลเปนการเปรียบเทียบ
ความสามารถของผูเรียนกับจุดมุงหมายเปน
เกณฑไมคํานึงถึงคะแนนของผูเรียนคนอ่ืนๆ 
2. เหมาะที่จะใชกับการเรียนการสอน 
3. มีการประเมินทั้งตัวผูเรียนและวิธีการที่
ใหกับผูเรียน 
4. การประเมินผลเปนการเปรียบเทียบ
ความสามารถของผูเรียนกับจุดมุงหมายเปน
เกณฑไมคํานึงถึงคะแนนของผูเรียนคนอ่ืนๆ 
5. เหมาะที่จะใชกับการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินทั้งตัวผูเรียนและวิธีการที่
ใหกับผูเรียน 
7. ขอสอบยากงาย ไมสําคัญแตตองเขียน
ขอสอบใหตรงตามเนื้อหาและจุดมุงหมายที่
กําหนดไว 
8. มีการกระจายของคะแนนผลการสอบแคบ
จึงจะเปนแบบทดสอบที่ดี 
9. ไม จําเปนตองใชแบบทดสอบเดียวกัน
สาํหรับผูเรียนทั้งชั้น 
10. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีความสําคัญ
ที่สุดแบบอ่ืนๆ ไมจําเปน 
11. แบบทดสอบอิงเกณฑสามารถใช เปน
แบบทดสอบอิงกลุมได 
12. ผลการประเมินออกมาในรูปการเรียนรูยัง 

1. การประเมินผลเปนการเปรียบเทียบ 
ความสามารถของผู เรียนกับคะแนนของ 
ผูเรียนคนอ่ืนๆ ที่เรียนในกลุมเดียวกัน 
2. เหมาะที่จะใชในการสอบคัดเลือก 
3. มีการประเมินแตเพียงตัวผู เ รียนเปน 
สวนใหญ 
4. การประเมินผลเปนการเปรียบเทียบ 
ความสามารถของผู เรียนกับคะแนนของ 
ผูเรียนคนอ่ืนๆ ที่เรียนในกลุมเดียวกัน 
5. เหมาะที่จะใชในการสอบคัดเลือก 
6. มีการประเมินแตเพียงตัวผู เ รียนเปน 
สวนใหญ 
7. ขอสอบตองไมยากเกินไป ไมงายเกินไป 
และตองสุมตัวอยางคําถามใหตรงกับเน้ือหาที่
เรียน ใหเหมาะสม 
8. มีการกระจายของคะแนนผลการสอบ
กวางจึงจะเปนแบบทดสอบที่ดี 
9. ตองใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันสําหรับ
ผูเรียนทั้งชั้น 
10. ความเที่ยงตรงทุกแบบมีสวนสําคัญ
รวมทั้งคุณลักษณะที่มีของแบบทดสอบอื่นๆ 
ดวย 
11. แบบทดสอบอิงกลุมใชเปนแบบทดสอบ
อิงเกณฑไมได 
12. ผลการประเมินออกมาในรูป ลําดับที่ 
หรือระดับคะแนน 
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4.3.3  ความมุงหมายของการวัดผลการศึกษา 
    การวัดผลการศึกษามีความมุงหมายของการวัดที่สําคัญ 5 ประการ ดังตอไปน้ี 
    4.3.3.1 วัดผลเพื่อจัดอันดับ (Placement) เปนการวัดผลเพื่อดูระดับ
ความสามารถของนักเรียนแตละคนวาอยูตรงระดับใดของกลุมซึ่งทําใหสามารถแยกแยะและจัด
ประเภทไดวา ใครเกง - ไมเกงปานใด ไดอันดับที่เทาไร เม่ือเทียบกับเพ่ือน ๆ ในกลุม จําแนกเปน 2 
แบบคือ 

1) การสอบเพื่อคัดเลือก (Selection) ซึ่งเปนการวัดเพื่อสรรหาบุคคลจํานวน
หนึ่งที่มีความสามารถอยูในระดับสูง ๆ ของกลุม 

2) การสอบเพื่อจําแนก (Classification) ซึ่งเปนการแจกแจงตําแหนงการ
สอบ การแบงกลุมความสามารถของผูสอบ 
    4.3.3.2.  วัดผลเพื่อวินิจฉัย (Diagnosis) เปนการวัดผลเพื่อคนหาสาเหตุวาการที่
เด็กเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งไมไดดี เพราะยังบกพรองตรงไหน การวัดเพื่อการวินิจฉัยเปนการวัดเพื่อ
ทราบความสามารถที่ดีและที่บกพรองที่ตองแกไขของเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง มุงคนหาสิ่งที่เปน
อุปสรรคในการเรียนของเด็กเพื่อใหการชวยเหลือซอมเสริมตอไป จึงมีประโยชนอยางมากตอการ
ปรับปรุงการเรียนของเด็กและวิธีการสอนของผูสอน ทั้งยังสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความสามารถของเด็กซึ่งเปนประโยชนตอการแนะแนวการศึกษา เพราะลักษณะของการวินิจฉัย
ความสามารถของเด็กซึ่งเปนประโยชนตอการแนะแนวการศึกษา เพราะลักษณะของการวินิจฉัย
ความสามารถของผูเรียนนั้นกระทําได ทั้งในรูปการเปรียบเทียบความสามารถของเด็กในรายวิชา
ตางๆ หรือในรูปการวินิจฉัยหาขอบกพรองเฉพาะรายวิชาใดวิชาหนึ่ง กลาวคือสามารถวินิจฉัยไดวา
เด็กแตละคนเกงหรือมีความสามารถสุมในรายวิชาใด รายวิชาใดบกพรอง ซึ่งเปนประโยชนตอการ
ใหคําปรึกษา ในดานการเลือกวิชาเรียน และเลือกสายวิชา และสามารถวินิจฉัยไดวา เด็กที่ออนหรือ
บกพรองในวิชาหนึ่งวิชาใดนั้น ยังออนหรือบกพรองตรงไหนในเนื้อหาเรื่องใดหรือในพฤติกรรมใด 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน 
    4.3.3.3  วัดผลเพื่อเปรียบเทียบ (Assessment)เปนการวัดผลเพื่อบอกระดับ
หรืออัตราความงอกงาม (Growth) ของผูเรียนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน เรียนไปแลวหน่ึงเดือนมี
ความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมเทาไร ซึ่งจะดูพัฒนาการทั้งทางรางกายจิตใจ และสติปญญาของเด็ก 
การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบนี้จะตองนําผลการเรียนขณะใดขณะหนึ่งไปเทียบกับความสามารถใน
ระยะเริ่มตนกอนเรียน ดังน้ันจึงตองมีการวัดผลสองครั้ง โดยครั้งแรกสอบกอนเร่ิมลงมือสอนแลวใช
ขอสอบชุดเดิมทําการสอบเมื่อเรียนจบแตละเรื่อง หรือเม่ือถึงระยะเวลาที่ตองการอีกครั้งหน่ึงแลวนํา
ผลการสอบมาเปรียบเทียบความแตกตาง 
    4.3.3.4  วัดผลเพื่อพยากรณ (Prediction) เปนการวัดผลเพื่อทํานายหรือ
คาดคะเนความสามารถและความสําเร็จในภายภาคหนาของผูเรียน โดยใชผลการวัดในปจจุบันเปน
เครื่องทํานายหรือบอกแนวโนมของระดับความสามารถในเวลาขางหนาไดวา นาจะเปนไปใน
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ลักษณะใดในอนาคตควรจะเรียนทางสาขาใดจึงจะประสบความสําเร็จ ซึ่งเหมาะสําหรับการให
คําปรึกษาแนะแนวอาชีพมาก 
    4.3.3.5  วัดผลเพื่อประเมินผล (Evaluation) เปนการวัดผลเพื่อตัดสินตีคุณคา
คุณภาพการเรียนรูของผูเรียนวาดี-เลวเพียงใด บรรลุเปาหมายที่ตองการขนาดไหน ซึ่งเปนเรื่องของ
การประเมินผลหรือสรุปผลการเรียนน่ันเอง และอาจนําผลการวัดหลายๆดานไปประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยสวนรวมไดอีกดวย วาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการจัดรูปสายงาน
เพ่ือปฏิบัติที่ใชอยูเหมาะสมเพียงใด ควรแกการแกไขปรับปรุงหรือไม นั่นคือจะประเมินทั้งในดาน
การเรียนการสอน การบริหาร รวมถึงการจัดการศึกษาของแตละสถาบันอีกดวย 
  จะเห็นไดวาจุดมุงหมายของการวัดผลการศึกษาดังกลาว เปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ผูเรียนโดยตรง และชวยใหผูสอนทําหนาที่สรางเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเต็มที่ โดย
พยายามที่จะคนหาทั้งความสามารถที่เดนและดอยของผูเรียนเพ่ือการพัฒนาและแกไขปรับปรุงจึง
สรุปจุดมุงหมายของการสอนหรือการวัดผลไดวา “การสอบเพื่อคนและพัฒนาสมมรถภาพของ
มนุษย” 
 สรุปไดวาประเภทของการประเมินผลสามารถจําแนกเปนประเภทไดดังน้ี ก็คือ จําแนก
ตามวัตถุประสงคของการประเมิน แบงเปน 2 ประเภท คือ การประเมินผลแบบสรุปรวบรวม และ
การประเมินผลแบบเปนระยะ ๆ จําแนกตามการวัดผล แบงเปน 2 ประเภทเหมือนกัน คือ การวัดผล
แบบอิงเกณฑ และการวัดผลแบบอิงกลุม สวนในดานความมุงหมายของการวัดผลการศึกษามีความ
มุงหมายของการวัดที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก วัดผลเพื่อจัดอันดับ จําแนกเปน 2 แบบ คือ การสอบ
เพ่ือคัดเลือก และการสอบเพื่อจําแนก วัดผลเพื่อวินิจฉัย วัดผลเพื่อเปรียบเทียบ วัดผลเพื่อพยากรณ 
และวัดผลเพื่อประเมินผล  

4.4  กระบวนการประเมินผล 
  ตามที่กลาวในตอนตนแลววา ในระบบการศึกษาโดยทั่วไปจะตองประกอบไปดวย
องคประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการนั้น กระบวนการประเมินผลก็เปนองคประกอบ
หน่ึงในสามนั้น ครูผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะประเมินวาผูเรียนไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด ดังน้ันครูผูสอนหรือผูที่ทําหนาที่ประเมินจะตองมีความรู
ในกระบวนการประเมินผลที่ถูกตอง ดังนี้ 
  4.4.1  กําหนดจุดมุงหมายในการวัด โดยผูทําหนาที่ประเมินจะตองกําหนดวา จะ
ประเมินใคร ที่ไหน เม่ือไหร อยางไร รวมทั้งจะวัดหรือประเมินคุณลักษณะใด 
  4.4.2  เลือกและสรางเครื่องมือ เม่ือกําหนดจุดมุงหมายไวชัดเจนแลวก็จะตองกําหนดวา
จะใชเครื่องมือชนิดใดจึงจะสอดคลองและเหมาะสมกับจุดมุงหมายน้ันๆแลวจึงลงมือสรางเครื่องมือ 
หรือเลือกใชเครื่องมือที่มีอยูแลว โดยเครื่องมือที่ใชวัดนั้น อาจจะเปน แบบทดสอบแบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ หรือการตรวจผลงานการปฏิบัติ อยางใดอยางหน่ึง แตไมวาจะใขเครื่องมือชนิดใดก็ตาม 
ตองกําหนดวิธีการใชเครื่องมือใหชัดเจน เพ่ือผูอ่ืนนําไปใชจะไดใชไดถูกตองตรงกัน 
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  4.4.3  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด เครื่องมือที่สรางขึ้นกอนนําไปใชจริง ควรทํา
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเสียกอนวามีคุณภาพดีเพียงใด คุณภาพที่ควรตรวจสอบ เพ่ือให
ไดเครื่องมือที่ดีขึ้น ไดแก ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (Reliability) และ
ความเปนปรนัย (Objectivity) เปนตน 
  4.4.4  ดําเนินการวัด เม่ือไดเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพแลว ครูผูสอนหรือผูประเมิน 
สามารถนําไปวัดกับผูเรียน ตามกําหนดเวลานั้นๆได โดยตองคํานึงถึงความยุติธรรม ไมลําเอียงแก
ผูเรียนคนใดคนหนึ่ง ตองดําเนินการวัดตามหลักและวิธีการวัดผลอยางเครงครัด 
  4.4.5  ตรวจและรวบรวมผลการวัด หลังจากดําเนินการวัดแลว ครูผูสอนหรือผูประเมิน 
ตองนําผลการวัดทั้งหมดของผูเรียนแตละคน รวบรวมเขาดวยกันเพ่ือเปนขอมูลในการสรุป ตีคาและ
ตัดสินตอไป 
  4.4.6  ประเมินผล เม่ือไดผลการวัดของผูเรียนแตละคนแลว ครูผูสอนหรือผูประเมินนํา
ผลการวัดทั้งหมดของนักเรียนแตละคนมาเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวประกอบกับวิจารณญาณของผู
ประเมิน แลวจึงทําการประเมินผลผูเรียน ผลการประเมินอาจจะออกมาในลักษณะ ผาน ไมผาน หรือ 
4, 3, 2, 1 และ 0 
 สรุปไดวากระบวนการประเมินผล ผูที่ทําหนาที่ประเมินจะตองมีความรูในกระบวนการ
ประเมินผลที่ถูกตอง ดังน้ีคือ กําหนดจุดมุงหมายในการวัด เลือกและสรางเครื่องมือ ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัด ดําเนินการวัด ตรวจและรวบรวมผลการวัด และประเมินผล เปนขั้นตอน
สุดทาย 

4.5  หลักเบื้องตนของการวัดผลการศึกษา 
  เพ่ือใหกระบวนการวัดผลและประเมินผลการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพควรตอง
ยึดหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
  4.5.1  กําหนดจุดมุงหมายของการวัดและการประเมินผลน้ันไวใหแจมชัด 
  4.5.2  เลือกเครื่องมือวัดใหสอดคลองและเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัดและสอดคลองกับ 
จุดมุงหมาย 
  4.5.3  พยายามใชเทคนิคการวัดหลายๆแบบ วัดหลายๆครั้ง วัดหลายๆดาน 
  4.5.4  ตองศึกษาและรูจักจุดเดนและจุดดอยของเครื่องมือการวัดแตละชนิด เพ่ือใช
เครื่องมือใหใชผลการวัดใหคุมคา  
  4.5.5  มีการแปลความหมายผลการวัดเพื่อทราบวาจะแกไขขอบกพรองอยางไรจะ
พัฒนาอยางไร 
 สรุปไดวาหลักเบื้องตนของการวัดผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพควรตองยึดหลักเกณฑ
ตั้งแต กําหนดจุดมุงหมาย เลือกเครื่องมือวัดใหสอดคลองและเหมาะสม ใชเทคนิคการวัดหลายๆ 
แบบ วัดหลายๆครั้ง วัดหลายๆดาน ศึกษาและรูจักจุดเดนและจุดดอยของเครื่องมือการวัดและมีการ
แปลความหมายผลการวัดเพื่อทราบวาจะแกไขขอบกพรอง 
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4.6  ธรรมชาติของการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
  เน่ืองจากการวัดผลการศึกษาเปนการความรู ความสามารถ คุณลักษณะ พฤติกรรม
หรือความรูสึกนึกคิดที่แฝงอยูในตัวบุคคล อันเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นหรือจับตองได เชน 
สติปญญา ความถนัด บุคลิกภาพ เจตคติ ความสนใจ และคุณธรรมตางๆ เปนตน สิ่งเหลานี้มี
ลักษณะเปนนามธรรมเปนการวัดทางจิตภาพ จึงไมสามารถหาเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงและ
เชื่อถือไดสูงเหมือนกับการวัดทางกายภาพ อยางไรก็ดี เพ่ือใหการวัดผลทางการศึกษามีความ
คลาดเคลื่อนนอยที่สุด จึงควรจะไดศึกษาถึงธรรมชาติของการวัดผลและประเมินผลการศึกษาดังนี้ 
   4.6.1  การวัดผลการศึกษาเปนการวัดทางออม ทั้งน้ีเนื่องจากสิ่งที่เราตองการวัด
ไดแก พฤติกรรมภายในตัวผูเรียน หลังจากไดรับการเรียนรูแลว เปนสิ่งที่มองไมเห็น จับตองไมได 
จึงไมสามารถวัดไดโดยตรง ตองใชวิธีการหรือเคร่ืองมือวัดบางอยางที่เหมาะสมเขาไปกระตุนให
ผูเรียนแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา แลวจึงนําพฤติกรรมที่ตอบสนองออกมานั้น มาแปล
ความหมายอีกทีหน่ึง ดวยเหตุนี้ การวัดผลการศึกษา จึงมีจุดออนที่ตองระวังอยางยิ่งในดานตางๆ 
ตอไปน้ี 
    4.6.1.1  การกําหนดพฤติกรรมที่จะวัด เน่ืองจากพฤติกรรมในตัวผูเรียนวัดไมได
โดยตรง เราจึงจําเปนจะตองกําหนดพฤติกรรม ที่แสดงออกมาภายนอกหลายๆพฤติกรรม เพ่ือวัด
แทนพฤติกรรมภายใน แลวสรุปเปนพฤติกรรมภายในที่ตองการวัด การกําหนดกลุมพฤติกรรม
ภายนอก เพ่ือใชแทนพฤติกรรมภายในนี้ อาจเกิดความผิดพลาดไดงาย เน่ืองจากอาจกําหนดไม
ถูกตองตรงกัน หรือกําหนดพฤติกรรมภายนอก ไมครอบคลุมพฤติกรรมภายในที่จะวัดเพียงพอ 
ดังน้ัน กอนจะวัดพฤติกรรมภายในใดๆ จึงจําเปนจะตองทําความเขาใจใหชัดเจนวา พฤติกรรมที่จะ
วัดนั้นคืออะไร ประกอบดวยพฤติกรรมภายนอกอะไรบาง ทั้งน้ีเพ่ือใหผลการวัดเที่ยงตรงและเชื่อม่ันได 
    4.6.1.2  การกําหนดเครื่องมือและวิธีการวัด เม่ือกําหนดพฤติกรรมที่จะวัดได
แลวก็จะตองหาวิธีการ หรือเครื่องมือมาวัดพฤติกรรมเหลานั้น เครื่องมือวัดจะทําหนาที่เปน
ตัวกระตุนใหผูเรียน แสดงพฤติกรรมภายนอกออกมา ในลักษณะที่สามารถวัดได ดังน้ันการกําหนด
ชนิดและลักษณะของเครื่องมือและวิธีการวัด จึงนับวาเปนสิ่งสําคัญ ถาไมสามารถกําหนดวิธีการวัด
หรือชนิดของเครื่องมือวัดใหสอดคลองกับสิ่งที่จะวัด หรือกําหนดลักษณะของเครื่องมือไมเหมาะสม
แลว ผลที่ไดจากการวัดก็จะคลาดเคลื่อน ครูจึงจําเปนตองศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือวัดใหเที่ยงตรง
แมนยําและเชื่อถือไดใหมากที่สุด เพ่ือใหผลการวัดเชื่อถือไดจริง 
    4.6.1.3  การกําหนดคะแนนจากการวัด เม่ือนําเครื่องมือวัดไปดําเนินการวัด
เสร็จแลว การกําหนดคะแนนใหกับพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกมา ก็นับวาเปนสิ่งสําคัญ อีกอยาง
หน่ึง ที่อาจจะทําใหผลการวัดนาเชื่อถือไดมากขึ้นหรือนอยลง แมในบางครั้งการกําหนดคะแนนอาจ
ทําไดโดยงาย เชน การตรวจใหคะแนนจากแบบทดสอบปรนัย แตบางครั้งอาจมีความยุงยาก
ซับซอน เชน การตรวจใหคะแนนจากแบบทดสอบอัตนัย ซึ่งนับรวมไปถึงการกําหนดคะแนนจาก
ผลงาน หรือ การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาครูผูกําหนดคะแนนขาด
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ทักษะหรือความชํานาญในการกําหนดคะแนนดวยแลว ก็จะยิ่งทําใหผลการวัดเกิดความคลาดเคลื่อน
ไดงายขึ้นเทานั้น 

4.6.2  การวัดผลการศึกษาเปนการวัดที่ไมสมบูรณ เน่ืองจากในการสอบวัดครั้ง
หนึ่งๆ ไมสามารถวัดรายละเอียดไดครบถวนตามที่ตองการจะวัด ทั้งน้ีเพราะแตละรายวิชาที่เรียนไป
ทั้งหมดนั้น มีรายละเอียดของเนื้อหามากมายเกินกวาที่จะวัดไดหมด จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเลือก
บางสวน ที่ถือวามีความสําคัญ และเปนตัวแทนของรายวิชานั้นๆมาวัดผล ดวยเหตุที่ความ
คลาดเคลื่อนอาจเกิดขึ้นได ถาเลือกตัวแทนมาวัดนอยไป หรือเลือกสวนที่ไมสําคัญเพียงพอมาเปน
ตัวแทน ดังนั้นกอนจะกําหนดตัวแทนของเนื้อหาที่จะวัด ครูผูสอนจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ 

4.6.3  การตีความหมายของคะแนน ที่ไดจากการวัดผลการศึกษามีความซับซอน 
คะแนนที่ไดจากการวัดผลการศึกษาไมเหมือนกับผลการวัดทางกายภาพ ตรงที่ไมมีศูนยแท 
(Absolute Zero) กลาวคือ ผูที่สอบไดคะแนน 0 ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ไมไดหมายความวา เขาไมมี
ความรูในเรื่องนั้น ๆ เลย ที่จริงเขาอาจมีความรูในวิชานั้นๆบาง แตครูไมไดวัดในสิ่งที่เขารู กลับไป
วัดในสิ่งที่เขาไมรู ซึ่งตางกับการวัดทางกายภาพ เชน น้ําหนัก 0 กิโลกรัม แสดงวาไมมีน้ําหนักเลย 
เปนตน และเนื่องจากการวัดผลการศึกษาไมมีศูนยแท จึงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบอัตราสวนกัน
ได เชน ด.ช. สัญญา สอบวิชาภาษาไทยได 20 คะแนน ด.ช. อนันต สอบได 40 คะแนน จะบอกวา 
ด.ช.อนันตเกงภาษาไทยกวาเปน 2 เทาของ ด.ช. สัญญา ไมได นอกจากนั้น คะแนนที่ไดจากการ
วัดผลการศึกษา จะมีความหมายตอเม่ือ ไดนํามาเปรียบเทียบกับคะแนนของคนอื่นๆ จะดูแตตัวเลข
คะแนนของคนใดคนหนึ่งแลวสรุปผลเลยไมได เชน ด.ญ.วิชญาสอบคณิตศาสตรได 40 คะแนน สอบ
ภาษาอังกฤษได 10 คะแนน จะบอกวา เขาเกงคณิตศาสตรมากกวาภาษาอังกฤษไมได เพราะ
คะแนนคณิตศาสตร 40 คะแนนนั้น อาจเปนคะแนนต่ําสุดเม่ือเทียบกับคนอื่นๆก็ได ชวงหางระหวาง
คะแนนก็เปนอีกสิ่งหนึ่ง ที่อาจทําใหการแปลความหมายของคะแนนมีความผิดพลาดได กลาวคือ 
คะแนนที่ไดจากการวัดผลการศึกษา มีชวงหางของคะแนนแตละตัวไมเทากัน เชน 1 คะแนนของ
วิชาคณิตศาสตร จะไมเทากับ 1 คะแนนของวิชาพลานามัย เพราะวิชาทั้งสองมีความยากงายไม
เทากัน ฉะนั้น การที่จะนําคะแนนของวิชาตางกันมารวมกกัน แลวสรุปวาเปนผลการเรียนของเด็กแต
ละคนนั้น จึงไมเปนการยุติธรรมและเปนสิ่งที่พึงระมัดระวังอยางยิ่ง ในการตีความหมายของคะแนน 
 จากธรรมชาติของการวัดผลและประเมินผลการศึกษาดังกลาวขางตน ยอมเปนสิ่งเตือนใจ
ใหครูที่จะทําการวัดผลและประเมินผล ไดตระหนักถึงความละเอียดออนของการวัดผลทางการศึกษา 
ทั้งน้ีเพ่ือจะไดกระทําการวัดผลอยางระมัดระวัง อันจะมีผลทําใหการวัดที่ไดมีความคลาดเคลื่อนนอย
ที่สุด รวมทั้งผลการประเมินก็จะถูกตองชัดเจนตามมาดวย 
 สรุปไดวาธรรมชาติของการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาควรจะไดศึกษาถึง
ธรรมชาติของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ในดานตางๆ ไดแก การวัดผลการศึกษาเปนการ
วัดทางออม การวัดผลการศึกษาเปนการวัดที่ไมสมบูรณ การตีความหมายของคะแนน ซึ่งจาก
ธรรมชาติของการวัดผลและประเมินผลการศึกษาดังกลาวขางตน ยอมเปนสิ่งเตือนใจใหผูที่จะทํา
การวัดผลและประเมินผล ไดตระหนักถึงความละเอียดออนของการวัดผลทางการศึกษา เพ่ือที่จะได
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กระทําการวัดผลอยางระมัดระวัง ทําใหการวัดที่ไดมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด รวมทั้งผลการ
ประเมินก็จะถูกตองชัดเจน 

4.7  ประโยชนของการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
  การวัดผลการศึกษาที่ดีนอกจากมีความจําเปนและชวยใหรูวิธีการของการศึกษาเปนวิธี
วิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้นแลว ยังมีประโยชนมากมายทั้งแกผูเรียน ผูสอน ผูบริหารและบุคคลที่
เกี่ยวของกับการศึกษาของชาติสามารถสรุปประโยชนของการวัดผลการศึกษาไดดังนี้ 

4.7.1  ดานการเรียนการสอน 
    4.7.1.1  ประโยชนตอผูเรียน 

1) ทําใหทราบระดับความสามารถในแตละดานของตน 
2) ทําใหทราบสิ่งบกพรองที่ตนเองตองรีบแกไข 
3) ชวยในการเลอืกโปรแกรม / วิชาเอก ที่จะเรียน 
4) ไดรับการซอมเสริมขอบกพรองตางๆ 
5) ทําใหทราบระดับความงอกงามในการเรียนของตน 
6) ทําใหทราบระดับความสามารถของตนเอง 
7) ทําใหกระตือรือรนในการเรียน 

    4.7.1.2  ประโยชนตอครูผูสอน 
1) ชวยใหทราบพื้นความรูของผูเรียน 
2) ชวยกําหนดจุดเริ่มตนของผูเรียน 
3) ทําใหทราบผลความกาวหนาของการสอน 
4) ทําใหทราบผลความกาวหนาของการสอบ 
5) ชวยแกไขขอบกพรองของผูเรียน 
6) ทําใหสามารถเลือกวธิีสอนและกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียน 
7) ชวยในการรายงานผลการเรียนแกผูปกครอง 

4.7.2  ดานการแนะแนว 
    4.7.2.1 ชวยวินิจฉัยความสามารถของผูเรียนแตละคน 
    4.7.2.2  ชวยใหทราบปญหาและขอบกพรองของผูเรียน 
    4.7.2.3 ชวยใหทราบรายละเอียดเกีย่วกับตัวผูเรียน อันจะเปนประโยชนตอการ
ใหคําแนะนําปรึกษา 
    4.7.2.4  ชวยใหทราบสาเหตุตางๆของปญหาเกี่ยวกับการเรียน การปรับตวั 
    4.7.2.5  ชวยในการสํารวจความถนดัและความสนใจของผูเรียน 
    4.7.2.6  ชวยในการแนะแนวทั้งดานการเรียนและอาชีพ 
    4.7.2.7  ชวยใหผูปกครองเขาใจเด็กของตนอยางแทจริง 
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    4.7.2.8  ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถเอาชนะปมดอยและใชปมเดนไดอยาง
ถูกตอง 
    4.7.2.9  ชวยใหมีรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับตัวผูเรยีน เพ่ือใชเปนระเบียบสะสม 
    4.7.2.10  ชวยใหผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง เห็นปญหาตางๆของผูเรียน เพ่ือ
รวมมมือกันหาทางแกไข หรือสงเสริมลักษณะเดนของผูเรียน 

4.7.3  ดานการบริหาร 
    4.7.3.1  ชวยในการสอบคัดเลือก 
    4.7.3.2  ชวยใหทราบสถานภาพของทางการศึกษาที่แทจริงของสถานศึกษา 
    4.7.3.3  ทําใหเห็นขอบกพรองตางๆในดานการเรียนการสอนที่ควรแกไข
ปรับปรุง 
    4.7.3.4  ใชเปนขอมูลในการวางแผนปฏิบัติงานในดานตางๆของสถานศึกษา 
    4.7.3.5  ใชเปนขอมูลสาํหรับรายงานผลใหผูบังคบับัญชาและประชาชนทราบ 
    4.7.3.6  ใชเปนขอมูลสาํหรับงานแนะแนวของสถานศึกษา 
    4.7.3.7  กอใหเกิดการวิจัยเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาของสถานศึกษา 
    4.7.3.8  ชวยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลทั้งหลายในสถานศึกษา 

4.7.4  ดานการวิจัย 
    4.7.4.1  ทําใหมองเห็นปญหาตางๆเกี่ยวกับการเรยีนการสอน การบริหาร ที่
ควรจะศึกษาหาความจริง เพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหา 
    4.7.4.2  ทําใหไดขอมูลตางๆ ที่จําเปนสําหรับใชวิเคราะหผลในกระบวนการวิจัย 

4.8  สรุปปรัชญาการวัดผลทีส่ําคัญ 
   4.8.1 การวัดผลเปนเครื่องชี้แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน และเปน
เครื่องชี้ใหเห็นการทํางานของครูผูสอนและผูบริหารการศึกษาได 
   4.8.2  การวัดผลเปนการคนหาสมรรถภาพของมนุษยเพ่ือหาทางสงเสริมและพัฒนา
ใหดีขึ้น 
   4.8.3  การวัดผลการศึกษาเปนเครื่องชวยใหผูบริหารการศึกษาตัดสินใจปรับปรุง
แกไขปญหาทางการศึกษาใหดีขึ้น 
   4.8.4  การที่ผูเรียนเตรียมตัวสอบหรือวางแผนรวมกับครูผูสอนเปนสิ่งสําคัญในการ
วัดผลเพราะจะฝกใหเด็กจัดระเบียบการคิด จํา บันทึกยอ เสาะแสวงหาความรู ความเขาใจ เปนการ
กระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเรียนรู 
   4.8.5  ผูเรียนตองการทราบผลการสอบ เพ่ือจะไดปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น 
   4.8.6  การวัดผลตองวัดพฤติกรรมทุกดาน ใชวิธีการวัดหลายๆแบบใหเหมาะสมกับ
ความมุงหมายและลักษณะเนื้อหาวิชา เพ่ือใหไดผลการวัดที่แมนยําและสมบูรณ 
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4.9  คุณธรรมของผูทําหนาที่ประเมินผล 
  ผูที่ทําหนาที่วัดผลและประเมินผลการศึกษาที่สําคัญก็คือ ครูผูสอน ซึ่งกอนที่ครูผูสอน
จะประเมินผูเรียนแตละคนนั้น ตองมีการวัดเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกอน แลวจึงนําขอมูลน้ันมา
พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑประกอบกับวิจารณญาณของผูสอน ดังน้ันเพ่ือไมใหการตัดสินใจใน
การประเมินผลแตละครั้งเกิดความผิดพลาด ครูผูสอนควรยึดถือคุณธรรมดังตอไปน้ี 
   4.9.1  มีความซื่อสัตยตอหลักวิชา ผูที่ทําหนาที่วัดผลและประเมินผลหรือครูผูสอน
จะตองมีความซื่อสัตยตอหลักวิชาการวัดและการประเมินผลอยางเครงครัด ไมยอมกระทําผิด
หลักการเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ เชน การเปลี่ยนคะแนนผลการสอบของเด็กแตละคน
ตามความพอใจของตนเอง เปนตน 

4.9.2  มีความยุติธรรม จะตองตัดสินการประเมินดวยความยุติธรรมไมลําเอียง ไมมี
อคติ เชน การประเมินผลการเรียนของผูเรียนในเวลาเดียวกันโดยใชเกณฑเดียวกัน เปนตน 

4.9.3  มีความรับผิดชอบสูง จะตองปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหสมบูรณ เชน 
ทําการวัดผลผูเรียนอยางสม่ําเสมอ และครบถวนเทาเทียมกันทุกคนเปนตน 

4.9.4  มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง การตัดสินใจสิ่งใดตองมีหลักการ มีเหตุผล          
ไมหวั่นไหวตอคําพูดของผูใดผูหนึ่ง 

4.9.5  มีความอดทน เน่ืองจากการวัดผลเปนงานที่ละเอียดออน ตองอาศัยขอมูลที่
ถูกตองเปนหลัก ครูผูสอนซึ่งทําหนาที่วัดและประเมินผลจึงตองสรางนิสัยใหมีความอดทนเปนอยาง
มากในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลตามที่กําหนดไว 

4.9 6  มีความละเอียดรอบคอบ การประเมินแตละครั้งน้ันจะมีผลตออนาคตของ
ผูเรียนเปนอยางมาก ดังน้ัน กอนการประเมินผูทําหนาที่ประเมินควรพิจารณาขอมูลตางๆให
ครบถวนทุกแงทุกมุมเพ่ือปองกันการประเมินที่ผิดพลาด 

4.10  เครื่องมือที่ใชในการวัดผล 
4.10.1  แบบทดสอบ (Tests) 

    4.10.1.1  แบบทดสอบคืออะไร มีผูใหคําจํากัดความไวหลายอยาง เชน 
1) Dee J Cronbach กลาววาแบบทดสอบ คือ วิธีการที่มีระบบสําหรับ

เปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป 
2) Clinton L Cease กลาววาแบบทดสอบ คือ วิธีการที่มีระเบียบสําหรับ

เปรียบเทียบการกระทําของบุคคลกับมาตรฐานที่วางไว 
3) ดร. ชวาล แพรัตกุล กลาววาแบบทดสอบ คือ ชุดของคําถามหรือกลุม

งานใดๆที่สรางขึ้นเพ่ือชักนําใหผูถูกทดสอบแสดงพฤติกรรม หรือปฏิกิริยาโตตอบออกมาอยางใด
อยางหนึ่งที่ผูสอบถามสามารถสังเกตได วัดได 
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4) สรุปไดวา แบบทดสอบ คือ วิธีการที่มีระบบซึ่งอาจเปนชุดคําถามหรือ
สถานการณที่ใชกระตุนใหผูถูกทดสอบแสดงพฤติกรรม สําหรับเปรียบเทียบการกระทําของบุคคล
นั้นกับคนอื่นๆ หรือกับเกณฑมาตรฐานที่วางไว 
    4.10.1.2   ชนิดของการทดสอบ 
    การแบงประเภทของแบบทดสอบขึ้นอยูกับการยึดอะไรเปนหลักซึ่งมีดังนี้ 

1)  แบบตามสมรรถภาพที่จะวัดมี 3 ประเภทคือ 
1.1)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรูทักษะ

และสมรรถภาพดานตางๆ ที่เด็กไดรับการเรียนรูมาในอดีต สวนใหญเปนการวัดผลทางวิชาการและ
เปนการวัดวาเด็กเรียนรูมาแลวจากอดีตเทาไร ขอสอบชนิดนี้แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1.1.1) แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง (Teacher - Made - Tests) 
หมายถึง ขอสอบที่ครูทําขึ้นใชในโรงเรียนสอบเสร็จก็ทิ้งหรือจะสอบใหมก็นําของเกามาดัดแปลง 
ขอสอบชนิดนี้มีขอเสียตรงครูไมในสนวาขอสอบที่ออกนั้นดีหรือไม แบบทดสอบชนิดนี้มุงวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสวนใหญ 

1.1.2) แบบทดสอบมาตรฐานหมายถึง แบบทดสอบที่สรางขึ้น
แลวมีการวิเคราะหปรับปรุงคุณภาพ มีการหาคาเกณฑปกติ เพ่ือใหเปนหลักในการเปรียบเทียบ
แบบทดสอบมาตรฐานนี้ เปนแบบทดสอบที่ใชวัดและประเมินคาการเรียนการสอนรวมทั้งใชเปนหลัก
เปรียบเทียบผลการเรียนของเด็กแตละแหง หรือใชเปนมาตรฐานสําหรับการพิจารณามาตรฐานการ
เรียนของแตละแหง 

1.2) แบบทดสอบความถนัดหมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดสมรรถภาพ
ของคนวาแตละคนสามารถเรียนไปไดไกลเพียงใด สามารถเรียนสิ่งน้ันสิ่งน้ีไดแคไหน หรือใชวัด
ความสามารถอันเกิดจาการสะสมประสบการณเทาที่ไดเรียนรูมาในอดีตจนกลายเปนความสามารถ
ใหมที่เรียกวาความถนัด แบบทดสอบชนิดนี้ใชสําหรับพยากรณอนาคตของเด็กโดยอาศัยขอเท็จจริง
ในปจจุบันเปนรากฐานการทํานาย ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.2.1)   แบบทดสอบความถนั ดทา งกา ร เ รี ยนหมายถึ ง 
แบบทดสอบวัดความถนัดทางดานวิชาการตางๆ เชน ภาษา, คณิตศาสตร ฯลฯ แบบทดสอบชนิดนี้
ใชเพ่ือทํานายวาจะสามารถเรียนตอไปในทางใดเรียนไดมากเพียงใด 

1.2.2)  แบบทดสอบความถนัดเฉพาะหรือความถนัดพิเศา 
หมายถึง แบบทดสอบวัดความถนัดเกี่ยวกับงานอาชีพตางๆ หรือความสามารถพิเศษ เชน ความ
ถนัดเชิงจักรวาล ความถนัดทางดนตรี ศิลปะแกะสลัก กีฬา ฯลฯ 

1.3) แบบทดสอบบุคคล สังคมหรือแบบทดสอบการปรับตัว 
(Adjustment) หมายถึงแบบทดสอบที่ใชวัดบุคลิกภาพและการปรับตัวใหเขากับสังคมซึ่งแบงเปน 

1.3.1)  ทัศนคติ ที่มีตอบุคคล สิ่งของ การกระทํา สังคม ประเทศ 
ศาสนา ฯลฯ 

1.3.2)  ความสนใจ ที่มีตออาชีพ งานอดิเรก ฯลฯ 
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1.3.3)  การปรับตวั เชนสถานการณทางอารมณ 
2)  แบงตามจุดมุงหมายในการสรางมี 2 ประเภท คือ 

2.1) แบบอัตนัยหรือแบบความเรียง หมายถึง แบบทดสอบที่กําหนด
ปญหาหรือคําถามให โดยใหผูสอบเขียนตอบยาวๆ ภายในเวลาที่กาํหนดไวขอสอบประเภทนี้เหมาะ
สําหรับวัดหลายๆดาน ในแตละขอ เชนความสามารถในการใชภาษาความคิด การแสดงออกทาง
อารมณ ทัศนคติและอ่ืนๆ 

2.2) แบบปรนัย หรือแบบใหตอบสั้นๆ หมายถึง แบบทดสอบที่
กําหนดใหตอบสั้นๆ หรือแบบกําหนดคําตอบใหเลือก ซึ่งมีหลายแบบไดแก 

2.2.1) แบบถูก - ผิด (True - False) 
2.2.2)  แบบเติมคํา (Completion) 
2.2.3)  แบบจับคู 
2.2.4)  แบบเลือกตอบ 

3)  แบงตามลักษณะของการกระทําหรือการตอบ 
3.1)  แบบใหลงมือกระทําหมายถึง ขอสอบภาคปฏิบตัิ เชน วชิาพล

ศึกษา การฝมือ การแสดงละคร ซึ่ง Greene แบบทดสอบประเภทนีอ้อกเปน 3 ชนิดคือ 
3.1.1) การทดสอบเกี่ยวกบัขบวนการหรือวิธีการ (Procedure 

Test) วิธีนี้ผูทดสอบสังเกตวธิีการหรือขบวนการที่ผูสอนทําวาถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกันตลอด
หรือไมคลองแคลวเพียงใด 

3.1.2) การทดสอบเกี่ยวกบัวตัถุ (Object Test) เปนการทดสอบ
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความเขาใจและการใชเครื่องมือหรือวัตถุอยางมีทักษะ 

3.1.3) การทดสอบเกี่ยวกบัผลงานหรือผลผลติ (Product Test) 
เปนการทดสอบดูผลที่ออกมาวาคุณภาพดี - เลว อยางไร 

3.2)  แบบใหเขียนตอบ หมายถงึการสอบที่ตองใชเขียนตอบทั้งหมด 
3.3)  แบบสอบปากเปลา (Oral Test) เปนการสอบที่มีการโตตอบกัน

ทางคําพูดแทนที่จะใชการเขียนตอบ และเปนการทดสอบทีละคน เชนการสัมภาษณ 
4)  แบงตามเวลากําหนดใหคําตอบ 

4.1) ใหใชความเร็ว (Speed Test) ขอสอบประเภทนีมั้กใชวัดทักษะ
ดานใดดานหน่ึง เชน วัดทกัษะทางตา การใชมือ การบวกเลย แบบทดสอบประเภทนี้แตละขอจะมี
ยากงายพอๆกัน และมีจํานวนมากขอแตใหเวลาในการทํานอยมาก 

4.2) แบบทดสอบใหเวลามาก สวนมากเปนขอสอบอัตนัย ผล
งานคนควาก็เปนแบบทดสอบประเภทนีด้วย ใชเพ่ือวดัความสามารถในการตอบคําถามโดยไมดู
ความรวดเรว็ในการทํางาน 
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5)  แบงตามจุดมุงหมายใหการใชประโยชน 
5.1)  แบบทดสอบเพื่อการวินิจฉัย หมายถึงแบบทดสอบที่สรางขึ้นเพ่ือ

หาจุดบกพรองหรือหาจุดออนในการเรียนแตละวิชาของนักเรียนเปนเรื่องๆไป ขอสอบประเภทนี้จะมี
เน้ือหาตางๆที่ตองการวินิจฉัย โดยแตละเรื่องจะมีขอสอบมากๆขอ เพ่ือนําไปทดสอบเด็ก แลวทราบ
วาเด็กมีจุดออนในเรื่องใด ขอสอบประเภทนี้มีประโยชนมากสําหรับครูที่ตองการทราบวาควรจะสอน
อะไรมากนอยกวากัน 

5.2)  แบบทดสอบเพื่อการทํานาย (Prognostic Test) แบบทดสอบ
ประเภทนี้จะตองมีการวิจัยมากอนวามีความเกี่ยวดองเชิงพยากรณสูงขึ้น จะเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํานายวาสวนมากเปนแบบทดสอบวัดความถนัดในการเรียน 
    4.10.1.3 คุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดี 
     แบบทดสอบที่ดีมีคุณสมบัติหลายประการ เชน มีความเชื่อม่ัน, ความ
เที่ยงตรง, ความเปนปรนัย, ความมีประสิทธิภาพ, คาอํานาจจําแนกสูง, ความยากงายปานกลาง, 
ความเหมาะสมที่จะใช, ซึ่งจากคุณสมบัติเหลานี้มีคุณสมบัติที่สําคัญมากไดแก 

1) ความเชื่อม่ัน (Reliability) หมายถึงคุณสมบัติของแบบทดสอบที่มี
ความมั่นคงความสามารถวัดไดแนนอนคงที่ เชนในครั้งแรก ผูถูกทดสอบไดคะแนนจากการทดสอบ 
เม่ือนําแบบทดสอบเดิมมาใหทําคะแนนที่ไดครั้งหลังเทาเดิมหรือใกลเคียงกับของเดิม หรือยังอยูใน
อันดับเดิม ถาแบบทดสอบชุดใดมีลักษณะเชนน้ี เขาถือวาแบบทดสอบชุดนั้นมีความเชื่อม่ันสูง ซึ่ง
ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบจะสูงหรือคงที่หรือไมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน คําสั่ง
จะตองชัดเจน, การกระจายของคะแนนมาก ขอสอบที่มีความยาว (จํานวนขอมาก) โอกาสที่จะเดา
นอย, มีความยากงายปานกลาง, ความเที่ยงตรงในการใหคะแนน, สภาพแวดลอมของการสอบและ
ตัวผูสอบ 

2) ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึงคุณสมบัติของขอสอบที่สามารถวัด
ในสิ่งที่ตองการจะวัด หรือสามารถวัดไดตรงตามจุดประสงคที่วางไว เชน ตองการวัดความสามารถ
ในการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ขอสอบชุดนั้นวัดไดจริงแสดงวาขอสอบชุดนั้นมีความ
เที่ยง ความเที่ยงตรงเปนสมบัติที่สําคัญและจําเปนมากสําหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความ
เที่ยงตรงที่สําคัญควรทราบมี 4 ประการ คือ 

2.1) ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) หมายถึงลักษณะ
ของแบบทดสอบที่สามารถวัดตัวแทนของเนื้อหา และจุดมุงหมายของการสอนหรือแบบทดสอบนั้น
จะตองครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่กําหนดใหหลักสูตร หรือการเรียนการสอนของครู ความเที่ยงตรง
ดานเนื้อหามีความสําคัญอยางยิ่งในการวัดผลการศึกษาโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา ดังน้ันในการสรางขอทดสอบครูควรไดพยายามออกขอสอบใหตรงหรือใกลเคียงตาราง
วิเคราะหหลักสูตร 

2.2) ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง
ลักษณะของแบบทดสอบที่วัดไดตรงตามสภาพความเปนจริงของผูถูกวัดในขณะนั้น เชน เด็กที่สอบ
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ไดคะแนนวิชาใดมากก็ควรมีความรูในวิชานั้นมากดวย หรือในการสอนภาษาอังกฤษที่มุงหวังใหเด็ก
สามารถเขียนไดถูกตอง ถาแบบทดสอบนั้นมีความเที่ยงตรงตามสภาพเด็กที่ทําแบบทดสอบนั้น ได
คะแนนสูงก็จะตองเปนผูที่มีความสามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดอีกดวย 

2.3) ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) หมายถึง
ลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถวัดสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ตรงตามที่ไดกําหนดไวใน
หลักสูตร เชน สามารถวัดพฤติกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวตามตารางวิเคราะหหลักสูตรได 

2.4) ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity) หมายถึง
ลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถใชทํานายการกระทําในอนาคตไดแมนยําหรือไม เชน 
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนใชพยากรณความสําเร็จของการเรียนในอนาคตหรือ
แบบทดสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอสามารถใชทํานายวาจะเรียนสําเร็จโดยไดคะแนนสูงหรือต่ํา 
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความเที่ยงตรงของแบบทดสอบแบบทดสอบจะมีความเที่ยงตรงสูงหรือ
ต่ํานั้นขึ้นอยูกับลักษณะตอไปน้ี 

องคประกอบที่ 1 ไดแกตัวขอสอบสําหรับตัวขอสอบที่มีความเที่ยงตรงมี
คําสั่งชัดเจนความยากงายควรอยูในระดับปานกลาง ลักษณะการเขียนขอสอบถูกตองตามวิชาการ
และขอสอบนั้นวัดพฤติกรรมที่ตองการวัดไดทุกพฤติกรรม 

องคประกอบที่ 2 กระบวนการสอน ครูผูสอนไดทําหนาที่แนะแนวทาง
หรือทําการสอนถูกตอง ตรงตามจุดมุงหมายหรือไม นอกจากนี้วิธีสอนของครูกับสิ่งที่ครูจะวัดนั้น
ตรงกันหรือไม เชน วิธีสอนฝกใหคิดแตออกขอสอบวัดความจํา หรือวิธีสอบสอนใหจําแตออกขอสอบ
ใหคิด 

องคประกอบที่ 3 ตัวผูสอบเอง ไดแกอารมณ ของผูสอบ ความโนมเอียง
ของผูสอบในการที่จะตอบหรือการเดา 

3)  ความเปนปรนัย (Cbiectivit) หมายถึงคุณสมบัติของแบบทดสอบที่
ประกอบดวยคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 

3.1)  คําถามมีความชัดเจน ใครอานคําถามนั้นๆก็ตีความหมายได
เหมือนกัน แตจะตอบผิดหรือถูกขึ้นอยูกับความรูความสามารถของแตละคน 

3.2)  การตรวจใหคะแนนคงที ่ใครตรวจหรือจะตรวจซ้ํากี่ครั้งก็ตาม
คะแนนจะตองเทาเดิมเสมอ 

3.3)  การแปลความหมายของคะแนนชัดเจน ใครจะแปลคะแนนที่ได
เหมือนกัน 

แบบทดสอบใดก็ตามที่มีคุณสมบัติครบ 3 ประการนี้เรยีกวาแบบทดสอบ
นั้นมีความเปนปรนัย 

4)  ความเหมาะสมที่จะใช (Usability) หมายถึงคุณลักษณะของ
แบบทดสอบที่สะดวกในการคุมสอบ และดําเนินการสอบใชเวลาในการสอบพอดี สะดวกในการให
คะแนน ตนทุนหรือคาใชจายถูกมีความสะอาด ชัดเจนอานงาย ผูถูกสอบไมสับสนในการตอบ 
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นอกจากนี้คุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดีที่ควรคํานึงถึงไดแกความยากงายและคาอํานาจจําแนกซึ่ง
ถาเปนแบบทดสอบอิงเกณฑคาความยากงายคอนขางงาย และคาอํานาจนําแนกไมตองสูงนัก แตถา
เปนแบบทดสอบอิงกลุมคาความยากงายตองอยูระดับปานกลางและคาอํานาจจําแนกจะตองสูง 
ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยทั่วไปเม่ือกลาวถึงขอสอบ ก็จะ
นึกถึงแบบทดสอบที่ใชในโรงเรียน หรือเรียกใหถูกตอง คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การตรวจสอบความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมองดาน
ตาง ๆ ที่นักเรียนไดรับจากการอบรมสังสอนของครู การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนการวัดวา 
เด็กเรียนรูมาแลวเทาใด อันเปนเรื่องราวของอดีตกาล การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดวาเปนการ
วัดผลที่มีความสําคัญมาก จัดเปนกระดูกสันหลังของการสอบทั้งปวงในวงการศึกษา ไดแก สอบเพื่อ
ใชในการเลื่อนชั้นในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในการชิงทุนการศึกษาหรือชิงทุนเพื่อศึกษาตอ 
หรือใชในการสอบบรรจุเขาทํางานเปนตน ดังนั้นครูซึ่งมีหนาที่ใหความรูแกเด็กนักเรียน จึงตองมีการ
วัดเพื่อตรวจสอบวาเรื่องราวและ สิ่งตางๆทั้งหลายทั้งปวงที่ครูไดอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนไปแลว
นั้นนักเรียนไดบันทึกจดจําไวในสมองมากนอยเพียงใด ครูจะทราบวานักเรียนมีความรูมากนอย
เพียงใด ก็โดยการนําแบบทดสอบไปเราหรือกระตุนใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา
พฤติกรรมที่ตอบสนองออกมาตองเปนพฤติกรรมที่วัดไดสังเกตได และจุดสําคัญก็คือสิ่งเราหรือสิ่งที่
ไปกระตุนจะตองตรงตามจุดที่เราตองการจะทราบขอเท็จจริงจากเด็กนักเรียนน่ันคือการสราง
แบบทดสอบนั้นอยางนอยตองการ ใหตรงจุดที่ตองการจะทราบ ถามให ตรงและครอบคลุมเนื้อหาที่
สอนไปแลว จะชวยใหแบบทดสอบนั้น มีคุณภาพมากขึ้น แตนอกเหนือจากนี้ กอนจะสราง
แบบทดสอบก็ควรจะไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ การสรางแบบทดสอบใหมากๆ เพื่อจะไดชวย
พัฒนาการสรางแบบทดสอบใหเจริญกาวหนากวาปจจุบัน สําหรับวิชาสังคมศึกษานั้น ธรรมชาติของ
วิชาจะมีจุดมุงหมายหลักใหนักเรียนเขาใจในความสัมพันธระหวางตัวนักเรียนกับสิ่งแวดลอมทั้งปวง 
เพ่ือจะไดปรับตนเองใหมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ถาสมมติใหนักเรียนเปนศูนยกลางแลว 
วิทยาการวาดวยความสัมพันธระหวาง ตัวนักเรียนกับแผนดิน แผนฟาในธรรมชาติ ก็เรียกวา วิชา
ภูมิศาสตร ถาเปนวิทยาการที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางตัวนักเรียนกับบรรพบุรุษ และเรื่องราว
ในอดีตก็เรียกวาวิชาประวัติศาสตร สวนวิทยาการที่วาดวยความสัมพันธระหวางตัวนักเรียนกับ
บุคคลอ่ืนๆที่มีชีวิตอยูในปจจุบัน เรียกวาวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม การถามวิชาสังคมศึกษา
สวนใหญจึงถามในรูป ความสัมพันธ ปจจุบันถึงแมวาในหลักสูตรจะไมมีชื่อวา ภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง และศีลธรรม แตในเนื้อหาที่เรียนก็ยังคงเหมือนๆเดิม 

4.1) สวนพฤติกรรมตางๆที่เราควรจะวดัในวิชาสังคมศึกษา ไดแก 
พฤติกรรมทั้ง 3 ดาน  

4.1.1)  พฤติกรรมดานสมอง (Cognitive Domain) เปนการวัด
ความรูความสามารถทางดานสมอง แบง 6 ขั้นใหญ ๆ ดังนี้ 

4.1.1.1)  ความรูความจํา 
4.1.1.2)  ความเขาใจ 
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4.1.1.3)  การนําไปใช 
4.1.1.4)  การวิเคราะห 
4.1.1.5)  การสังเคราะห 

    การประเมินคาหรือเพื่อความสะดวกในการสรางแบบทดสอบ อาจแบงเปน 2 
ระดับใหญ ๆ คือ 
    วัดความรู ความจําเปน คือ ถามในเรื่องราวที่เคยเรียนเคยสอนไปแลว และ
คําตอบมีอยูในหนังสือ หรือตําราโดยตรง (วัดขั้นที่ 1.00 ความรูความจํา) 
    วัดสติปญญาหรือความคิด คือ ถามสิ่งที่แปลกใหมไปจากที่เคยเรียนเคยสอน ผูที่
จะตอบคําถามไดจะตองมีความรูความจํามากอน แลวนําความรู ความจํานั้นมาประยุกตหรือ
พิจารณาในรูปแบบตางๆใหสอดคลองสัมพันธกับคําถาม เพ่ือสรุปรวบรวมออกมาเปนคําตอบของ
ปญหานั้น ๆ ดังน้ันคําตอบของคําถามระดับนี้จะไมพบในตําราเรียนโดยตรง เรียกวาตองใช
สติปญญาและความคิดหนักทั้งสองฝาย คือ ฝายผูสรางแบบทดสอบ และฝายผูตอบแบบทดสอบ 

4.1.2) Affective Domain (พฤติกรรมดานความรูสึก) เปนการวัด
ทางดานความคิดเห็น กสนปฏิบัติคลอยตามความคิดเห็นของตนเอง หรือที่คุนเคยกันก็คือ การวัด
เจตคติ (Attitude) การวัดทางดานนี้วัดใหตรงกับความเปนจริงยากมาก มักนิยมวัดโดยการสังเกต
สวนแบบทดสอบเขียนตอบนั้นสรางไดยากและใหคะแนนไดยาก 

4.1.3)  Psychomotor Domain (พฤติกรรมดาน ทักษะ 
กลามเนื้อ) เปนการวัดการปฏิบัติงานที่ใชทางกลามเนื้อ เชน การวาดแผนที่ในภูมิศาสตร การวัดก็
เปนการตรวจผลงานการปฏิบัติพฤติกรรมทั้งสามดานนี้จะเนนหนักในพฤติกรรมทางสมอง และ
ประเภทของแบบทดสอบก็จะใชแบบทดสอบที่เขียน ซึ่งแยกเปนแบบทดสอบ 4 ประเภทใหญๆ คือ 

4.1.3.1)  ถูก – ผิด 
4.1.3.2)  เติมคํา 
4.1.3.3)  จับคู 
4.1.3.4)  เลือกตอบ 

    4.10.1.4  หลกัทั่วไปในการสรางแบบทดสอบ 
     1)  เขียนคําถามใหตรงกับวตัถปุระสงคทีต่องการถาม อยาใชคําถามหรอื
ประโยคลอยทําใหแปลความไดหลายดาน เชน 

ไมดี กรุงเทพเปน 
ไมดี เจาพระยาเปน 

     2)  พยายามเขียนคําถามใหสัน้ๆ แตไดใจความ อยาใชประโยควกวนซบัซอน
หรือขอความยาวเกินความจําเปน ใหระลกึไววาขอสอบยากก็ตองยากในเนื้อหาวิชาไมใชยากเพราะ
ภาษาที่ใช เชน 

ไมดี นายปรีชา และนายพินิจ เปนคนจังหวัดตาก เดินทาง
มาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต 
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ไมเคยเห็นทะเลมากอน อยากทราบวาจังหวัดภูเก็ตติดกับ
ทะเลอะไร 

     3)  ไมควรใชคําถามปฏิเสธหรอืปฏิเสธซอนปฏิเสธ ถาหลกีเลี่ยงคําถาม
ปฏิเสธซอนนัน้ไมควรใชเลย เชน 

ไมดี ถาไมมีเอกสารประกอบการสัมมนา ไมควร เขารบัการ
สัมมนา 
พอใชได ถาพลเอกสุจินดา คราประยูร ไมได เปน
นายกรัฐมนตรี คนที่ 19 เหตุการณในประเทศไทยจะเปน
อยางไรเหตุการณในประเทศไทยจะเปนอยางไร 

     4)  พยายามอยาลอกขอความจากหนังสือเรียนมาเขียนคาํถาม เพราะวาเปน
การสงเสริมใหนักเรียนทองจําเพียงอยางเดียว 
     5)  อยาเขียนคําถามแนะนําคําตอบแกเด็ก ซึ่งการแนะนําคําตอบนั้นมี
มากมายหลายประการ เชน 
      5.1)  เขียนคําถามวดัซ้ําๆกันหลายขอ 
      5.2)  ตัวคําถามใชคาํหรือเสี่ยง ซ้ํา หรือ คลาย หรือเกี่ยวของกันกับ
คําตอบ 
      5.3)  เขียนตวัเลือก ผิด ถูก เดนชดัเกินไป    
      5.4)  เขียนตวัเลือกที่ถูกมีความยาวหรือใชคําศพัทที่แปลกกวาตัวเลือก    
อ่ืน ๆ 
      5.5)  ถามเรื่องที่เด็กคลองปากอยูแลว 
 สรุปไดวาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ E-Learning สามารถกระทําได
หลายรูปแบบ ซึ่งการประเมินแตละอยางมีรูปแบบที่แตกตางกันไป ในดานแนวทางการปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู มีหลายแนวทางแลวแตจะนําไปใชกับคนกลุมใด ซึ่งประเภทของการประเมินผลก็
สามารถจําแนกไดหลายประเภทอาจจําแนกตามวัตถุประสงคของการประเมิน จําแนกตามการวัดผล 
ในความมุงหมายของการวัดผลการศึกษามีความมุงหมายของการวัดที่สําคัญ ก็คือวัดผลเพื่อจัด
อันดับ วัดผลเพื่อวินิจฉัย วัดผลเพื่อเปรียบเทียบ วัดผลเพื่อพยากรณ และวัดผลเพื่อประเมินผล 
กระบวนการประเมินผล ผูที่ทําหนาที่ประเมินจะตองมีความรูในกระบวนการประเมินผลที่ถูกตอง ซึ่ง
จากธรรมชาติของการวัดผลและประเมินผลการศึกษาดังกลาวขางตน ยอมเปนสิ่งเตือนใจใหผูที่จะ
ทําการวัดผลและประเมินผล ไดตระหนักถึงความละเอียดออนของการวัดผลทางการศึกษา เพ่ือที่จะ
ไดกระทําการวัดผลอยางระมัดระวัง ทําใหการวัดที่ไดมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด รวมทั้งผลการ
ประเมินก็จะถูกตองชัดเจน เครื่องมือที่ใชในการวัดผลก็คือแบบทดสอบ  
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5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
5.1  งานวิจัยภายในประเทศ 

  ชาตรี จําปาศรี (2540: 58) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาทฤษฏี
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนเรื่องการใชมัลติมิเตอร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา 
นําไปทดลองกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาชางยนต ชางกลโรงงาน 
ชางอิเล็กทรอนิกส และเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามจํานวน 20 คน พบวา 
บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85.12/84.26 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนด 
  กมลธร สิงหปรุ (2541:  46) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการสืบพันธุ
ของสิ่งมีชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2533) ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 
เทากับ 98.78/85.93) สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 85/85 ที่ตั้งไว จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย สูงกวานักเรียนที่เรียนกับการสอนตามคูมือครูของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
  นิศานต บุณยาภรณ (2542:  54-56) ไดทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
งานเชื่อมและโลหะแผน เร่ืองทฤษฏีงานเชื่อม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 
กรมอาชีวศึกษา ปรากฏวาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 90/90 ที่ตั้งไว โดยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.65/90.25 และเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
  อรุณรัตน บุญเกษม (2543:  บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเขา
รับการศึกษาหลักสูตรทหารกองทัพอากาศ โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมประชากรที่วิจัยเปน
นายทหารนักเรียนโรงเรียนครูทหาร หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตรรุนที่ 29 จํานวน 30 คน และ
หลักสูตรครูทหารชั้นประทวนรุนที่ 21 จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 94.16/92.52 ในหลักสูตรชั้นสัญญาบัตร และ93.50.90 ในหลักสูตรชั้น
ประทวน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และนายทหารนักเรียนมีความคิดเห็นใน “เกณฑดีมาก” ตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
  อมรรัตน ฉิมพลีนภานนท (2543:  88-89) ไดศึกษาการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบมัลติมีเดีย วิชาอิเล็กทรอนิกส 1 เร่ืองสารกึ่งตัวนําไดโอด ตามหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ 
ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องสารกึ่งตัวนําไดโอดที่สรางขึ้น มี
ประสิทธิภาพดังน้ี หนวยการเรียนที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.12/87.50 หนวยการเรียนที่ 2 มี
ประสิทธิภาพ 88.09/85.32 หนวยการเรียนที่ 3 มีประสิทธิภาพ 87.90/87.10 หนวยการเรียนที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 89.28/87.90 และสรุปทุกหนวยการเรียนมีประสิทธิภาพ 87.60/86.95 สูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว 80/80 และเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย 
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  โยธิน แพทยพิทักษ (2547:  57-59) ไดทําการสรางบทเรียนชวยสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เรื่องการเย็บจักรอุตสาหกรรมในงานเครื่องหนังเบื้องตน มีประสิทธิภาพดังนี้ หนวยการ
เรียนที่ 1 เร่ืองคุณสมบัติของจักรอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพเทากับ 94.66/92.00 หนวยการเรียน
ที่ 2 เรื่องหนาที่และสวนตางๆของจักรอุตสาหรรม มีประสิทธภาพเทากับ 94.00/90.66 หนวยการ
เรียนที่ 3 เร่ืองหลักและวิธีการใชจักรอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพเทากับ 93.33/93.33 จากการ
วิเคราะหขอมูลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการเย็บจักร
อุตสาหกรรมในงานเครื่องหนังเบื้องตนที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 93.99/91.99 สูงกวา
เกณฑ 90/90 
  มาตุภูมิ คํารัตน (2549:  62-67) ไดทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาชางเดินสายไฟฟาในอาคาร ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 มีประสิทธภาพดังนี้ หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองไฟฟา
เบื้องตน มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เทากับ 89.33/91.33 หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองความ
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เทากับ 88.33/90.33 หนวยการเรียนที่ 3 เรื่อง
เครื่องมือชางไฟฟา มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เทากับ 86.00/90.66 หนวยการเรียนที่ 4 
เร่ืองการอานและการเขียนแบบ มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เทากับ 87.33/92.00 หนวย
การเรียนที่ 5 เ ร่ืองการดําเนินการเดินสาย มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เทากับ 
84.33/92.66 หนวยการเรียนที่ 6 เร่ืองการตรวจซอมและบริการ มีประสิทธิภาพของบทเรียน 
(E1/E2) เทากับ 86.33/92.00 การวิเคราะหขอมูลปรากฏวาสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวโดยมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลจากคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนและหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 
86.95/91.50 เม่ือเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว 80/80 
  อิทธินันท ออหิรัญ (2549: 62-67) ไดทําการสรางบทเรียนชวยสอน วิชาเทคนิค
กอสราง 1 เร่ืองฐานราก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีประสิทธิภาพดังน้ี หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองดินในงาน
วิศวกรรม มีประสิทธิภาพเทากับ 85.90/84.55 หนวยการเรียนที่ 2 เรื่องฐานราก มีประสิทธิภาพ
เทากับ 88.64/93.18 หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองเสาเข็ม มีประสิทธิภาพเทากับ 84.09/86.36 การ
วิเคราะหขอมูลปรากฏวา สูงกวาเกณฑที่กําหนด โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลจาก
คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนเฉลี่ยไดเทากับ 86.21และประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียน
เฉลี่ยเทากับ 88.03มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 

5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  เลียว (Liu 1975: 1411A-1412A) ไดศึกษาการใชคอมพิวเตอร โดยจัดตั้งโครงการเพื่อ
พัฒนาความตอเนื่องของบทเรียนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน กลุม
ตัวอยางคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกส ผลการศึกษาวิจัยพบวาคอมพิวเตอรชวยสอน
ชวยใหผูเรียนแกปญหาไดดีขึ้นดวย วิธีการปฏิบัติชวยทบทวนบทเรียนที่เรียนในหองเรียนไปแลว 
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ทําใหเกิดความแมนยําในการเรียนหัวขอที่ออน และทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาฟสิกส 
นอกจากนี้ยังพบวาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวานักศึกษาที่
ไมไดเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  โมดิเซ็ท (Modisette. 1980: 5770 - A; อางอิงจาก http: //www lib.umi.com) ทําการ
วิจัยเร่ืองผลของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา จุดประสงค 
เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบที่จะชวยใหการเรียนคณิตศาสตรใหดีขึ้น 2 รูปแบบ คือ การใชคอมพิวเตอร
ชวยกับการใชหนังสือแบบฝกหัด ผลการวิจัยพบวา กลุมที่เรียนโดยการใชคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่ใชแบบฝกหัดเรียนธรรมดา 
  ไอเชล (Eichel. 1988: 303–A; อางอิงจาก http ://www lib.umi.com) ศึกษาผลกระทบ
ของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนตอการเรียนของนักศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 ใน
วิทยาลัยชุมชน 38 แหง พบวาจากการวัดผลสัมฤทธทางการเรียนตามมาตรฐาน ALFA test of 
grammar proficiency และทดสอบสมมุติฐานดวย the mann – whitney U test และ T test การ
เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน กับการเรียนการสอนตามปกติ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทางความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
  คาฟอริโอ (Caforio. 1994 : 42) ทําการวิจัยเร่ือง “คอมพิวเตอรชวยสอนเปนเครื่องมือ
ในการเสริมความรูในลักษณะ Tutorial” สําหรับนักเรียนวิชาชีพเสริมสวยในการศึกษาครั้งนี้ใช
คอมพิวเตอรชวยสอนประเภท Tutorial การทดลองใชกลุมตัวอยางของนักเรียนวิชาชีพเสริมสวย 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนกลุมทดลองมีคะแนน
สูงกวาที่ไมไดเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนถึงแมวาจะไมมีคาสถิติในการวิเคราะหขอมูล แตจาก
การสังเกตพบวา นักเรียนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอน ในลักษณะที่เปน Tutorial มีความรู
ความสามารถมากขึ้นกวาเรียนในบทเรียนอยางเดียว มีขอเสนอแนะคือ ครูผูสอนควรใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนในการเรียนการสอนและการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  คิวมา (Kumar. 1994: 43) ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทฝก
ทักษะและการทําแบบฝกหัดวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนที่ดอยความสามารถเปนกลุมทดลอง
จํานวน 15 คน เพ่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนดอยความสามารถในกลุมควบคุมซ่ึงไมใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนในการฝกและการทําแบบฝกหัด โดยทั้งสองกลุมมีการทดสอบมีการทดสอบทั้งกอนเรียน
และหลังเรียนในระยะเวลา 5 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีระดับคะแนนเฉลี่ยทางทักษะ
ไมถึงเกณฑตามที่กําหนดไว และมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกันกับกลุม
ควบคุม 
  จีนน (Jean. 1994: 79-81) ไดอธิบายถึงการทองไปกับโลกของขอมูลของผูสอนกับ
ผูเรียน โดยเครือขายคอมพิวเตอรของผูสอนที่ออกแบบโดย California State University สําหรับ
ผูเรียนและผูสอน จากการศึกษาของผูเขารวมโครงการพบวา ผูเรียนกระตือรือรนมากขึ้นทุกคน 
เสาะแสวงหาขอมูลและใชคอมพิวเตอรที่บานมากขึ้น 
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  โอเดน (Oden. 1982: 355-A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใชและไมใช
คอมพิวเตอรชวยสอนในโรงเรียนขนาดกลาง กลุมตัวอยางเปนนักเรียน เกรด 6 และเกรด7 จํานวน 
144 คน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา
กลุมที่เรียนจากการสอนตามปกติทั้งในดานการอานและการคํานวณ โดยมีนักเรียนหญิงเกรด 6 และ
นักเรียนชายเกรด 7 มีความคิดเห็นรวบยอดดวยตนเอง ความกังวล ทัศนคติที่มีตอครูและตอ
นักเรียนไมแตกตางกัน แตนักเรียนชายเกรด 6 มีความแตกตางอยางมีนัยทางสถิติ 
 จากการที่ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่ผูวิ จัยได
ทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมาชวยในการ
เรียนการสอนจะเห็นไดวาการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการเรียน
การสอนในรายวิชาตางๆ ซึ่งการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการเรียนการสอนนั้น เพ่ือเปนสื่อการ
เรียนการสอนดวยตนเองประเภทรายบุคคล นิสิตสามารถเรียนไดตามเวลาที่เขาสะดวกโดยไมมีใคร
บังคับ จะเรียนรูไดเร็วหรือชานั้นขึ้นอยูกับความรูพ้ืนฐานและความสามารถของตัวนิสิตเอง ชวยใหผู
ที่เรียนออนสามารถใชเวลาวางเพ่ือเพิ่มเติมความรู ความเขาใจหลังจากการเรียนโดยวิธีปกติ และ
สามารถปรับปรุงการเรียนของตนเองใหทันผูเรียนคนอื่นได อีกทั้งผูสอนยังสามารถนําบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสไปใชในการสอนเสริม หรือใชสอนทบทวนการสอนปกติในชั้นเรียนได โดยที่ผูสอนไม
จําเปนตองเสียเวลาในการสอนซ้ํากับผูเรียนที่ตามไมทัน นอกจากนี้บทเรียนอิเล็กทรอนิกสยัง
สามารถที่จะจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนและเกิดความสนุกสนานไปกับ
การเรียน ลักษณะการเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เปนวิธีการสอนรายบุคคลโดยอาศัย
ความสามารถเรื่องคอมพิวเตอรที่จะจัดหาประสบการณการเรียนรูที่มีความสัมพันธกัน มีการแสดง
เน้ือหาจัดลําดับความสําคัญที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสม มีการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนที่
สามารถโตตอบกับผูเรียนไดอยางถูกตองชัดเจน รวมทั้งมี     แบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียน
สามารถตรวจสอบทําความเขาใจไดดวยตนเอง จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งกับการศึกษาดวยตนเอง 
ซึ่งสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดี ซึ่งนับเปนการเรียนการสอนรายบุคคลอยาง
แทจริง ซึ่งจากงานวิจัยหลายชิ้นที่มีผูจัดทําขึ้นไมวาจะเปนในสวนของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสหรือ
แมแตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เม่ือนําผลที่ไดมาทําการเปรียบเทียบการเรียนการสอนระหวาง
การใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสหรือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนการสอนดวยวิธี
ปกติแลว จะเห็นไดวาการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสหรือบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเขามาชวยนั้น จะใชเวลาเพียง 2 ใน 3 เทาของการเรียนการสอนแบบปกติเทานั้น 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีประโยชนสําหรับผูเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะไดนํามาใชใน
การศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม และอาจจะนํามาเรียนรูเพ่ิมเติมหลังจากที่เรียนมาจากหองเร ียนแลว 
หรือจะนํามาใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียนก็ได ซึ่งจะมีประโยชนตอทั้งตัวนิสิตและอาจารย
ผูสอน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวย 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ และหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการดําเนินการศึกษาวิจัยเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 
  1.  การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 

1.  การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 ข้ันตอนการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 เครื่องมือการทดลองเปน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1.   ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือใหไดจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู 

2.   ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒโดยนําเนื้อหาที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหมาเขียนเปนสคริปต ซึ่งประกอบดวย 

 2.1  สวนที่เปนเนื้อหาบทเรียน วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 2.2  สวนที่เปนแบบทดสอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3 คน ที่มี
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ประสบการณสอนการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 5 ป หรือมีความเชี่ยวชาญทางดานการ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโททําการตรวจสอบความถูกตอง ความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไว 

 4.  สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  วิชา  อต  515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ตามสคริปตที่ไดออกแบบไว 

 5 . นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3 คน ที่มี
ประสบการณสอนการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 5 ป หรือมีความเชี่ยวชาญทางดานการ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโททําการตรวจสอบความถูกตอง ความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไวและปรับปรุงสคริปตตามผูเชียวชาญแนะนํา 

 6. ปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามที่ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมแนะนํา 

 7.  นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไป
ทดลองใชกับนิสิตระดับปริญญาโทจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบใชภาษา คําสั่ง ความเขาใจ และ
นํามาปรับปรุงแกไข 

 8.  นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ปรับปรุงแกไขใหผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสบการณการ
สอนมาแลวไมต่ํากวา 5 ป หรือมีคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ปริญญาโท จํานวน 13 คนเปนผูประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และวิเคราะหตาม
ขั้นตอนทางสถิติ 
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ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 

เลือกเนื้อหา 

ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาหลักสูตร วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอตุสาหกรรม  

ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

สรางบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงแกไข 
ปรึกษาและตรวจสอบโดย 

ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร 3 คน 

ปรึกษาและตรวจสอบโดย 

ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร 3 คน 

ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

โดยผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร 13 คน 

ไมผาน 

ทดลองใชกับนิสิตปริญญาโท 

3 คน ปรับปรุงแกไข 

วิเคราะผลทางสถิติ 
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2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลประกอบดวย 

 1.  แบบวิเคราะหหลักสูตร วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 คน ประเมินดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และทักษะพิสัย ให
มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของแตหนวยการเรียนที่กําหนด ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ
ดังนี้ 
     1.1   นิลวรรณ ชุมฤทธิ ์
     1.2  ทศพล เกยีรตเิจริญผล 
     1.3  อนุวัฒน จุติลาภถาวร 

 2.  แบบวัดความสอดคลองแบบทดสอบระหวางบทเรียน และแบบทดสอบหลัง
บทเรียน(IOC) เพ่ือวัดผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ซึ่งเปนแบบอัตนัยทั้งหมด 17 ขอ โดยแบงเปนแบบฝกหัดขอสอบประจําบทเรียน 9 ขอ และ
แบบทดสอบหลังบทเรียน 8 ขอ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดังนี้ 
    2.1  ชาญวทิย เทียมบุญประเสริฐ 
    2.2  รังสรรค ไกรศรานนท 
    2.3  วันเฉลิม บรรณารักษ 

 3.  แบบประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกส สําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อจํานวน 13 คน โดย
ประเมินทางดาน เน้ือหาและการดําเนินการเรื่อง สวนประกอบดานมัลติมีเดีย การจัดวางรูปแบบของ
เว็บไซต รูปภาพและตัวอักษร แบบฝกหัด การเชื่อมโยง และการออกแบบปฏิสัมพันธ รวมทั้งสิ้น 6 
หัวขอขางตน เพ่ือหาขอบกพรองและจัดเกณฑการวัดระดับคาเฉลี่ยระดับ 5 หมายถึง คุณภาพของ
บทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับดีมาก ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสอยูในระดับดี ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสอยูใน
ระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับพอใช ระดับ 1  
หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับควรปรับปรุง ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดังนี้ 

 3.1  การุณย สุวรรณมาตย 
 3.2  กัญณัฎฐ สุริยันต 
 3.3  สุเมธ โชคขยายกิจ 
 3.4  นพพล หงสโพธิพันธ 
 3.5  ชัยวัฒน จิวพาณิชย 
 3.6  บุณยนุช สุขทาพจน 
 3.7  ประภาศรี บิดาศักดิ์ 
 3.8  พนา ดุสิตากร 
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 3.9  ภาสกร ปาละกูล 
 3.10  ศุภมิตร คูศรสีุวรรณ 
 3.11  สุภัทรา สุวรรณหงส 
 3.12  ศศธิร ชูแกว 
 3.13  มนัส บุญเทียรทอง  

 
 

3.  การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 การสรางแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ แบงเปน 2 สวนดังนี้ 

1 เปนแบบทดสอบที่มีอยูในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนแบบทดสอบระหวาง
เรียน วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งสิ้น 5 หนวยการเรียนรูมีลักษณะ
แบบแบบอัตนัย มีแบบทดสอบทั้งหมด 5 ฉบับ 

2 เปนแบบทดสอบหลังเรียน วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทั้งสิ้น 5 หนวยการเรียนรู มีลักษณะแบบอัตนัย มีแบบทดสอบทั้งหมด  

 2.1  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ดําเนินการดังน้ีศึกษาและ
วิเคราะหหลักสูตร วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือทําความเขาใจ
จุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาของแตละหนวยการเรียนรู 

2.1.1    กําหนดโครงสรางของแบบทดสอบเปนแบบแบบอัตนัย 
2.1.2  สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของแตละ

หนวยการเรียนรูของวิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
2.1.3  นํารางแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ที่มี

ประสบการณในการทํางานการวัดและประเมินผลไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 3 คน 
2.1.4  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน  3 

ทานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเทคนคิ IOC ของขอคําถาม
แตละขอ แลวนําขอมูลมาหาคาความตรงเชิงเน้ือหา โดยการพิจารณาจากคาดัชนีสอดคลองโดยใช
หลักเกณฑ ดังนี้  
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          การใหคะแนนขอคําถามแตละขอ  ของผูเชี่ยวชาญ  มี 3  คา ดังนี้ 
           +1  เม่ือแนใจวาขอคําถามสามารถวัดตวัแปรที่ศึกษาได  
            0  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามสามารถวัดตวัแปรที่ศึกษาได 
                 -1  เม่ือแนใจวาขอคําถามไมสามารถวัดตวัแปรที่ศึกษาได 
 
 ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงคของการศึกษาทุกขอ
คําถามจะตองไดคาอยูระหวาง 0.50 – 1.00 
             

2.1.5  ปรับปรุงแบบทดสอบการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ 
2.3  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย

อินเตอรเน็ต ตามวิธีของ Likert โดยผูวิจัยปรับปรุงมาจากแนวความคิดของไชยยศ เรืองสุวรรณ 
(2537:131-134) ดังตอไปน้ี 
    ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย 
อินเตอรเน็ต โดยแบงแบบประเมินออกเปน 2 แบบ คือ แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และแบบ
ประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ ไดดําเนินการสรางแบบประเมินสื่อการสอนทั้ง 2 แบบตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

2.3.1  กําหนดหัวขอที่จะประเมิน เลือกออกแบบการประเมินสือ่ ทั้งดาน
เน้ือหา และเทคนิคการผลติสื่อ ไดแบงเรื่องที่ประเมินออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 

2.3.1.1  ดานเนื้อหาและดานการนําเสนอ  
2.3.1.2  ดานมัลติมีเดีย    
2.3.1.3  ดานแบบทดสอบ  
2.3.1.4  การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
2.3.1.5  การเชื่อมโยง 
2.3.1.6  การออกแบบปฏิสัมพันธ 

แบบประเมินจะมีลักษณะแบงมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการใหความหมาย 
ดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก ระดับ 4 
หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับพอใช ระดับ 1 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนอยูในระดับควรปรับปรุง 

 โดยมีเกณฑการตีความหมายของการแสดงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญซึ่งจะนําคะแนนที่
ไดจาก แบบประเมินสื่อมาคํานวณหาคะแนนเฉลี่ยเพ่ือทําการประเมิน 
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ตาราง 3 เกณฑการประเมินความหมายของการแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 

เกฑณ  ระดับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
4.50 - 5.00 คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ  ดีมาก 
3.50 - 4.49 คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ  ดี 
2.50 - 3.49 คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ  ปานกลาง 
1.50 - 2.49 คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ  พอใช 
1.00 - 1.49 คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ  ควรปรับปรุง 

 
 ในการประเมินน้ันจะตองไดเกณฑ  ตั้งแต 3.50 ทุกรายการขึ้นไป จึงจะถือวาผาน

เกณฑการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 
2.4  นําแบบประเมินสื่อการสอนทั้ง 2 แบบ ใหอาจารยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และ

ปรับปรุง แกไข 
2.5  ไดแบบประเมินสื่อการสอนที่ปรับปรุงแลว เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและ

ดาน เทคนิคการผลิตสื่อ ใชแสดงความคิดเห็นเพื่อการประเมินสื่อการสอน 
 
 ข้ันตอนการทดลอง 

1) นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ไปทดลองกับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 3 คน ที่ผานการเรียน 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือทดลองใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่
สรางขึ้น เพ่ือตรวจสอบขอบกพรองของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

2) นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ที่ไดรับการพัฒนาแลวประเมินประสิทธิภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญ ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสบการณการสอนคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีมาแลวไมต่ํากวา 5 ป หรือมีความเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 
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 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   1)  สถิติสําหรับบรรยาย 
    1.1)  หาคาคะแนนเฉลี่ย (พวงรตัน ทวีรัตน. 2543: 137) 
 

      
x

X
n

= ∑  

 
   เม่ือ X   แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
     x∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n   แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมด 
 
   1.2) หาคารอยละ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544: 195) 
 
 
   รอยละ  =   
 
 
  
   1.3) หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 143) 
 
         

   S.D   =              Σ( X -  X )2                        

 

 
 เม่ือ 

     S.D     แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 
     Σ   แทน  ผลรวม 
 
 
    
 

ความถี่ที่สนใจ X 100 
 

จํานวนรวมทัง้หมด 

N 

N 
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   2)  สถิติสําหรับวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ 
     2.1)  หาคาดัชนีความสอดคลอง (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 249) 
 

      
R

IOC
N

= ∑  

 
   เม่ือ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 
     R∑  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
     N    แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  3)  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน   
    3.1 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
 การทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยโดยใชการทดสอบคา t (test) จากสูตร 
(อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ. 2549: 65; อางอิงจาก Mccall. 1970:  209) 
  

       
      t   แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน  t – distribution 
      X   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
      S   แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 
      μ   แทน  คาเฉลี่ยของประชากร 
            แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

N 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยวิเคราะหดวยหลักการทางสถิติและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับดังนี้ 

1. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2. การวิเคราะหการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 เครื่องมือการทดลองเปน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือใหไดจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู 

2. ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยนําเนื้อหาที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหมาเขียนเปนสคริปต ซึ่งประกอบดวย 

1.1  สวนที่เปนเนื้อหาบทเรียน วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.2  สวนที่เปนแบบทดสอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3 คน ที่มี
ประสบการณสอนการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 5 ป หรือมีความเชี่ยวชาญทางดานการ
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ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโททําการตรวจสอบความถูกตอง ความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไว 

4. สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตามสคริปตที่ไดออกแบบไว 

5. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3 คน ที่มี
ประสบการณสอนการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 5 ป หรือมีความเชี่ยวชาญทางดานการ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโททําการตรวจสอบความถูกตอง ความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไวและปรับปรุงสคริปตตามผูเชียวชาญแนะนํา 

6. ปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามที่ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมแนะนํา 

7. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไป
ทดลองใชกับนิสิตระดับปริญญาโทจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบใชภาษา คําสั่ง ความเขาใจ และ
นํามาปรับปรุงแกไข 

8. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ปรับปรุงแกไขใหผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสบการณการ
สอนมาแลวไมต่ํากวา 5 ป หรือมีคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ปริญญาโท จํานวน 13 คนเปนผูประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และวิเคราะหตาม
ขั้นตอนทางสถิติ 
 

การวิเคราะหแบบประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  
 จากการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ นําไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ประสบการณการสอนมาแลวไมต่ํากวา 5 ป หรือมีคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับปริญญาโท จํานวน 13 คน เปนผูประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
ใหไดคะแนนอยูในระดับ ดี (3.49 – 4.51) โดยแบงหัวขอการประเมินเปน 6 ดานดังนี้  
 1. ดานเนื้อหาและการดําเนินการ  
 2. ดานสวนกระกอบมันติมีเดีย  
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 3. ดานการจัดวางรูปแบบเว็บไซต 
 4. ดานการเชื่อมโยง  
 5. ดานแบบฝกหัด  
 6. ดานออกแบบปฏิสัมพันธ 
 
 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ แบงออกเปน 2 
ตอน ดังนี้   
 ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ ดัง
ตาราง 4 
 
ตาราง 4 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต  
     515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ N=13 
 

การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
4. การเชื่อมโยง 
5. แบบฝกหัด 
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 

4.21 
4.32 
4.18 
4.13 
3.90 
4.03 

0.29 
0.38 
0.28 
0.24 
0.27 
0.22 

2.64* 
3.03* 
2.35* 
2.03* 
-1.33* 
0.46* 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 
H0  =  4.00 

t 0.05  =  1.782 
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 จากตาราง 4 พบวา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพใน
งานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ  1.เน้ือหาและการดําเนินเรื่องมีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.21 คะแนน (t = 2.64) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t 
สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.32 คะแนน (t = 3.03) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t 
สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t 
สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเชื่อมโยงมีคาคะแนนเฉลี่ย 
4.13 คะแนน (t = 2.03) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนน (t = 
-1.33) อยูในเกณฑดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ
มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน (t = 0.46) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของ
คา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   

 
ตาราง 5 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 
     515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ N=13 
 
การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

1.  เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
1.1  เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
1.2  ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
1.3  ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4  ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน 
1.5  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.6  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
1.7  เน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ือง 
1.8  ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย 

 
4.23 
4.23 
4.16 
4.31 
4.31 
4.31 
4.31 
4.16 

 
0.51 
0.48 
0.51 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

2.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
2.1  ความชัดเจนของภาพ 
2.2  ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
2.3  ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร 
2.4  ความเหมะสมของสีตวัอักษร  
2.5  ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร 
2.6  คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม 

 
4.31 
4.23 
4.31 
4.39 
4.39 
4.31 

 
0.50 
0.48 
0.48 
0.50 
0.50 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3.  การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
3.1  ดึงดูดความสนใจ 
3.2  การออกแบบหนาจอเหมาะสม 
3.3  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
3.4  การจัดวางเมนูตางๆ 
3.5  การใชสปีระกอบ 

 
4.08 
4.16 
4.23 
4.23 
4.23 

 
0.43 
0.48 
0.37 
0.48 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

4.  การเชื่อมโยง 
4.1  ความสะดวกในการใช 
4.2  ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 
4.3  ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเน้ือหา 

          4.4  การเชื่อมโยงในเว็บไซต 

 
4.16 
4.08 
4.16 
4.16 

 
0.48 
0.48 
0.43 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

      5.   แบบฝกหัด 
          5.1  ความชัดเจนของคําสั่ง 
          5.2  วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
          5.3  การายงานผล 

 
4.08 
3.77 
3.77 

 
0.43 
0.48 
0.50 

 
ดี 
ดี 
ดี 

 
 
 
 
 



 73 

ตาราง 5 (ตอ) 
 

การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

      6.  การออกแบบปฏิสมัพันธ 
          6.1  ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวกโตตอบกับ
กับผูเรียนสมํ่าเสมอ 
          6.2  การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) ชัดเจน 
ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยังจุดตางๆ ไดงาย 
แบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุม
ทิศทางความเขาเร็วของบทเรียน 
          6.3  การรายงานผลยอนกลับ 

 
4.16 

 
4.00 

 
 
 

3.85 

 
0.50 

 
0.48 

 
 
 

0.37 

 
ดี 
 
ดี 
 
 
 
ดี 
 

 
 จากตาราง 5 พบวา ความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ มีคาเฉลี่ยอยูใน
เกณฑดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
 ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการ
สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 

1. มีการนําเสนอเนื้อหาละเอียดครบถวนเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 

2. มีวีดีโอชวยสงเสริมความเขาใจ 
3. มีการจัดวางเว็บไซตที่เหมาะสม 
4. มีการเชื่อมโยงกับเว็บภายนอก 
5. มีการประเมินผลตรงตามจุดประสงคและมีแบบฝกหัดทุกบทเรียน 
6. ควรมีภาพประกอบบทเรียนใหมากกวานี้ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจ 
7. ควรจัดทําเมนูการเชื่อมโยงเว็บแยกตางหาก 
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 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ แบงออกเปน 
2 ตอน ดังนี้   
 ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 
ดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 
     515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุม 
     คุณภาพ N=13 
 

การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
4. การเชื่อมโยง 
5. แบบฝกหัด 
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 

4.30 
4.32 
4.18 
4.13 
3.90 
4.03 

0.33 
0.38 
0.28 
0.24 
0.27 
0.22 

3.27* 
3.03* 
2.35* 
2.03* 
-1.33* 
0.46* 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 
H0  =  4.00 

t 0.05  =  1.782 
 
 จากตาราง 6 พบวา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพใน

งานอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ  1.เน้ือหาและการดําเนินเรื่องมีคา



 75 

คะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน (t  = 3.27) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t 
สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.32 คะแนน (t = 3.03) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t 
สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t 
สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเชื่อมโยงมีคาคะแนนเฉลี่ย 
4.13 คะแนน (t = 2.03) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนน (t = 
-1.33) อยูในเกณฑดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ
มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน (t = 0.46) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของ
คา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 

 
ตาราง 7 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต  
     515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุม 
     คุณภาพ N=13 
 
การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

1.  เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
1.1  เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
1.2  ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
1.3  ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4  ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน 
1.5  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.6  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
1.7  เน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ือง 
1.8  ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย 

 
4.31 
4.31 
4.23 
4.39 
4.31 
4.31 
4.31 
4.23 

 
0.51 
0.48 
0.51 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 
การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

2.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
2.1  ความชัดเจนของภาพ 
2.2  ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
2.3  ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร 
2.4  ความเหมะสมของสีตวัอักษร  
2.5  ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร 
2.6  คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม 

 
4.31 
4.23 
4.31 
4.39 
4.39 
4.31 

 
0.50 
0.48 
0.48 
0.50 
0.50 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3.  การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
3.1  ดึงดูดความสนใจ 
3.2  การออกแบบหนาจอเหมาะสม 
3.3  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
3.4  การจัดวางเมนูตางๆ 
3.5  การใชสปีระกอบ 

 
4.08 
4.16 
4.23 
4.23 
4.23 

 
0.48 
0.48 
0.43 
0.50 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

4.  การเชื่อมโยง 
4.1  ความสะดวกในการใช 
4.2  ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 
4.3  ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเน้ือหา 

          4.4  การเชื่อมโยงในเว็บไซต 

 
4.16 
4.08 
4.16 
4.16 

 
0.48 
0.48 
0.43 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

      5.   แบบฝกหัด 
          5.1  ความชัดเจนของคําสั่ง 
          5.2  วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
          5.3  การายงานผล 

 
4.08 
3.77 
3.77 

 
0.43 
0.48 
0.50 

 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 
การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

      6.  การออกแบบปฏิสมัพันธ 
          6.1  ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวกโตตอบกับ
กับผูเรียนสมํ่าเสมอ 
          6.2  การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) ชัดเจน 
ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยังจุดตางๆ ไดงาย 
แบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุม
ทิศทางความเขาเร็วของบทเรียน 
          6.3  การรายงานผลยอนกลับ 

 
4.16 

 
4.00 

 
 
 

3.85 

 
0.50 

 
0.48 

 
 
 

0.37 

 
ดี 
 
ดี 
 
 
 
ดี 
 

 
 จากตาราง 7 พบวา ความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ มีคาเฉลี่ยอยู
ในเกณฑดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
 ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการ
สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 

1. มีการนําเสนอเนื้อหาละเอียดครบถวนเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 

2. มีวีดีโอชวยสงเสริมความเขาใจ 
3. มีการจัดวางเว็บไซตที่เหมาะสม 
4. มีการเชื่อมโยงกับเว็บภายนอก 
5. มีการประเมินผลตรงตามจุดประสงคและมีแบบฝกหัดทุกบทเรียน 
6. ควรมีภาพประกอบบทเรียนใหมากกวานี้ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจ 
7. ควรจัดทําเมนูการเชื่อมโยงเว็บแยกตางหาก 
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 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง แบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้   
 ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชัก
ตัวอยาง ดังตาราง 8 
 
ตาราง 8 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต  
     515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือ 
     การชักตัวอยาง N=13 
 

การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชัก
ตัวอยาง 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
4. การเชื่อมโยง 
5. แบบฝกหัด 
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 

4.30 
4.21 
4.18 
4.13 
3.90 
4.03 

0.35 
0.25 
0.28 
0.24 
0.27 
0.22 

3.03* 
3.02* 
2.35* 
2.03* 
-1.33* 
0.46* 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 
H0  =  4.00 

t 0.05  =  1.782 
 
 จากตาราง 8 พบวา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพใน

งานอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง  1.เน้ือหาและการดําเนิน
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เรื่องมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน (t = 3.03) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตาง
ของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.21 คะแนน (t = 3.02) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของ
คา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของ
คา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเชื่อมโยงมีคาคะแนน
เฉลี่ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวา
เกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 
คะแนน (t = -1.33) อยูในเกณฑดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  6.ดานการ
ออกแบบปฏิสัมพันธมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน (t = 0.46) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะ
มีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   

 
ตาราง 9 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต  
     515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือ 
     การชักตัวอยาง N=13 
 
การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

1.  เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
1.1  เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
1.2  ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
1.3  ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4  ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน 
1.5  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.6  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
1.7  เน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ือง 
1.8  ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย 

 
4.31 
4.23 
4.31 
4.31 
4.31 
4.31 
4.31 
4.23 

 
0.51 
0.48 
0.51 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

2.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
2.1  ความชัดเจนของภาพ 
2.2  ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
2.3  ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร 
2.4  ความเหมะสมของสีตวัอักษร  
2.5  ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร 
2.6  คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม 

 
4.00 
4.00 
4.31 
4.39 
4.39 
4.16 

 
0.50 
0.48 
0.48 
0.50 
0.50 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3.  การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
3.1  ดึงดูดความสนใจ 
3.2  การออกแบบหนาจอเหมาะสม 
3.3  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
3.4  การจัดวางเมนูตางๆ 
3.5  การใชสปีระกอบ 

 
4.08 
4.16 
4.23 
4.23 
4.23 

 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

4.  การเชื่อมโยง 
4.1  ความสะดวกในการใช 
4.2  ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 
4.3  ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเน้ือหา 

          4.4  การเชื่อมโยงในเว็บไซต 

 
4.16 
4.08 
4.16 
4.16 

 
0.48 
0.48 
0.43 
0.00 

 
4.16 
4.08 
4.16 
4.16 

      5.   แบบฝกหัด 
          5.1  ความชัดเจนของคําสั่ง 
          5.2  วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
          5.3  การายงานผล 

 
4.08 
3.77 
3.77 

 
0.00 
0.48 
0.50 

 
4.08 
3.77 
3.77 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

      6.  การออกแบบปฏิสมัพันธ 
          6.1  ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวกโตตอบกับ
กับผูเรียนสมํ่าเสมอ 
          6.2  การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) ชัดเจน 
ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยังจุดตางๆ ไดงาย 
แบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุม
ทิศทางความเขาเร็วของบทเรียน 
          6.3  การรายงานผลยอนกลับ 

 
4.16 

 
4.00 

 
 
 

3.85 

 
0.50 

 
0.37 

 
 
 

0.37 

 
4.16 

 
4.00 

 
 
 

3.85 
 

 
 จากตาราง 9 พบวา ความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง มี
คาเฉลี่ยอยูในเกณฑดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
 ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการ
สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง ดังนี้ 

1. มีการนําเสนอเนื้อหาละเอียดครบถวนเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 

2. มีวีดีโอชวยสงเสริมความเขาใจ 
3. มีการจัดวางเว็บไซตที่เหมาะสม 
4. มีการเชื่อมโยงกับเว็บภายนอก 
5. มีการประเมินผลตรงตามจุดประสงคและมีแบบฝกหัดทุกบทเรียน 
6. ควรมีภาพประกอบบทเรียนใหมากกวานี้ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจ 
7. ควรจัดทําเมนูการเชื่อมโยงเว็บแยกตางหาก 
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 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability แบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้   
 ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product 
Liability ดังตาราง 10 
 
ตาราง 10 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
     อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and  
     Product Liability N=13 
 

การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product 
Liability 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
4. การเชื่อมโยง 
5. แบบฝกหัด 
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 

4.27 
4.25 
4.18 
4.13 
3.90 
4.03 

0.31 
0.32 
0.28 
0.24 
0.27 
0.22 

3.17* 
2.84* 
2.35* 
2.03* 
-1.33* 
0.46* 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 
H0  =  4.00 

t 0.05  =  1.782 
 
 จากตาราง 10 พบวา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพ

ในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability  1.เน้ือหาและการดําเนิน
เรื่องมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน (t = 3.17) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตาง
ของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน (t = 2.84) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของ
คา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของ
คา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเชื่อมโยงมีคาคะแนน
เฉลี่ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวา
เกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 
คะแนน (t = -1.33) อยูในเกณฑดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  6.ดานการ
ออกแบบปฏิสัมพันธมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน (t = 0.46) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะ
มีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   

 
ตาราง 11 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา  
     อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and  
     Product Liability N=13 
 

การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

1.  เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
1.1  เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
1.2  ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
1.3  ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4  ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน 
1.5  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.6  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
1.7  เน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ือง 
1.8  ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย 

 
4.31 
4.23 
4.16 
4.31 
4.23 
4.16 
4.23 
4.16 

 
0.51 
0.48 
0.51 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

2.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
2.1  ความชัดเจนของภาพ 
2.2  ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
2.3  ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร 
2.4  ความเหมะสมของสีตวัอักษร  
2.5  ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร 
2.6  คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม 

 
4.00 
4.00 
4.31 
4.39 
4.39 
4.16 

 
0.50 
0.48 
0.48 
0.50 
0.50 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3.  การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
3.1  ดึงดูดความสนใจ 
3.2  การออกแบบหนาจอเหมาะสม 
3.3  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
3.4  การจัดวางเมนูตางๆ 
3.5  การใชสปีระกอบ 

 
4.08 
4.16 
4.23 
4.23 
4.23 

 
0.48 
0.48 
0.37 
0.48 
0.43 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

    
4.  การเชื่อมโยง 

4.1  ความสะดวกในการใช 
4.2  ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 
4.3  ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเน้ือหา 

          4.4  การเชื่อมโยงในเว็บไซต 

 
4.16 
4.08 
4.16 
4.16 

 
0.37 
0.43 
0.43 
0.00 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

      5.   แบบฝกหัด 
          5.1  ความชัดเจนของคําสั่ง 
          5.2  วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
          5.3  การายงานผล 

 
4.08 
3.77 
3.77 

 
0.00 
0.48 
0.50 

 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

      6.  การออกแบบปฏิสมัพันธ 
          6.1  ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวกโตตอบกับ
กับผูเรียนสมํ่าเสมอ 
          6.2  การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) ชัดเจน 
ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยังจุดตางๆ ไดงาย 
แบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุม
ทิศทางความเขาเร็วของบทเรียน 
          6.3  การรายงานผลยอนกลับ 

 
4.16 

 
4.00 

 
 
 

3.85 

 
0.50 

 
0.37 

 
 
 

0.37 

 
ดี 
 
ดี 
 
 
 
ดี 

 
จากตารางที่ 11 พบวา ความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability มี
คาเฉลี่ยอยูในเกณฑดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
 ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการ
สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability ดังนี้ 

1. มีการนําเสนอเนื้อหาละเอียดครบถวนเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 

2. มีวีดีโอชวยสงเสริมความเขาใจ 
3. มีการจัดวางเว็บไซตที่เหมาะสม 
4. มีการเชื่อมโยงกับเว็บภายนอก 
5. มีการประเมินผลตรงตามจุดประสงคและมีแบบฝกหัดทุกบทเรียน 
6. ควรมีภาพประกอบบทเรียนใหมากกวานี้ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจ 
7. ควรจัดทําเมนูการเชื่อมโยงเว็บแยกตางหาก 

 



 86 

 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ แบงออกเปน 
2 ตอน ดังนี้   
 ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 
ดังตาราง 12 
 
ตาราง 12 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา  
     อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุม 
     คุณภาพ N=13 
 

การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
4. การเชื่อมโยง 
5. แบบฝกหัด 
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 

4.29 
4.35 
4.18 
4.13 
3.90 
4.03 

0.37 
0.41 
0.28 
0.24 
0.27 
0.22 

2.81* 
3.09* 
2.35* 
2.03* 
-1.33* 
0.46* 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 
H0  =  4.00 

t 0.05  =  1.782 
 
 จากตาราง 12 พบวา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพ

ในงานอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ  1.เน้ือหาและการดําเนินเรื่องมีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.29 คะแนน (t = 2.81) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t 
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สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.35 คะแนน (t = 3.09) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t 
สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t 
สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเชื่อมโยงมีคาคะแนนเฉลี่ย 
4.13 คะแนน (t = 2.03) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนน (t = 
-1.33) อยูในเกณฑดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ
มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน (t = 0.46) อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของ
คา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   

 
ตาราง 13 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา  
     อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุม 
     คุณภาพ N=13 
 

การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

1.  เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
1.1  เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
1.2  ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
1.3  ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4  ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน 
1.5  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.6  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
1.7  เน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ือง 
1.8  ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย 

 
4.47 
4.23 
4.47 
4.31 
4.31 
4.31 
4.31 
4.23 

 
0.51 
0.48 
0.51 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 
การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

2.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
2.1  ความชัดเจนของภาพ 
2.2  ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
2.3  ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร 
2.4  ความเหมะสมของสีตวัอักษร  
2.5  ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร 
2.6  คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม 

 
4.39 
4.31 
4.31 
4.39 
4.39 
4.31 

 
0.50 
0.48 
0.48 
0.50 
0.50 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3.  การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
3.1  ดึงดูดความสนใจ 
3.2  การออกแบบหนาจอเหมาะสม 
3.3  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
3.4  การจัดวางเมนูตางๆ 
3.5  การใชสปีระกอบ 

 
4.08 
4.16 
4.23 
4.23 
4.23 

 
0.37 
0.27 
0.43 
0.43 
0.43 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

4.  การเชื่อมโยง 
4.1  ความสะดวกในการใช 
4.2  ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 
4.3  ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเน้ือหา 

          4.4  การเชื่อมโยงในเว็บไซต 

 
4.16 
4.08 
4.16 
4.16 

 
0.37 
0.27 
0.37 
0.37 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

      5.   แบบฝกหัด 
          5.1  ความชัดเจนของคําสั่ง 
          5.2  วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
          5.3  การายงานผล 

 
4.08 
3.77 
3.77 

 
0.37 
0.43 
0.43 

 
ดี 
ดี 
ดี 

 
 
 
 
 



 89 

ตาราง 13 (ตอ) 
 
การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ
เกณฑ 

      6.  การออกแบบปฏิสมัพันธ 
          6.1  ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวกโตตอบกับ
กับผูเรียนสมํ่าเสมอ 
          6.2  การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) ชัดเจน 
ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยังจุดตางๆ ไดงาย 
แบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุม
ทิศทางความเขาเร็วของบทเรียน 
          6.3  การรายงานผลยอนกลับ 

 
4.16 

 
4.00 

 
 
 

3.85 

 
0.37 

 
0.00 

 
 
 

0.37 

 
ดี 
 
ดี 
 
 
 
ดี 
 

 
 จากตาราง 13 พบวา ความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ มีคาเฉลี่ยอยู
ในเกณฑดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
  
 ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการ
สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 

1. มีการนําเสนอเนื้อหาละเอียดครบถวนเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 

2. มีวีดีโอชวยสงเสริมความเขาใจ 
3. มีการจัดวางเว็บไซตที่เหมาะสม 
4. มีการเชื่อมโยงกับเว็บภายนอก 
5. มีการประเมินผลตรงตามจุดประสงคและมีแบบฝกหัดทุกบทเรียน 
6. ควรมีภาพประกอบบทเรียนใหมากกวานี้ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจ 
7. ควรจัดทําเมนูการเชื่อมโยงเว็บแยกตางหาก 
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 สรุปผลการวิเคราะห ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ

ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากคะแนนคาเฉลี่ยของหนวยการเรียนรู ทั้งหมดจํานวน 5 
หนวยการเรียนรู ปรากฏผลดังตาราง 14 
 
ตาราง 14 ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน 
     อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย       
     ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งหมดจํานวน 5 หนวยการเรียนรู N=13 
 

การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลั ก สู ต ร ก า รศึ กษ ามหาบัณฑิ ต  ส าข า วิ ช า
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทั้งหมดจํานวน 5 หนวยการเรียนรู 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1. หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 
2. หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคณุภาพ  
3. หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชัก

ตัวอยาง 
4. หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product 

Liability 
5. หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคณุภาพ 
     รวมทั้ง 5 หนวยการเรียนรู 

4.13 
4.15 
4.13 

 
4.13 

 
4.15 
4.14 

 

0.16 
0.18 
0.16 

 
0.16 

 
0.18 
0.17 

2.89* 
2.95* 
2.78* 

 
2.86* 

 
2.98* 
2.92* 

ดี 
ดี 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
ดี 

 
H0  = 4.00 

t 0.05   =  1.782 
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 สรุปผลการวิเคราะห ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งหมดจํานวน 5 หนวยการเรียนรู 

1. หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ มีคาเฉลี่ย 4.13 คะแนน t = 2.89 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  

2. หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ มีคาเฉลี่ย 4.15 คะแนน t = 2.95 
อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐาน
ที่ระดับนัยสําคัญ .05   

3. หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง มีคาเฉลี่ย 4.13 คะแนน 
t = 2.78 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   

4. หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability มีคาเฉลี่ย 4.13 คะแนน t 
= 2.86 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ 
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  

5. หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ มีคาเฉลี่ย 4.15 คะแนน t = 2.98 
อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐาน
ที่ระดับนัยสําคัญ .05  

6. รวมทั้ง 5 หนวยการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.14 คะแนน t = 2.92 อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  
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ตาราง 15 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุม 
      คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม 6 ดาน N=13 
 

การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
4. การเชื่อมโยง 
5. แบบฝกหัด 
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 

4.27 
4.28 
4.18 
4.13 
3.90 
4.03 

0.32 
0.33 
0.28 
0.24 
0.27 
0.22 

3.07* 
3.10* 
2.35* 
2.03* 
-1.36* 
0.43* 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 
H0  =  4.00 

t 0.05  =  1.782 
 
 จากตาราง 15 พบวา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพ

ในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีดังนี้ 

  1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่องมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน (t = 3.07) อยูในเกณฑดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05   

  2. สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน (t = 3.10) อยูในเกณฑดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05   

  3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05   

  4. ดานการเชื่อมโยงมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 



 93 

  5. ดานแบบฝกหัดมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนน (t = -1.36) อยูในเกณฑดี 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   

  6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน (t = 0.43) อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05   
   7. รวมทั้ง 6 ดาน มีคาเฉลี่ย 4.12 คะแนน t = 2.34 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑ
เพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดสรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
เครื่องมือการทดลองเปน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1.  ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือใหไดจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู 

2.  ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒโดยนําเนื้อหาที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหมาเขียนเปนสคริปต ซึ่งประกอบดวย 

 2.1 สวนที่ เปนเนื้อหาบทเรียน  วิชา  อต  515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 2.2  สวนที่เปนแบบทดสอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  3.  นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3 คน ที่มี
ประสบการณสอนการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 5 ป หรือมีความเชี่ยวชาญทางดานการ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโททําการตรวจสอบความถูกตอง ความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไว 
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 4.  สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตามสคริปตที่ไดออกแบบไว 

  5. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3 คน ที่มี
ประสบการณสอนการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 5 ป หรือมีความเชี่ยวชาญทางดานการ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโททําการตรวจสอบความถูกตอง ความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไวและปรับปรุงสคริปตตามผูเชียวชาญแนะนํา 

  6.  ปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามที่ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมแนะนํา 

  7. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไป
ทดลองใชกับนิสิตระดับปริญญาโทจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบใชภาษา คําสั่ง ความเขาใจ และ
นํามาปรับปรุงแกไข 

  8. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ปรับปรุงแกไขใหผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสบการณการ
สอนมาแลวไมต่ํากวา 5 ป หรือมีคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ปริญญาโท จํานวน 13 คนเปนผูประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และวิเคราะหตาม
ขั้นตอนทางสถิติ 
 2. การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
  ผลการประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 13 คน ไดใหคะแนนดังนี้ 
 หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 

 1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่องมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.21 คะแนน (t = 2.64) อยูในเกณฑดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.32 คะแนน (t = 3.03) อยูในเกณฑ
ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเชื่อมโยงมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยูในเกณฑดี 



 96 

แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนน (t = -1.33) อยูในเกณฑดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  
6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน (t = 0.46) อยูในเกณฑดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   
 หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 

 1. เน้ือหาและการดําเนินเร่ืองมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน (t  = 3.27) อยูในเกณฑดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.32 คะแนน (t = 3.03) อยูในเกณฑ
ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเชื่อมโยงมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยูในเกณฑดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนน (t = -1.33) อยูในเกณฑดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  
6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน (t = 0.46) อยูในเกณฑดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 

 1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่องมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน (t = 3.03) อยูในเกณฑดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.21 คะแนน (t = 3.02) อยูในเกณฑ
ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเชื่อมโยงมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยูในเกณฑดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนน (t = -1.33) อยูในเกณฑดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  
6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน (t = 0.46) อยูในเกณฑดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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 หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability 
 1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่องมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน (t = 3.17) อยูในเกณฑดี 

แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน (t = 2.84) อยูในเกณฑ
ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเชื่อมโยงมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยูในเกณฑดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนน (t = -1.33) อยูในเกณฑดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  
6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน (t = 0.46) อยูในเกณฑดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   
 หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 

 1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่องมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.29 คะแนน (t = 2.81) อยูในเกณฑดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.35 คะแนน (t = 3.09) อยูในเกณฑ
ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเชื่อมโยงมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยูในเกณฑดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนน (t = -1.33) อยูในเกณฑดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  
6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน (t = 0.46) อยูในเกณฑดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 แสดงการวิเคราะหแบบประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยผูเชี่ยวชาญ 13 คน เห็นไดวา
หนวยการเรียนรู ทั้งหมดจํานวน 5 หนวย คะแนนอยูระดับคาเฉลี่ยในเกณฑดี จึงสรุปการประเมิน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความ
เหมาะสมในการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพในเรื่อง เน้ือหาและการดําเนิน สวนประกอบดาน 
มัลติมีเดีย การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต การเชื่อมโยง และการออกแบบปฏิสัมพันธ อยูในเกณฑดี 
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แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 
 

อภิปรายผล 
1. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

  จากการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
  วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นเปนการจัดการศึกษา 
เพ่ือใหผูเรียนรูทราบถึงระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพสินคา ISO 9001 ISO 14001 มอก. 
18001 TQC TQM 5ส. การชักตัวอยางหรือการสุมตัวอยาง เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 Tool วงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ เน่ืองจากการควบคุมคุณภาพที่กลาวมา มีความจําเปนสําหรับนิสิตที่จะจบไปทํางาน
หรือกับบุคคลทั่วไปที่อยากศึกษาหาความรู เพ่ือนําไปปรับปรุงในงานที่เกี่ยวของ ซึ่งในปจจุบันสินคา
ในตลาดจะมีราคาแปรผันตามคุณภาพสินคา สินคาคุณภาพดียอมมีราคาสูงกวาสินคาคุณภาพ          
ไมดี คุณภาพของสินคาในอดีตมีความหลากหลาย และแตกตางกันมาก สินคาบางอยางที่จําหนาย
ในทองตลาดขาดคุณภาพ  หรือคุณภาพต่ําไมเหมาะสมกับราคา รัฐบาลจึงไดมีการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพสินคาขึ้น เพ่ือควบคุมคุณลักษณะตางๆ ของสินคา เชน ลักษณะทางกาย ไดแก ขนาด  
น้ําหนัก สี  ฯลฯ ลักษณะทางเคมี ไดแก ความเปนกรดเปนลักษณะตางๆ เปนตน ปจจุบันน้ี
ผลิตภัณฑหรือสินคาบางอยางบางชนิดจะถูกกําหนดคุณภาพในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(มอก.) ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งของการควบคุม ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางเปนบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูและใหเกิดแรงจูงใจและดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียนมากขึ้นและใหเกิดความรูความสามารถนําไปใชงานไดจริง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการ
ออกแบบหลักสูตร Hilda Taba  โดย Hilda Taba  มีความเห็นวาสวนประกอบของหลักสูตรที่จะขาด
เสียไมไดก็คือ จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ เน้ือหาสาระและประสบการณการเรียนรู 
การประเมินผล และกระบวนการจัดทําหลักสูตรของ Hilda Taba  (Taba, 1962) โดยรูปแบบของ 
ทาบา มี 8 ขั้นตอน (ชูศรี สุวรรณโชติ. 2542: 35) 
                  1. การวิเคราะหความตองการของผูเรียน 2. การกําหนดจุดหมาย ภายหลังจากได
วิเคราะหความตองการของนักเรียนแลว 3. การเลือกเน้ือหา เน้ือหาสาระหรือหัวขอเน้ือหาที่จะนํามา
ศึกษาไดมาโดยตรงจากจุดหมาย 4. การจัดเนื้อหา  เม่ือไดเนื้อหาสาระแลว  งานขั้นตอไปคือ การ
จัดลําดับเนื้อหา 5. การเลือกประสบการณการเรียนรู  ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองเลือกวิธีการหรือ
ยุทธวิธีที่ผูเรียนสามารถนําไปใชกับเน้ือหาได  6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูเปนผูตัดสินวิธีการที่
จะจัดและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู  และการจัดลําดับขั้นตอนของการใชกิจกรรม 7. การกําหนดสิ่ง
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ที่จะตองประเมินและวิธีการในการประเมิน 8. การตรวจสอบความสมดุลและลําดับขั้นตอนสอดคลอง
กับการวิจัยของอิทธินันท ออหิรัญ (2549:  62-67) ไดทําการสรางบทเรียนชวยสอน วิชาเทคนิค
กอสราง 1 เร่ืองฐานราก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีประสิทธิภาพดังน้ี หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองดินในงาน
วิศวกรรม มีประสิทธิภาพเทากับ 85.90/84.55 หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองฐานราก มีประสิทธิภาพ
เทากับ 88.64/93.18 หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองเสาเข็ม มีประสิทธิภาพเทากับ 84.09/86.36 การ
วิเคราะหขอมูลปรากฏวา สูงกวาเกณฑที่กําหนด โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลจาก
คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนเฉลี่ยไดเทากับ 86.21และประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียน
เฉลี่ยเทากับ 88.03 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 สอดคลองกับงานวิจัยของมาตุภูมิ  
คํารัตน (2549: 62-67) ไดทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาชางเดินสายไฟฟาในอาคาร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 มีประสิทธิภาพดังน้ี หนวยการเรียนที่ 1 เรื่องไฟฟาเบื้องตน มี
ประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เทากับ 89.33/91.33 หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองความปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เทากับ 88.33/90.33 หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองเคร่ืองมือชาง
ไฟฟา มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เทากับ 86.00/90.66 หนวยการเรียนที่ 4 เร่ืองการอาน
และการเขียนแบบ มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เทากับ 87.33/92.00 หนวยการเรียนที่ 5 
เร่ืองการดําเนินการเดินสาย มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เทากับ 84.33/92.66 หนวยการ
เรียนที่ 6 เร่ืองการตรวจซอมและบริการ มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เทากับ 86.33/92.00 
การวิเคราะหขอมูลปรากฏวาสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวโดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผล
จากคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนและหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 86.95/91.50 เม่ือเทียบกับเกณฑที่ตั้ง
ไว 80/80 และสอดคลองกับงานวิจัยของอมรรัตน ฉิมพลีนภานนท (2543: 88-89) ไดศึกษาการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาอิเล็กทรอนิกส 1 เร่ืองสารกึ่งตัวนําไดโอด ตาม
หลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง
สารกึ่งตัวนําไดโอดที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพดังน้ี หนวยการเรียนที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.12/87.50 
หนวยการเรียนที่ 2 มีประสิทธิภาพ 88.09/85.32 หนวยการเรียนที่ 3 มีประสิทธิภาพ 87.90/87.10 
หนวยการเรียนที่ 4 มีประสิทธิภาพ 89.28/87.90 และสรุปทุกหนวยการเรียนมีประสิทธิภาพ 
87.60/86.95 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 และเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย 
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 2.  การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
  จากขอมูลสรุปผลและการวิเคราะหขอมูลโดยรวมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 6 ดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1.  ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑประเมินที่ตั้งไว และ
เปนไปตามสมมติฐาน อยูในเกณฑดี ทั้งน้ีเปนเพราะเนื้อหาของบทเรียนมีรายละเอียดครบถวน มี
การบอกวัตถุประกอนเร่ิมเรียนของทุกหนวยการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ ขนิษฐา ชานนท (2532:  8) 
กลาวไววา คอมพิวพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการ
สอน โดยที่เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด และการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ผูเรียนจะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอร โดยคอมพิวเตอรสามารถเสนอเนื้อหาวิชา ซึ่งอาจจะเปนทั้ง
รูปแบบตัวหนังสือ และภาพกราฟฟก สามารถถามคําถาม รับคําตอบจากผูเรียน ตรวจคําตอบและ
แสดงผลการเรียนรูในรูปของขอมูลยอนกลับใหแกผูเรียน 

 2.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑประเมินที่ตั้งไว และ
เปนไปตามสมมติฐาน อยูในเกณฑดี ทั้งน้ีเปนเพราะมีการจัดการนําเสนออยางสรางสรรคไมนาเบื่อ 
มีวีดีโอ รูปภาพ ที่มีเน้ือหาตรงกับหนวยการเรียนรู ผูเรียนสามารถเขาใจไดงายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542: 7) กลาวไววา สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร ซึ่งใช
ความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม ซึ่งไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก 
แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน เสียง และสามารถที่จะประเมินตรวจสอบความรูความ
เขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา โดยเฉพาะผูเรียนชา เรียนออนสามารถไดรับประโยชนจากการใช
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนเพ่ิมเติมนอกเวลาได 

 3.  การจัดวางรูปแบบเว็บไซต มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑประเมินที่ตั้งไว และ
เปนไปตามสมมติฐาน อยูในเกณฑดี ทั้งน้ีเปนเพราะมีการจัดวางรูปแบบหนวยการเรียนรูไวเปน
สัดสวน สามารถใชงานไดงาย ซึ่งสอดคลองกับ ศยามน อินสะอาด ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2550. การออกแบบผลิตและพัฒนา E-Learning) กลาว
ไววา โปรแกรมจัดทําบทเรียน ที่ครูผูสอนสามารถบรรจุขอมูล เน้ือหาคําสั่งกิจกรรม และขอมูลอ่ืนๆ 
ลงในระบบไดโดยงาย รวมถึงการใสภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ หรือ ไฟลขอมูลตางๆ 
ซึ่งผูเรียนก็สามารถสรางเนื้อหาตามที่ครูผูสอนกําหนดกิจกรรมไวดวยวิธีการเดียวกันกับครูผูสอน 

 4.  การเชื่อมโยง มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑประเมินที่ตั้งไว และเปนไปตาม
สมมติฐาน อยูในเกณฑดี ทั้งน้ีเปนเพราะมีความสะดวกในการเชื่อมโยงไปยังสวนตางๆของเว็บไซต
ไดสะดวก ซึ่งสอดคลองกับ สุชีราพร ปากน้ํา (2543: 48-52) ซึ่งไดทํางานวิจัย ไดทํางานวิจัย
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ไดกลาววาเว็บไซทมีความครอบคลุม แตกตางแจก
สิ่งพิมพในดานของความคลอบคุม ซึ่งจําเปนตองกระทําใหสมบูรณ ทั้งการเชื่อมโยงเนื้อหา การใช
ภาพ ขอมูล การออกแบบหนาจอภาพ การเขาถึงขอมูล หรือการคนหาลวนเปนองคประกอบสําหรับ
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ผูออกแบบตองคํานึงถึง จะตองอยูบนพื้นฐานที่วาใหผูใชเปนศูนยกลาง โดยนึกถึงเสมอวาเว็บไซท
ควรเนนใหสามารถเขาใชงานไดสะดวก 

 5.  แบบฝกหัด มีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑประเมินที่ตั้งไว แตยังเปนไปตาม
สมมติฐาน อยูในเกณฑดี ทั้งน้ีเปนเพราะการออกขอสอบเปนแบบอัตนัย ทําใหไมสามารถทราบ
ผลไดทันที ตองรอผูสอนมาเปนผูประเมินใหคะแนน ซึ่งสอดคลอง กรมวิชาการ (2545: 25) กลาว 
ไววา สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้จะเนนการฝกทักษะ เปนโปรแกรมแบบฝกหัดที่มีรูปแบบ
ตางๆ โดยเชื่อวา การฝกดังกลาวจะชวยใหผูเรียนประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีตางๆที่
เรียนเน้ือหามาแลว มาใชในการทําแบบฝกหัด หรือแกปญหาตางๆจากบทเรียน เชน ใชในการเรียน
วิชาภาษาตางประเทศ วิชาคณิตศาสตร 

 6.  การออกแบบปฎิสัมพันธ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑประเมินที่ตั้งไว และ
เปนไปตามสมมติฐาน อยูในเกณฑดี ทั้งน้ีเปนเพราะมีการตอบสนองตอบทเรียน และมีการ
แลกเปลี่ยนความรูผาน กระดานขาวสาร กระดานขาวสาร ซึ่งสอดคลองกับ วสันต อติศัพท (2530: 
75-90) กลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนการสอน ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กหรือเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญก็ได โดยผูเรียนจะศึกษา
เน้ือหาบางบทเรียนที่ออกแบบไวอยางดี และเก็บไวในแผนบันทึกขอมูลที่แสดงผานจอของเครื่อง
คอมพิวเตอร เน้ือหานี้อาจแสดงในรูปของตัวอักษร เสียงกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหวหรือรวมกับสิ่ง
อ่ืนๆ ในลักษณะของสื่อประสม เชน สไลด วีดิทัศน ฯลฯ หลังจากแสดงเนื้อหาในหัวขอหน่ึงๆ จะมี
แบบฝกหัดใหเรียนทบทวนความเขาใจและสนองตอบตอสิ่งน้ันผานแปนพิมพ จากนั้นคอมพิวเตอร
จะประเมินการตอบสนองวา ผูเรียนควรกาวไปสูหัวเรื่องใหมหรือการซอมเสริมกอน  
 ดังน้ันบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผู
ศึกษาคนควาสรางขึ้นสามารถใชสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียน
ตามความสามารถของผูเรียนอยางอิสระ เม่ือผูเรียนไดเรียนเน้ือหาไมเขาใจสามารถทบทวนบทเรียน
ใหมได มีการจัดวางรูปแบบในการนําเสนอที่ชัดเจน มีขั้นตอน โดยการแบงเน้ือหาของบทเรียนอยาง
มีระบบ ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจไดงายและชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนไดรูจักศึกษาหา
ความรูดวยตนเองจากการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ในการเรียน บทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่
ผูวิจัยสรางขึ้น จึงเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชกับผูเรียนที่เปนนิสิตและผูที่สนใจศึกษา
คนควาดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
  จากการวิจัยในครั้งน้ีมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  1.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สราง
ขึ้นในดานเน้ือหาและการดําเนินการเรื่อง เน่ืองจากเนื้อหามีมากทําใหเขาสูเน้ือหาไดชา ดาน
สวนประกอบมัลติมีเดีย ควรปรับปรุงในเรื่องเสียงประกอบใหมีความชัดเจนมากขึ้น รูปแบบและสีสัน
ตัวอักษรบางสวนคอนขางอานยากควรมีการปรับปรุงโทนสีใหดูแลวสบายตา ดานการจัดวางรูปแบบ
ของเว็บไซท ควรปรับปรุงในเรื่องของเว็บไซตที่เกี่ยวของ เพ่ือที่ผูเรียนจะไดเขาไปหาขอมูลเพ่ิมเติม
ได และดานแบบฝกหัด เน่ืองจากขอสอบเปนแบบอัตนัย จึงไมสามารถทราบผลคะแนนไดทันที  

2.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรมีนโยบายสนับสนุนการสรางบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสและพัฒนาใหมีหลายหนวยการเรียนรู เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน และเปน
การเผยแพรความรูใหกับนิสิตและบุคคลภายนอกที่สนใจอีกดวย 

3.  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้ีไปใช ควรศึกษารายละเอียดการใชงานตามลําดับขั้นตอน เพ่ือให
เกิดความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

4.  ภาครัฐและกระทรวงที่เกี่ยวของ ควรมีนโยบายสนับสนุนการสรางบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาลัยทุกแหง และยังเปนการเผยแพรความรูใหกับ
นิสิตและประชาชนภายนอกที่สนใจใหไดรับความรูอีกดวย 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยนํารูปแบบการทดลองนี้ไปทดลอง
ในรายวิชาและเนื้อหาอ่ืนๆที่แตกตางกัน 

2.  ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในรายวิชาอ่ืนๆ 
เพ่ือสนองตอความตองการของผูเรียน 

3.  ควรมีการวิจัยและศึกษาคุณลักษณะของผูเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนดวยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส 
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4.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
คํานวณ เพ่ือเปรียบเทียบกับรายวิชาที่มีเน้ือหาทองจํา 

5.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสทีเ่นนใหผูเรียนมีการตอบโตมากเปนการตอบ
โตแบบทันทีทนัใด 
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 แบบตารางวิเคราะหหลักสตูร 
 

ตารางวิเคราะหหลักสูตร 
การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

ตารางวิเคราะหความมุงหมายหลักสูตรน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทานผูเชี่ยวชาญไดกรุณา
พิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมที่เปนจุดมุงหมายปลายทางที่ตองการใหเกิดโดยวิเคราะห
จากจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของหลักสูตร การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
คําชี้แจง 

1.ตารางวิเคราะหความมุงหมายของหลักสูตรนี้ เปนการวิเคราะหพฤติกรรมที่ เปน
จุดมุงหมายปลายทางที่ตองการใหเกิดโดยวิเคราะหจากจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของหลักสูตรการ
สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาพฤติกรรมใดบางที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละเน้ือหาวิชาอาจมีทั้งพุทธิพิสัย     
จิตพิสัย โดยใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

2.ตารางวิเคราะหหลักสูตรนี้เปนการวิเคราะหความเหมาะสมระหวางเน้ือหาวิชากับ
พฤติกรรมตางๆของหลักสูตรการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพใน
งานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมระหวางเนื้อหาวิชากับพฤติกรรมตางๆ 

วิธีการใหคะแนน  โดยพิจารณาทีละเนื้อหา ถาตองการใหผูเขาอบรมเกิดพฤติกรรมใดมาก
ที่สุดใหคะแนนชองพฤติกรรมนั้นมากที่สุด และถาตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมใดรองลงมาก็ให
คะแนนรองลงลดหลั่นกันตามลําดับโดยถือวาคะแนนแตละชองพฤติกรรมเต็ม =10  
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ตารางการกําหนดน้ําหนักคะแนนมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับเกณฑ 
1-2       พฤติกรรมนั้นมีความสําคัญนอยที่สดุ 
3-4       พฤติกรรมนั้นมีความสําคัญนอย 
5-6       พฤติกรรมนั้นมีความสําคัญปานกลาง 
7-8       พฤติกรรมนั้นมีความสําคัญมาก 
9-10       พฤติกรรมนั้นมีความสําคัญมากที่สดุ 

 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู
และจุดประสงคการเรียนรูดังนี้ 

 
คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาวิวัฒนาการ แนวความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพในงานอุตสาหกรรม หลักการ

และวิธีปฏิบัติ เทคนิคและเครื่องมือตางๆที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพ การจัดองคกรแหงคุณภาพ 
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management) 
ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล ISO9001 ISO14001 มอก.18001 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือ
ประกอบการศึกษา 
  

หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ    
หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคณุภาพ    
หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง   
หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability  
หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมการควบคมุคุณภาพ 
 
จุดประสงคการเรียนรู   

 1.มีความรูความเขาใจความหมายของคุณภาพ 
 (สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ) 
 2.มีความรูความเขาใจประวตัิความเปนมา 
 (สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ) 
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 3.มีความรูความเขาใจแนวคิดทางดานคุณภาพของศาสตราจารยดานคุณภาพ 
(สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ) 
4.มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือควบคุมคุณภาพเบื้องตน 
(สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคณุภาพ) 
5.สามารถอธิบายความหมายของเครื่องมือควบคุมคณุภาพแตละชนิดได 
(สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคณุภาพ) 
6.สามารถเลือกใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพไดอยางเหมาะสมกับงาน 
(สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคณุภาพ) 
7.สามารถเขียนแผนภูมิของเครื่องมือควบคุมคุณภาพไดอยางถูกตอง 
(สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคณุภาพ) 
8.มีความรูความเขาใจการสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 
(สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง) 
9.มีความรูความเขาใจแผนการสุมตัวอยางเดียว 
(สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง) 
10.มีความรูความเขาใจแผนการสุมตัวอยางคู 
(สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง) 
11.สามารถวางแผนการสุมตัวอยางไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
(สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง) 
12.มีความรูความเขาใจวงจรชีวติผลติภัณฑ 
(สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability) 
13.มีความรูความเขาใจการวัด Reliability 
(สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability) 
14.มีความรูความเขาใจการปรับปรุง Reliability 

 (สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability) 
 15.มีความรูความเขาใจการรับประกันผลติภัณฑและการควบคุมการสูญเสีย 
 (สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability) 

16.มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมคุณภาพ 
 (สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคณุภาพ) 
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ความหมายของพฤติกรรม 
พฤติกรรมดานความรูความคิด (พุทธิพิสัย) 
 ความรูความจํา หมายถึง ความสามารถในทางทรงไว รักษาไว ซึ่งประมวลประสบการณ
ตางๆที่ไดรับรู 
 ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความและขยายความ ในเรื่องราว
และเหตุการณ 
 การนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําหลักเกณฑ ทฤษฏี หลักการ ประสบการณ 
ที่ไดรับไปแกปญหาใหม 
 การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจับใจความสําคัญและหาความสัมพันธ และ
หลักการของเรื่องราวเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 
 การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถในการจัด
กระทําเรื่องราว สิ่งตางๆขึ้นใหม โดยใชสิ่งเดิมมาดัดแปลง ปรับปรุงใหมใหมีประสิทธิภาพ 
 การประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการตัดสิน วินิจฉัย ตีราคา ลงสรุปในเรื่องราว
เหตุการณตาง ๆ อยางมีหลักเกณฑ 
พฤติกรรมดานความรูสึก (จิตพิสัย) 
 การรับรู หมายถึง ความรูสึกฉับไว รวดเร็วในการที่จะรับรูตอสิ่งตางๆ ความสามารถใน
การนึกคิดตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนความเต็มใจ 
 การตอบสนอง หมายถึง การแสดงอาการโตตอบตอสิ่งเรา ดวยความรูสึกที่เต็มใจ ยินยอม
และมีความรูสึกพอใจเปนการแสดงความปรารถนา 
 การสรางคุณคา หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรูสึกวามีสวนรวมตอสิ่งตางๆ ตั้งแตการ
ยอมรับ นิยมชมชอบและเชื่อถือในสิ่งนั้น 
 การจัดระบบ หมายถึง การสรางความคิด รวบรวมคุณคาใหเกิดขึ้น และมีความสัมพันธกับ
สิ่งนั้น มีการกําหนดคุณคาที่เดนและสําคัญ 
 การสรางลักษณะนิสัย หมายถึง เปนการจัดคุณคาที่มีอยู แลวยึดถือเปนลักษณะนิสัย
ประจําตัวของบุคคล 
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 ผลการประเมินการใหนํ้าหนักคะแนนและจัดอันดับความสําคัญของเน้ือหา วิชา อต 
515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินดังน้ี 
 1. หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ มีความสําคัญเปนอันดับ 5 เน่ืองจากมีผลรวม
คะแนนของผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 3 ทานรวม 10.63 ใชเวลาเรียนในเนื้อหาการควบคุม
คุณภาพ เปนเวลา 5 ชั่วโมง  
 2. หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ มีความสําคัญเปนอันดับ 1 เน่ืองจากมี
ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 3 ทานรวม 26.28 ใชเวลาเรียนในเนื้อหาการควบคุม
คุณภาพ เปนเวลา 12 ชั่วโมง  
 3. หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง มีความสําคัญเปนอันดับ 3 
เน่ืองจากมีผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 3 ทานรวม 22.31 ใชเวลาเรียนในเนื้อหา
การควบคุมคุณภาพ เปนเวลา 10 ชั่วโมง  
 4. หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product Liability มีความสําคัญเปนอันดับ 2 
เน่ืองจากมีผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 3 ทานรวม 25.43 ใชเวลาเรียนในเนื้อหา
การควบคุมคุณภาพ เปนเวลา 12 ชั่วโมง  
 5. หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ มีความสําคัญเปนอันดับ 4 เน่ืองจากมี
ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 3 ทานรวม 15.42 ใชเวลาเรียนในเนื้อหาการควบคุม
คุณภาพ เปนเวลา 7 ชั่วโมง  
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ภาคผนวก ข 
การวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ 
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 แบบวิเคราะหสรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบฝกหัด 
การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คะแนนจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 
แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 

สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน 
หนวยการเรยีนที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 

 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตดัสิน  ดังนี้ 
 +1 หมายถึง     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  0 หมายถึง     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถึง     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 
ขอสอบระหวางเรียน  

1. จงอธิบายความหมายของการควบคุมคุณภาพ (10 คะแนน) 
2. จงอธิบายประวัติความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ (10 คะแนน) 

 
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน) 

10. จงเปรียบเทียบแนวคิดดานควบคุมคุณภาพของศาสตราจารยดานคุณภาพมาอยางนอย 2 
ทาน (10 คะแนน) 

 
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอท่ี ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจความหมายของ
คุณภาพ 

1       

2 มีความรูความเขาใจประวัติความเปนมา 2       

3 มีความรูความเขาใจแนวคิดทางดาน
คุณภาพของศาสตราจารยดานคุณภาพ 

10       
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน 

หนวยการเรยีนที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตดัสิน  ดังนี้ 
 
 +1 หมายถึง     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  0 หมายถึง     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถึง     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 
ขอสอบระหวางเรียน  

3. จงอธิบายความหมายของเครื่องมือควบคมุคุณภาพแตละชนิด (10 คะแนน) 
4.   ใหนิสิตสรางใบตรวจสอบ Check Sheet พรอมทั้งทําตัวอยางขอมูลแลวนําผลมาเขียนเปน 

พาเลโตไดอะแกรม ฮิตโตแกรม และนําขอมูลมาสรางแผนภูมิกางปลา (15 คะแนน) 
 

ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน) 
11. จงอธิบายความหมายของประเภทของขอมูลและขอมูลเชิงสถิต ิ(10 คะแนน) 
12. ใหใชขอมูลตอไปน้ี สรางแผนภูมิ สําหรับควบคุมการผลิตโดย สมมติวาคนพบตนเหตทุี่ทํา 

 ใหจุดอยูนอกพิกัดควบคุม (15 คะแนน) 
 

วันที่ จํานวน
ตรวจสอบ 

จํานวนบกพรอง วันที่ จํานวนตรวจสอบ จํานวนบกพรอง 

1 200 6 15 200 2 
2 200 6 17 200 4 
4 200 6 18 200 7 
5 200 5 19 200 1 
6 200 0 20 200 3 
7 200 0 21 200 1 
8 200 6 22 200 4 
10 200 14 24 200 0 
11 200 4 25 200 4 
12 200 0 26 200 15 
13 200 1 27 200 4 
14 200 8 28 200 1 
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ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอที่ ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 

คนที่1 คนที่
2 

คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ
เบ้ืองตน 

3       

2 สามารถอธิบายความหมายของ
เครื่องมือควบคุมคุณภาพแตละ
ชนิดได 

4       

3 สามารถเลือกใชเครื่องมอื
ควบคุมคุณภาพไดอยาง
เหมาะสมกับงาน 

11       

4 สามารถเขียนแผนภูมิของ
เครื่องมือควบคุมคุณภาพได
อยางถูกตอง 

12       
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน 

หนวยการเรยีนที่ 3 การสุมตัวอยางหรอืการชักตัวอยาง 
 

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตดัสิน  ดังนี้ 
 +1 หมายถึง     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  0 หมายถึง     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถึง     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 
ขอสอบระหวางเรียน  

5. จงอธิบายความหมายของการสุมตัวอยาง (Sampling) (10 คะแนน) 
6. กําหนดแผนการสุมตัวอยางเด่ียว n = 50 c = 5 จงสรางเสนโคง AOQ (15 คะแนน) 

 
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน) 

13.  จงคํานวณหาความนาจะเปนของการยอมรับรุนที่มีอัตราสวนของเสีย 0.04 โดยการใช 
 แผนสุมตัวอยางคู  N  =  1000, n1  =  55, n2  =  95, c1  =  0, c2  =  3 (15 คะแนน) 

14.  กําหนด α = 0.05 และ AQL = 1.2% ใหออกแบบแผนการสุมตัวอยางเด่ียว (15 คะแนน) 
 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอท่ี ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจการสุมตัวอยาง
หรือการชักตัวอยาง 

5       

2 มีความรูความเขาใจแผนการสุม
ตัวอยางเดียว 

6       

3 มีความรูความเขาใจแผนการสุม
ตัวอยางคู 

13       

4 สามารถวางแผนการสุมตัวอยางได
อยางถูกตองและเหมาะสม 

14       
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน 

หนวยการเรยีนที่ 4 Reliability and Product Liability 
 

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตดัสิน  ดังนี้ 
 +1 หมายถึง     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  0 หมายถึง     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถึง     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 
ขอสอบระหวางเรียน  

7. จงอธิบายความหมายของ “วงจรชีวติผลติภัณฑ” (10 คะแนน) 
8. จงอธิบายความหมายของความเชื่อม่ัน  (Reliability) ขั้นตอนการปฏบิัติในการกําหนดคา

ความเชื่อม่ัน การทดสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability Testing) (10 คะแนน) 
 
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน) 
     15. จากตารางจงหาคําตอบดังนี้ ในเวลา t = 5   จงคํานวณ จํานวนการเสียตั้งแตตนจนถึงเวลา 

ที่ 5 รวมกันไดเทากับกี่ชิ้น เหลือที่ไมเสียกี่ชิ้น และคํานวณหาคา Reliability, Failure 
Density, Failure Rate เทากับเทาไร (15 คะแนน)  
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ตารางการคํานวณอัตราการเสีย 
time Failure count within 

Fixed length of time 
Accumulated 
Failure count 

Remaining 
Component count 

Failure density 
function 

Reliability : 
(%) 

Failure rate 

λ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

130 
83 
75 
68 
 

56 
51 
46 
41 
37 

0 
130 
213 
288 

 
418 
474 
525 
571 
612 

1000 
870 
787 
712 

 
582 
526 
475 
429 
388 

0.130 
0.083 
0.075 
0.068 

 
0.056 
0.051 
0.046 
0.041 
0.037 

100.0 
87.0 
78.7 
71.2 

 
58.2 
52.6 
47.5 
42.9 
38.8 

 

0.139 
0.101 
0.100 
0.100 

 
0.101 
0.101 
0.101 
0.100 
0.100 

 
16. จงอธิบายการรับประกันผลติภัณฑและการควบคุมการสุญเสีย (10 คะแนน) 

 
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอที่ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 7       

2 มีความรูความเขาใจการวัด Reliability 8       

3 มีความรูความเขาใจการปรับปรุง Reliability 15       

4 มีความรูความเขาใจการรับประกันผลิตภัณฑ
และการควบคุมการสูญเสีย 

16       
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน 

หนวยการเรยีนที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 
 

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตดัสิน  ดังนี้ 
 +1 หมายถึง     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  0 หมายถึง     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถึง     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 
ขอสอบระหวางเรียน  

9. จงอธิบายกิจกรรม QCC (10 คะแนน) 
 
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน) 

17. จงอธิบายกิจกรรม TQM (Total Quality Management) การประกันคุณภาพทั่วทั้งองคกร 
(10 คะแนน) 

 
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอท่ี ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 

9, 17       

 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(...........................................................) 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน 

หนวยการเรยีนที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 
 

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตดัสิน  ดังนี้ 
 +1 หมายถึง     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  0 หมายถึง     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถึง     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 
ขอสอบระหวางเรียน  

1. จงอธิบายความหมายของการควบคุมคุณภาพ (10 คะแนน) 
2. จงอธิบายประวัติความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ (10 คะแนน) 

 
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน) 

10. จงเปรียบเทียบแนวคิดดานควบคุมคุณภาพของศาสตราจารยดานคุณภาพมาอยางนอย 2 
ทาน (10 คะแนน) 

 
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอท่ี ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจความหมายของ
คุณภาพ 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 มีความรูความเขาใจประวัติความเปนมา 2 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

3 มีความรูความเขาใจแนวคิดทางดาน
คุณภาพของศาสตราจารยดานคุณภาพ 

10 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน 

หนวยการเรยีนที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 
 

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตดัสิน  ดังนี้ 
 +1 หมายถึง     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  0 หมายถึง     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถึง     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 
ขอสอบระหวางเรียน  

3. จงอธิบายความหมายของเครื่องมือควบคมุคุณภาพแตละชนิด (10 คะแนน) 
4.    ใหนิสิตสรางใบตรวจสอบ Check Sheet พรอมทั้งทําตัวอยางขอมูลแลวนําผลมาเขียนเปน

พาเลโตไดอะแกรม ฮิตโตแกรม และนําขอมูลมาสรางแผนภูมิกางปลา (15 คะแนน) 
 

ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน) 
11. จงอธิบายความหมายของประเภทของขอมูลและขอมูลเชิงสถิต ิ(10 คะแนน) 
12. ใหใชขอมูลตอไปน้ี สรางแผนภูมิ สําหรับควบคุมการผลิตโดย สมมติวาคนพบตนเหตุที่ทํา

ใหจุดอยูนอกพิกัดควบคุม (15 คะแนน) 
 
วันที่ จํานวน

ตรวจสอบ 
จํานวนบกพรอง วันที่ จํานวนตรวจสอบ จํานวน

บกพรอง 
1 200 6 15 200 2 
2 200 6 17 200 4 
4 200 6 18 200 7 
5 200 5 19 200 1 
6 200 0 20 200 3 
7 200 0 21 200 1 
8 200 6 22 200 4 
10 200 14 24 200 0 
11 200 4 25 200 4 
12 200 0 26 200 15 
13 200 1 27 200 4 
14 200 8 28 200 1 
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ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอ
ที่ 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปล
ผล 

คนที่1 คนที่
2 

คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือควบคุมคุณภาพเบื้องตน 

3 +1 +1 0 2 0.66 ใชได 

2 สามารถอธิบายความหมายของ
เครื่องมือควบคุมคุณภาพแตละ
ชนิดได 

4 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

3 สามารถเลือกใชเครื่องมอืควบคุม
คุณภาพไดอยางเหมาะสมกับงาน 

11 +1 0 +1 2 0.66 ใชได 

4 สามารถเขียนแผนภูมิของเครื่องมือ
ควบคุมคุณภาพไดอยางถูกตอง 

12 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน 

หนวยการเรยีนที่ 3 การสุมตัวอยางหรอืการชักตัวอยาง 
 

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตดัสิน  ดังนี้ 
 +1 หมายถึง     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  0 หมายถึง     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถึง     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 
ขอสอบระหวางเรียน  

4. จงอธิบายความหมายของการสุมตัวอยาง (Sampling) (10 คะแนน) 
6. กําหนดแผนการสุมตัวอยางเด่ียว n = 50 c = 5 จงสรางเสนโคง AOQ (15 คะแนน) 

 
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน) 

13.  จงคํานวณหาความนาจะเปนของการยอมรับรุนที่มีอัตราสวนของเสีย  0.04 โดยการใช 
แผนสุมตัวอยางคู  N  =  1000, n1  =  55, n2  =  95, c1  =  0, c2  =  3 (15 คะแนน) 
14.  กําหนด α = 0.05 และ AQL = 1.2% ใหออกแบบแผนการสุมตัวอยางเด่ียว (15 คะแนน) 
 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอท่ี ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปล
ผล คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจการสุมตัวอยางหรือ
การชักตัวอยาง 

5 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 มีความรูความเขาใจแผนการสุมตัวอยาง
เดียว 

6 +1 0 +1 2 0.66 ใชได 

3 มีความรูความเขาใจแผนการสุมตัวอยางคู 13 0 +1 +1 2 0.66 ใชได 

4 สามารถวางแผนการสุมตัวอยางไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

14 +1 +1 0 2 0.66 ใชได 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน 

หนวยการเรยีนที่ 4 Reliability and Product Liability 
 

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตดัสิน  ดังนี้ 
 +1 หมายถึง     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  0 หมายถึง     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถึง     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 
ขอสอบระหวางเรียน  

7. จงอธิบายความหมายของ “วงจรชีวติผลติภัณฑ” (10 คะแนน) 
8. จงอธิบายความหมายของความเชื่อม่ัน  (Reliability) ขั้นตอนการปฏบิัติในการกําหนดคา

ความเชื่อม่ัน การทดสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability Testing) (10 คะแนน) 
 
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน) 
     15. จากตารางจงหาคําตอบดังนี้ ในเวลา t = 5   จงคํานวณ จํานวนการเสียตั้งแตตนจนถึงเวลา 

ที่ 5 รวมกันไดเทากับกี่ชิ้น เหลือที่ไมเสียกี่ชิ้น และคํานวณหาคา Reliability, Failure 
Density, Failure Rate เทากับเทาไร (15 คะแนน)  
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ตารางการคํานวณอัตราการเสีย 
time Failure count 

within 
Fixed length of 

time 

Accumulated 
Failure count 

Remaining 
Component 

count 

Failure density 
function 

Reliability : 
(%) 

Failure 
rate 

λ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

130 
83 
75 
68 
 

56 
51 
46 
41 
37 

0 
130 
213 
288 

 
418 
474 
525 
571 
612 

1000 
870 
787 
712 

 
582 
526 
475 
429 
388 

0.130 
0.083 
0.075 
0.068 

 
0.056 
0.051 
0.046 
0.041 
0.037 

100.0 
87.0 
78.7 
71.2 

 
58.2 
52.6 
47.5 
42.9 
38.8 

 

0.139 
0.101 
0.100 
0.100 

 
0.101 
0.101 
0.101 
0.100 
0.100 

 
16. จงอธิบายการรับประกันผลติภัณฑและการควบคุมการสุญเสีย (10 คะแนน) 

 
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอท่ี ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปล

ผล คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ 

7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 มีความรูความเขาใจการวัด Reliability 8 +1 +1 0 2 0.66 ใชได 

3 มีความรูความเขาใจการปรับปรุง 
Reliability 

15 0 +1 +1 2 0.66 ใชได 

4 มีความรูความเขาใจการรับประกัน
ผลิตภัณฑและการควบคุมการสูญเสีย 

16 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน 

หนวยการเรยีนที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 
 

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตดัสิน  ดังนี้ 
 +1 หมายถึง     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  0 หมายถึง     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถึง     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 
ขอสอบระหวางเรียน  

9. จงอธิบายกิจกรรม QCC (10 คะแนน) 
 
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน) 

17. จงอธิบายกิจกรรม TQM (Total Quality Management) การประกันคุณภาพทั่วทั้งองคกร  
 (10 คะแนน) 

 
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอท่ี ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปล

ผล คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 

9, 17 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(...........................................................) 
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การวิเคราะหความสอดคลองของแบบทดสอบ 
 จากการนําแบบทดสอบ วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นํา
ขอสอบไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ที่มีประสบการณในการทํางานการวัด และ
ประเมินผลไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 3 คน เพ่ือตองการคัดเลือกขอสอบและนําไปใชในการในการ
ทดลองโดยคัดเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคาความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 – 1.00 จํานวน 17 ขอ  
ตารางคาความสอดคลอง (IOC) 
 

ขอสอบ  ตรงตามเนื้อหา   

ขอที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม IOC การแปลผล 

1 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

2 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

3 +1 +1 0 2 0.66 ผาน 

4 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

5 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

6 +1 0 +1 2 0.66 ผาน 

7 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

8 +1 +1 0 2 0.66 ผาน 

9 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

10 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

11 +1 0 +1 2 0.66 ผาน 

12 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

13 0 +1 +1 2 0.66 ผาน 

14 +1 +1 0 2 0.66 ผาน 

15 0 +1 +1 2 0.66 ผาน 

16 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

17 +1 +1 +1 3 1 ผาน 
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 จากตาราง 5 คาความสอดคลอง (IOC) มีคาความสอดคลองของแบบทดสอบ ขอที่ 3, 6, 
8, 11, 13, 14 และ15 มีคะแนนคาความสอดคลองที่ 0.66 อยูในเกฑณ “ผาน” และขอสอบ ขอที่ 1, 
2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16 และ17 มีคะแนนคาความสอดคลองที่ 1.00 อยูในเกณฑ “ผาน” จึงสรุปได
วาคาความสอดคลองของแบบทดสอบทั้งระหวางเรียนและหลังเรียนอยูในเกณฑ “ผาน” 
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ภาคผนวก ค 
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
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 แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 

แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต.515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สวนที่ 1 รายการประเมินคุณภาพ 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน 
 
 

ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 
  ดี

มาก 
ดี ปาน

กลาง 
พอใช ควร

ปรับปรุง 
  5 4 3 2 1 

1 เน้ือหาและการดําเนินการเรื่อง 
1.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

     

1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน      
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตาม
ขั้นตอน 

     

1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรยีน      

1.7 เน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ีอง      

1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
เหมาะสม 
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 

  ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

  5 4 3 2 1 

2 สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ
ความหมาย 

     

2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร      

2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความเหมาะสม      
3 การจัดวางรปูแบบของเวบ็ไซต 

3.1 ดึงดูดความสนใจ 
     

 3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม        

 3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรยีน      

 3.4.การจัดวางเมนูตางๆ      

 3.5 การใชสีประกอบ      
4 การเชื่อมโยง 

4.1 ความสะดวกในการใช 
     

 4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา      

 4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

     

 4.4 การเชื่อมโยงภายในเวบ็ไซต      

5 แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

     

 5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
5.3 การรายงานผล 
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 

  ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

  5 4 3 2 1 

 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบปฏิสัมพันธ 
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  
สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 
6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน 
(Navigation)  ชัดเจน  ถูกตองตามหลัง
เกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง 
ๆ ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การ
พิมพ  การใชเมาส  เหมาะสม  มีการ
ควบคุมทิศทาง  ความเขาเรว็ของบทเรียน 
6.3 การรายงานผลยอนกลบั 
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สวนที่ 2 สรุปขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินฯ 
 สรุปผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการ
ประเมินระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามประเด็นหลักหรือ
องคประกอบของรายการประเมิน คือ 

1. เน้ือหาและการดําเนินการเรื่อง 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
 
2. สวนประกอบดานมัลตมิีเดีย  
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 
4. การเชื่อมโยง 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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5. แบบฝกหัด 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
6. การออกแบบปฏิสัมพนัธ 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

   .............................................ผูประเมิน 
(                ) 
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 

แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต.515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สวนที่ 1 รายการประเมินคุณภาพ 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน 
 
 

ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 
  ดี

มาก 
ดี ปาน

กลาง 
พอใช ควร

ปรับปรุง 
  5 4 3 2 1 

1 เน้ือหาและการดําเนินการเรื่อง 
1.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

     

1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน      
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตาม
ขั้นตอน 

     

1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรยีน      

1.7 เน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ีอง      

1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
เหมาะสม 
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 
  ดี

มาก 
ดี ปาน

กลาง 
พอใช ควร

ปรับปรุง 
  5 4 3 2 1 

2 สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ
ความหมาย 

     

2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร      

2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความเหมาะสม      
3 การจัดวางรปูแบบของเวบ็ไซต 

3.1 ดึงดูดความสนใจ 
     

 3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม        

 3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรยีน      

 3.4.การจัดวางเมนูตางๆ      

 3.5 การใชสีประกอบ      
4 การเชื่อมโยง 

4.1 ความสะดวกในการใช 
     

 4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา      

 4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

     

 4.4 การเชื่อมโยงภายในเวบ็ไซต      

5 แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

     

 5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
5.3 การรายงานผล 
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 
  ดี

มาก 
ดี ปาน

กลาง 
พอใช ควร

ปรับปรุง 
  5 4 3 2 1 

 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบปฏิสัมพันธ 
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  
สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 
6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน 
(Navigation)  ชัดเจน  ถูกตองตามหลัง
เกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง 
ๆ ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การ
พิมพ  การใชเมาส  เหมาะสม  มีการ
ควบคุมทิศทาง  ความเขาเรว็ของบทเรียน 
6.3 การรายงานผลยอนกลบั 
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สวนที่ 2 สรุปขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินฯ 
 สรุปผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการ
ประเมินระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามประเด็นหลักหรือ
องคประกอบของรายการประเมิน คือ 

1. เน้ือหาและการดําเนินการเรื่อง 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
 
2. สวนประกอบดานมัลตมิีเดีย  
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 
4. การเชื่อมโยง 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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5. แบบฝกหัด 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
6. การออกแบบปฏิสัมพนัธ 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

   .............................................ผูประเมิน 
(                ) 
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชัก
ตัวอยาง 

แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต.515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สวนที่ 1 รายการประเมินคุณภาพ 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน 
 
 

ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 
  ดี

มาก 
ดี ปาน

กลาง 
พอใช ควร

ปรับปรุง 
  5 4 3 2 1 

1 เน้ือหาและการดําเนินการเรื่อง 
1.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

     

1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน      
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตาม
ขั้นตอน 

     

1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรยีน      

1.7 เน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ีอง      

1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
เหมาะสม 
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 

  ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

  5 4 3 2 1 

2 สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ
ความหมาย 

     

2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร      

2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความเหมาะสม      
3 การจัดวางรปูแบบของเวบ็ไซต 

3.1 ดึงดูดความสนใจ 
     

 3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม        

 3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรยีน      

 3.4.การจัดวางเมนูตางๆ      

 3.5 การใชสีประกอบ      
4 การเชื่อมโยง 

4.1 ความสะดวกในการใช 
     

 4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา      

 4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

     

 4.4 การเชื่อมโยงภายในเวบ็ไซต      

5 แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

     

 5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
5.3 การรายงานผล 
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 

  ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

  5 4 3 2 1 

 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบปฏิสัมพันธ 
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  
สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 
6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน 
(Navigation)  ชัดเจน  ถูกตองตามหลัง
เกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง 
ๆ ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การ
พิมพ  การใชเมาส  เหมาะสม  มีการ
ควบคุมทิศทาง  ความเขาเรว็ของบทเรียน 
6.3 การรายงานผลยอนกลบั 
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สวนที่ 2 สรุปขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินฯ 
 สรุปผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการ
ประเมินระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามประเด็นหลักหรือ
องคประกอบของรายการประเมิน คือ 

1. เน้ือหาและการดําเนินการเรื่อง 
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.......................................................................................................................................... 
 
 
2. สวนประกอบดานมัลตมิีเดีย  
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..................................................................................................................................................... 
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3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 
 
.....................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................... 
 
 
4. การเชื่อมโยง 
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5. แบบฝกหัด 
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..................................................................................................................................................... 
 
6. การออกแบบปฏิสัมพนัธ 
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   .............................................ผูประเมิน 
(                ) 
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 4 Reliability and Product 
Liability 

แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต.515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สวนที่ 1 รายการประเมินคุณภาพ 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน 
 
 

ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 
  ดี

มาก 
ดี ปาน

กลาง 
พอใช ควร

ปรับปรุง 
  5 4 3 2 1 

1 เน้ือหาและการดําเนินการเรื่อง 
1.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

     

1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน      
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตาม
ขั้นตอน 

     

1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรยีน      

1.7 เน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ีอง      

1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
เหมาะสม 
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 

  ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

  5 4 3 2 1 

2 สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ
ความหมาย 

     

2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร      

2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความเหมาะสม      
3 การจัดวางรปูแบบของเวบ็ไซต 

3.1 ดึงดูดความสนใจ 
     

 3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม        

 3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรยีน      

 3.4.การจัดวางเมนูตางๆ      

 3.5 การใชสีประกอบ      
4 การเชื่อมโยง 

4.1 ความสะดวกในการใช 
     

 4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา      

 4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

     

 4.4 การเชื่อมโยงภายในเวบ็ไซต      

5 แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

     

 5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
5.3 การรายงานผล 
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 

  ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

  5 4 3 2 1 

 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบปฏิสัมพันธ 
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  
สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 
6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน 
(Navigation)  ชัดเจน  ถูกตองตามหลัง
เกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง 
ๆ ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การ
พิมพ  การใชเมาส  เหมาะสม  มีการ
ควบคุมทิศทาง  ความเขาเรว็ของบทเรียน 
6.3 การรายงานผลยอนกลบั 
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สวนที่ 2 สรุปขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินฯ 
 สรุปผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการ
ประเมินระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามประเด็นหลักหรือ
องคประกอบของรายการประเมิน คือ 

1. เน้ือหาและการดําเนินการเรื่อง 
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.......................................................................................................................................... 
 
 
2. สวนประกอบดานมัลตมิีเดีย  
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..................................................................................................................................................... 
 



 

 

161

3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซท 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 
4. การเชื่อมโยง 
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..................................................................................................................................................... 
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5. แบบฝกหัด 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
6. การออกแบบปฏิสัมพนัธ 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................... 
 

   .............................................ผูประเมิน 
(                ) 



 

 

163

แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.515 การควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 

แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต.515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สวนที่ 1 รายการประเมินคุณภาพ 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน 
 
 

ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 
  ดี

มาก 
ดี ปาน

กลาง 
พอใช ควร

ปรับปรุง 
  5 4 3 2 1 

1 เน้ือหาและการดําเนินการเรื่อง 
1.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

     

1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน      
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตาม
ขั้นตอน 

     

1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรยีน      

1.7 เน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ีอง      

1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
เหมาะสม 
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 
  ดี

มาก 
ดี ปาน

กลาง 
พอใช ควร

ปรับปรุง 
  5 4 3 2 1 

2 สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ
ความหมาย 

     

2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร      

2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความเหมาะสม      
3 การจัดวางรปูแบบของเวบ็ไซต 

3.1 ดึงดูดความสนใจ 
     

 3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม        

 3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรยีน      

 3.4.การจัดวางเมนูตางๆ      

 3.5 การใชสีประกอบ      
4 การเชื่อมโยง 

4.1 ความสะดวกในการใช 
     

 4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา      

 4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

     

 4.4 การเชื่อมโยงภายในเวบ็ไซต      

5 แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

     

 5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
5.3 การรายงานผล 
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน ความคิดเห็น 
  ดี

มาก 
ดี ปาน

กลาง 
พอใช ควร

ปรับปรุง 
  5 4 3 2 1 

 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบปฏิสัมพันธ 
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  
สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 
6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน 
(Navigation)  ชัดเจน  ถูกตองตามหลัง
เกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง 
ๆ ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การ
พิมพ  การใชเมาส  เหมาะสม  มีการ
ควบคุมทิศทาง  ความเขาเรว็ของบทเรียน 
6.3 การรายงานผลยอนกลบั 
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สวนที่ 2 สรุปขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินฯ 
 สรุปผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการ
ประเมินระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามประเด็นหลักหรือ
องคประกอบของรายการประเมิน คือ 

1. เน้ือหาและการดําเนินการเรื่อง 
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2. สวนประกอบดานมัลตมิีเดีย  
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..................................................................................................................................................... 
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3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซท 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................... 
 
 
4. การเชื่อมโยง 
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..................................................................................................................................................... 
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5. แบบฝกหัด 
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..................................................................................................................................................... 
 
6. การออกแบบปฏิสัมพนัธ 
 
.....................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................... 
 

   .............................................ผูประเมิน 
(                ) 
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

เนื้อหาและการดําเนินการ                                 

1.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 55 4.23 ดี 

1.2 ความเหมาะสมในการนําเขา
สูบทเรียน 

4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 55 4.23 ดี 

1.3 ความถูกตองของเน้ือหา 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 54 4.16 ดี 

1.4 ความถูกตองในการลําดับ
เน้ือหาตามขั้นตอน 

4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 56 4.31 ดี 

1.5 ความชัดเจนในการอธิบาย
เน้ือหา 

5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 56 4.31 ดี 

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 56 4.31 ดี 

1.7 เน้ือหามีความสัมพันธ
ตอเน่ือง 

5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 56 4.31 ดี 

1.8 ความยาวของการนําเสนอ
แตละหนวยเหมาะสม 

4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 54 4.16 ดี 

รวม 34 35 34 32 34 34 33 37 32 32 32 35 34 442 4.25   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

สวนประกอบดาน 
MULTIMEDIA  

                                

2.1 ความชัดเจนของภาพ 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 56 4.31 ดี 

2.2 ความเหมาะสมของภาพใน
การสื่อความหมาย 

4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 55 4.23 ดี 

2.3 ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 56 4.31 ดี 

2.4 ความเหมาะสมของสี
ตัวอักษร 

4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 57 4.39 ดี 

2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบ
ตัวอักษร 

5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 57 4.39 ดี 

2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความ
เหมาะสม 

5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 56 4.31 ดี 

รวม 26 27 25 26 25 25 25 26 26 27 27 24 28 337 4.32  
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การจัดวางรูปแบบของ
เว็บไซต 

                                

3.1 การดึงดูดความสนใจ 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 53 4.08 ดี 

3.2.การออกแบบหนาจอ
เหมาะสม   

4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 54 4.16 ดี 

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน  4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 55 4.23 ดี 

3.4.การจัดวางเมนูตางๆ 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 55 4.23 ดี 

3.5 การใชสีประกอบ 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 55 4.23 ดี 

รวม 21 20 21 21 21 23 23 20 21 20 21 20 20 272 4.19   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การเช่ือมโยง                                 

4.1 ความสะดวกในการใช 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 54 4.16 ดี 

4.2 ความเหมาะสมของการ
เชื่อมโยงเน้ือหา 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4  4 53 4.08 ดี 

4.3 ความเหมาะสมการใชปุม
ในการเชื่อมโยงเน้ือหา 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.16 ดี 

4.4 การเชื่อมโยงภายใน
เว็บไซต 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 54 4.16 ดี 

รวม 16 17 17 16 16 16 18 17 16 16 18 16 16 215 4.14   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

แบบฝกหัด                                 

5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 
 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 53 4.08 ดี 

5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 49 3.77 ดี 

5.3 การรายงานผล 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 49 3.77 ดี 

รวม 12 11 12 11 12 11 13 12 12 13 11 11 11 151 3.88   



 174

 
แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 
 

 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การออกแบบปฏสัิมพันธ                                 

6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธให
โปรแกรมใชงาย  สะดวก  
โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 54 4.16 ดี 

6..2 การควบคุมเสนทางการเดิน
บทเรียน (Navigation)  ชัดเจน  
ถูกตองตามหลังเกณฑ  และ
สามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ 
ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  
เชน  การพิมพ  การใชเมาส  
เหมาะสม  มีการควบคุมทิศทาง  
ความเขาเร็วของบทเรียน 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

6.3 การรายงานผลยอนกลับ 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 50 3.85 ดี 

รวม 12 12 12 12 11 12 13 12 13 12 13 12 11 156 4.00   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 2 เครือ่งมือควบคมุคุณภาพ 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

เนื้อหาและการดําเนินการ                                 

1.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 56 4.31 ดี 

1.2 ความเหมาะสมในการนําเขา
สูบทเรียน 

4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 56 4.31 ดี 

1.3 ความถูกตองของเน้ือหา 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 55 4.23 ดี 

1.4 ความถูกตองในการลําดับ
เน้ือหาตามขั้นตอน 

4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 57 4.39 ดี 

1.5 ความชัดเจนในการอธิบาย
เน้ือหา 

4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 56 4.31 ดี 

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 56 4.31 ดี 

1.7 เน้ือหามีความสัมพันธ
ตอเน่ือง 

5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 56 4.31 ดี 

1.8 ความยาวของการนําเสนอ
แตละหนวยเหมาะสม 

4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 55 4.23 ดี 

รวม 34 35 34 34 34 34 34 36 33 35 34 36 34 447 4.30   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 2 เครือ่งมือควบคมุคุณภาพ 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

สวนประกอบดาน 
MULTIMEDIA  

                                

2.1 ความชัดเจนของภาพ 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 56 4.31 ดี 

2.2 ความเหมาะสมของภาพใน
การสื่อความหมาย 

4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 55 4.23 ดี 

2.3 ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 56 4.31 ดี 

2.4 ความเหมาะสมของสี
ตัวอักษร 

4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 57 4.39 ดี 

2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบ
ตัวอักษร 

5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 57 4.39 ดี 

2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความ
เหมาะสม 

5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 56 4.31 ดี 

รวม 26 27 25 26 25 25 25 26 26 27 27 24 28 337 4.32  
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 2 เครือ่งมือควบคมุคุณภาพ 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การจัดวางรูปแบบของ
เว็บไซต 

                                

3.1 การดึงดูดความสนใจ 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 53 4.08 ดี 

3.2.การออกแบบหนาจอ
เหมาะสม   

4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 54 4.16 ดี 

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน  4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 55 4.23 ดี 

3.4.การจัดวางเมนูตางๆ 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 55 4.23 ดี 

3.5 การใชสีประกอบ 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 55 4.23 ดี 

รวม 21 20 21 21 21 23 23 20 21 20 21 20 20 272 4.19   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 2 เครือ่งมือควบคมุคุณภาพ 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การเช่ือมโยง                                 

4.1 ความสะดวกในการใช 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 54 4.16 ดี 

4.2 ความเหมาะสมของการ
เชื่อมโยงเน้ือหา 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4  4 53 4.08 ดี 

4.3 ความเหมาะสมการใชปุม
ในการเชื่อมโยงเน้ือหา 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.16 ดี 

4.4 การเชื่อมโยงภายใน
เว็บไซต 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 54 4.16 ดี 

รวม 16 17 17 16 16 16 18 17 16 16 18 16 16 215 4.14   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 2 เครือ่งมือควบคมุคุณภาพ 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

แบบฝกหัด                                 

5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 53 4.08 ดี 

5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 49 3.77 ดี 

5.3 การรายงานผล 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 49 3.77 ดี 

รวม 12 11 12 11 12 11 13 12 12 13 11 11 11 151 3.88   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 2 เครือ่งมือควบคมุคุณภาพ 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การออกแบบปฏสัิมพันธ                                 

6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธให
โปรแกรมใชงาย  สะดวก  
โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 54 4.16 ดี 

6..2 การควบคุมเสนทางการเดิน
บทเรียน (Navigation)  ชัดเจน  
ถูกตองตามหลังเกณฑ  และ
สามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ 
ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  
การพิมพ  การใชเมาส  
เหมาะสม  มีการควบคุมทิศทาง  
ความเขาเร็วของบทเรียน 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

6.3 การรายงานผลยอนกลับ 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 50 3.85 ดี 

รวม 12 12 12 12 11 12 13 12 13 12 13 12 11 156 4.00   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

เนื้อหาและการดําเนินการ                                 

1.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 56 4.31 ดี 

1.2 ความเหมาะสมในการนําเขา
สูบทเรียน 

4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 55 4.23 ดี 

1.3 ความถูกตองของเน้ือหา 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 56 4.31 ดี 

1.4 ความถูกตองในการลําดับ
เน้ือหาตามขั้นตอน 

4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 56 4.31 ดี 

1.5 ความชัดเจนในการอธิบาย
เน้ือหา 

5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 56 4.31 ดี 

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 56 4.31 ดี 

1.7 เน้ือหามีความสัมพันธ
ตอเน่ือง 

5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 56 4.31 ดี 

1.8 ความยาวของการนําเสนอ
แตละหนวยเหมาะสม 

5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 55 4.23 ดี 

รวม 36 34 34 32 35 34 33 37 33 36 34 35 34 446 4.29   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

สวนประกอบดาน 
MULTIMEDIA  

                                

2.1 ความชัดเจนของภาพ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

2.2 ความเหมาะสมของภาพใน
การสื่อความหมาย 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

2.3 ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 56 4.31 ดี 

2.4 ความเหมาะสมของสี
ตัวอักษร 

4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 57 4.39 ดี 

2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบ
ตัวอักษร 

5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 57 4.39 ดี 

2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความ
เหมาะสม 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 54 4.16 ดี 

รวม 25 25 25 26 25 25 25 25 25 27 25 24 26 328 4.21  
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การจัดวางรูปแบบของ
เว็บไซต 

                                

3.1 การดึงดูดความสนใจ 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 53 4.08 ดี 

3.2.การออกแบบหนาจอ
เหมาะสม   

4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 54 4.16 ดี 

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน  4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 55 4.23 ดี 

3.4.การจัดวางเมนูตางๆ 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 55 4.23 ดี 

3.5 การใชสีประกอบ 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 55 4.23 ดี 

รวม 21 20 21 21 21 23 23 20 21 20 21 20 20 272 4.19   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 184

 
แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การเช่ือมโยง                                 

4.1 ความสะดวกในการใช 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 54 4.16 ดี 

4.2 ความเหมาะสมของการ
เชื่อมโยงเน้ือหา 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4  4 53 4.08 ดี 

4.3 ความเหมาะสมการใชปุม
ในการเชื่อมโยงเน้ือหา 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.16 ดี 

4.4 การเชื่อมโยงภายใน
เว็บไซต 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 54 4.16 ดี 

รวม 16 17 17 16 16 16 18 17 16 16 18 16 16 215 4.14   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

แบบฝกหัด                                 

5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 53 4.08 ดี 

5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 49 3.77 ดี 

5.3 การรายงานผล 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 49 3.77 ดี 

รวม 12 11 12 11 12 11 13 12 12 13 11 11 11 151 3.88   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 186

 
 

แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 3 การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การออกแบบปฏสัิมพันธ                                 

6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธให
โปรแกรมใชงาย  สะดวก  
โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 54 4.16 ดี 

6..2 การควบคุมเสนทางการเดิน
บทเรียน (Navigation)  ชัดเจน  
ถูกตองตามหลังเกณฑ  และ
สามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ 
ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  
การพิมพ  การใชเมาส  
เหมาะสม  มีการควบคุมทิศทาง  
ความเขาเร็วของบทเรียน 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

6.3 การรายงานผลยอนกลับ 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 50 3.85 ดี 

รวม 12 12 12 12 11 12 13 12 13 12 13 12 11 156 4.00   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 4 Reliability and Product Liability 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

เนื้อหาและการดําเนินการ                                 

1.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 56 4.31 ดี 

1.2 ความเหมาะสมในการนําเขา
สูบทเรียน 

4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 55 4.23 ดี 

1.3 ความถูกตองของเน้ือหา 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 54 4.16 ดี 

1.4 ความถูกตองในการลําดับ
เน้ือหาตามขั้นตอน 

4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 56 4.31 ดี 

1.5 ความชัดเจนในการอธิบาย
เน้ือหา 

5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 55 4.23 ดี 

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 54 4.16 ดี 

1.7 เน้ือหามีความสัมพันธ
ตอเน่ือง 

5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 55 4.23 ดี 

1.8 ความยาวของการนําเสนอ
แตละหนวยเหมาะสม 

4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 54 4.16 ดี 

รวม 35 35 34 32 34 34 33 36 32 34 34 35 34 439 4.23   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 4 Reliability and Product Liability 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

สวนประกอบดาน 
MULTIMEDIA  

                                

2.1 ความชัดเจนของภาพ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

2.2 ความเหมาะสมของภาพใน
การสื่อความหมาย 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

2.3 ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 56 4.31 ดี 

2.4 ความเหมาะสมของสี
ตัวอักษร 

4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 57 4.39 ดี 

2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบ
ตัวอักษร 

5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 57 4.39 ดี 

2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความ
เหมาะสม 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 54 4.16 ดี 

รวม 25 25 25 26 25 25 25 25 25 27 25 24 26 328 4.21  
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 4 Reliability and Product Liability 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การจัดวางรูปแบบของ
เว็บไซต 

                                

3.1 การดึงดูดความสนใจ 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 53 4.08 ดี 

3.2.การออกแบบหนาจอ
เหมาะสม   

4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 54 4.16 ดี 

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน  4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 55 4.23 ดี 

3.4.การจัดวางเมนูตางๆ 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 55 4.23 ดี 

3.5 การใชสีประกอบ 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 55 4.23 ดี 

รวม 21 20 21 21 21 23 23 20 21 20 21 20 20 272 4.19   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 4 Reliability and Product Liability 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การเช่ือมโยง                                 

4.1 ความสะดวกในการใช 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 54 4.16 ดี 

4.2 ความเหมาะสมของการ
เชื่อมโยงเน้ือหา 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4  4 53 4.08 ดี 

4.3 ความเหมาะสมการใชปุม
ในการเชื่อมโยงเน้ือหา 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.16 ดี 

4.4 การเชื่อมโยงภายใน
เว็บไซต 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 54 4.16 ดี 

รวม 16 17 17 16 16 16 18 17 16 16 18 16 16 215 4.14   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 4 Reliability and Product Liability 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

แบบฝกหัด                                 

5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 53 4.08 ดี 

5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 49 3.77 ดี 

5.3 การรายงานผล 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 49 3.77 ดี 

รวม 12 11 12 11 12 11 13 12 12 13 11 11 11 151 3.88   
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แบบประเมนิความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 4 Reliability and Product Liability 
 

หัวขอประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลีย่

 

กา
รแ
ปร

ผล
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การออกแบบปฏสัิมพันธ                                 

6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธให
โปรแกรมใชงาย  สะดวก  
โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 54 4.16 ดี 

6..2 การควบคุมเสนทางการเดิน
บทเรียน (Navigation)  ชัดเจน  
ถูกตองตามหลังเกณฑ  และ
สามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ 
ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  
การพิมพ  การใชเมาส  
เหมาะสม  มีการควบคุมทิศทาง  
ความเขาเร็วของบทเรียน 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

6.3 การรายงานผลยอนกลับ 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 50 3.85 ดี 

รวม 12 12 12 12 11 12 13 12 13 12 13 12 11 156 4.00   
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ฉ 
คูมือการใชงานบทเรยีนอิเลก็ทรอนิกส  วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินรวิโรฒ 
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คูมือการใชงานเว็บเพจ 

 

 
 
 

 
 
 
ข้ันตอนการลงทะเบียน 

 
 

1. คลิกที่ “ลงทะเบียน” 
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2. ที่ชอง  ชื่อ ชื่อผูใช อีเมล รหัสผาน และ ยืนยันรหัสผาน ใหใสขอมูลใหถูกตอง แลวคลิกที่ปุม 

ลงทะเบียน   
 

 
 
3. เม่ือลงทะเบียนเรียบรอย จะมีขอความขึน้วา “คุณสามารถใชงานไดทันท”ี 
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การใชงานเว็บเพจ 
 

 
 
 

 
 
 

1. ในชอง “ชื่อผูใช” และ “รหัสผาน” ใสชื่อผูใชและ
รหัสผานที่ไดลงทะเบียนไว แลวคลิกที่ “เขาระบบ” 

 
 
 
 
 

 
 

 



237 
 

 

 
 
 
 
 

2. หลังจากคลิก “เขาระบบ” แลว จะปรากฏ “Main Menu” 
ดังรูปดานขวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เม่ือคลิกที่ “อธิบายรายวิชา” จะปรากฏคําอธิบายรายวิชาการควบคุมคุณภาพในงาน

อุตสาหกรรม 
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4. เม่ือคลิกที่ “วัตถุประสงค” จะปรากฏวัตถุประสงคในการจัดทําเว็บเพจน้ีดังรูป 
 

 
 
5.  เม่ือคลิกที่ “ดาวนโหลด” จะปรากฏหัวขอเน้ือหารายวิชาในแตละบท ซึ่งสามารถดาวนโหลด

เพ่ือใชในการอางอิงได 
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6. หรือถาไมสะดวกในการดาวนโหลดก็สามารถเปดอาน
ที่หนาเมนูหลักไดทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

7. เม่ือคลิกที่ “มัลติมีเดีย” จะปรากฎรายการมัลติมีเดียดังรูป 

 

คลิกที่นี่ 
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8. เม่ือคลิกที่ “รายการหัวเรื่อง” จะปรากฏคลิปวิดีโอแสดงตามหัวเรื่องที่เลือก 
 

 
 

หมายเหตุ สามารถยอนกลับไปยังรายการมัลติมีเดียโดยคลิกที่ “ยอนกลับรายการมัลติมีเดีย” 
9. เม่ือคลิกที่ “ผูจัดทํา” จะปรากฏรายละเอียดของผูจัดทําเว็บเพจ 
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การเขาใชงานแบบทดสอบ 

 
 
 
 

1. จากเมนูหลัก คลิกที่แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2. เลือกหนวยการเรียนที่จะทาํการทดสอบ จะไดดังรูป 

  

 
 
 

คลิกที่นี่ 
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3. เม่ือพิมพคําตอบเรียบรอยแลว ใหกด “Save” เพ่ือทําขอตอไป 
 
 
4. เม่ือทําขอสอบครบทุกขอแลว จะมีขอความปรากฏดังรูป 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินรวิโรฒ 
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บทที่ 1 
 
 
   
 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมคณุภาพ 
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1. การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control:  Q.C) 

โดยทั่วไปสินคาในตลาดจะมีราคาแปรผันตามคุณภาพสินคา  สินคาคุณภาพดียอมมี
ราคาสูงกวาสินคาคุณภาพไมดี   คุณภาพของสินคาในอดีตมีความหลากหลาย  และแตกตาง
กันมาก  สินคาบางอยางที่จําหนายในทองตลาดขาดคุณภาพ  หรือคุณภาพต่ําไมเหมาะสมกับ
ราคา  รัฐบาลจึงไดมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคาขึ้น  เพ่ือควบคุมคุณลักษณะตาง ๆ 
ของสินคา  เชน  ลักษณะทางกาย ไดแก ขนาด  น้ําหนัก สี  ฯลฯ   ลักษณะทางเคมี  
ไดแก ความเปนกรดเปนลักษณะตาง ๆ  เปนตน ปจจุบันน้ีผลิตภัณฑหรือสินคาบางอยางบาง
ชนิดจะถูกกําหนดคุณภาพในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(ม.อ.ก.) ซึ่งเปนแนวทางหนึ่ง
ของการควบคุม 

2. ความหมายของการควบคุมคุณภาพ  (Definition of Quality Control) 

คําวา การควบคุมคุณภาพ เปนการรวมคําสองคําเขาดวยกัน คําหนึ่งคือคําวา การ
ควบคุมตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา“Control” สวนอีกคําหนึ่งคือ คําวา คุณภาพ ตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษวา “Quality” ซึ่งคําสองคํานี้มีความหมาย ดังนี้ 

การควบคุม  (Control)  หมายถึง   การบังคับใหกิจกรรมตาง ๆ ไดดําเนินการตามแผน
ที่วางไว    (เปรื่อง   กิจรัตนภร, 2537: 202)      

สวนคําวา  คุณภาพ  (Quality)  หมายถึง   ผลผลิตที่มีความเหมาะสม  ที่จะนําไปใช
งาน  (Fine  Ness  for  Use)  ออกแบบไดดี  (Quality  of  Design)  และมีรายละเอียดที่
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  (ศูนยอบรม  กฟภ. 2531 : 14)  เธียรไชย  จิตต
แจง  (2530  :  666)  ไดใหความหมายของการควบคุมวาหมายถึง  กิจกรรมจําเปนตาง ๆ ที่
จะตองกระทําเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและไดผลตลอดไป นอกจากนี้  วิชัย 
แหวเพชร (2536  : 111) ยังไดใหความหมายของคุณภาพไวดังน้ี  คุณภาพคือ  ผลิตภัณฑมี
ความคงทน  ม่ันคง  มีสภาพดีสามารถใชและทํางานไดดีรวมทั้งมีรูปรางสวยงามเรียบรอย
กลมกลืน ทําใหนาใชดวย กลาวโดยสรุปแลว คุณภาพหมายถึง ผลิตภัณฑที่ออกแบบได
เหมาะสมในงานไดดี  กระบวนการผลิตดี  มีความคงทน  สวยงามเรียบรอย  และมี
รายละเอียดเปนไปตามขอกําหนดของผูสั่งซื้อที่กําหนดไว   นอกจากนี้ยังจะตองมีความ
ปลอดภัยในการใชงานดวย 

ความหมายของคุณภาพ (กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 2542, หนา 20-21) การที่
ผลิตภัณฑจะมีคุณภาพที่ดี จะตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 

1 การปฏิบัติงานได (Performance) ผลิตภัณฑตองสามารถใชงานไดตามหนาที่ที่
กําหนดไว 
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2 ความสวยงาม (Aesthetics) ผลิตภัณฑตองมีรูปราง, ผิวสัมผัส, กลิ่น, รสชาติ , 
สีสัน  ที่ดึงดูดใจลูกคา 

3 คุณสมบัติพิเศษ (Special Features) ผลิตภัณฑควรมีลักษณะพิเศษที่โดดเดน
แตกตางจากผูอ่ืน 

4 ความสอดคลอง (Conformance) ผลติภัณฑควรมคีวามเสี่ยงอันตรายในการใช
นอยที่สุด 

5 ความปลอดภัย (Safety) ผลิตภัณฑควรมีความเสี่ยงอันตรายในการใชนอยที่สุด 
6 ความเชื่อถือได (Reliability) ผลิตภัณฑควรใชงานไดอยางสม่ําเสมอ 
7 ความคงทน (Durability) ผลิตภัณฑควรมีอายุใชงานที่ยาวนานในระดับหน่ึง 
8 คุณคาที่รับรู (Perceived Quality) ผลิตภัณฑควรสรางความประทับใจ และมี

ภาพพจนที่ดีในสายตาลูกคา 
9 การบริการหลังการขาย (Service  After  Sale) ธุรกิจมีการบริหารหลังการขายที่

ตอเน่ืองทําใหสินคาสามารถคงคุณสมบัติหรือหนาที่การงานที่สมบูรณตอไปได  รวมทั้งบริการใน
การรับฟงความคิดเห็นจากลูกคาเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑดวยคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑเปนสิ่งที่
ทั้งผูผลิตและผูใชตองการ  แตอยางไรก็ดี  มุมมองดานคุณภาพในสายตาของผูผลิตและผูใช
แตกตางกัน เนื่องจากวัตถุประสงคในการใชสอยผลิตภัณฑของลูกคา ยอมแตกตางกับพันธ
กิจ (Mission) ในการดําเนินธุรกิจของผูผลิต ดังน้ันจะสรุปทัศนะของผูผลิตกับลูกคาในแงของ
คุณภาพไดดังตอไปน้ี 

       สําหรับ  ลูกคา  คุณภาพที่ดีหมายถึง 

ก. ผลิตภัณฑที่สามารถใชงานไดดีตาม  Specification  ที่ระบุไว 
ข. ผลิตภัณฑคุมคากับเงินหรือราคา ที่ลูกคาจายเพื่อจะไดผลิตภัณฑนั้นมา 
ค. ผลิตภัณฑเหมาะสมกับการใชงานตามวัตถุประสงคของผูใช โดยมีความปลอดภัย

ตอผูใชและสิ่งแวดลอม 
ง. ผลิตภัณฑมีการบริการประกอบเพื่อความสะดวกของลูกคา หรือเพ่ือรักษาสภาพ

สมบูรณของสินคาใหคงอยูในชวงระยะเวลาการใชงานไดตลอด 
จ. ผลิตภัณฑสรางความภาคภูมิใจ  ความประทับใจใหแกผูใช 

สําหรับ  ผูผลิต  คุณภาพที่ดีหมายถึง 

ก. การผลิตใหถูกตองตั้งแตแรก 
ข. การผลิตที่มีระดับของของเสียอยูในเกณฑที่กําหนดไว และเปน Zero Defects ซึ่ง

ถึงไมมีของเสียจากการผลิตเลย 
ค. การผลิตตามตัวแปรที่ตองการอยางถูกตอง  ไมเบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่ตั้งไว    
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ง. การผลิตที่มีระดับตนทุนที่เหมาะสม  ซึ่งจะทําใหลูกคาที่มีความตองการสามารถซื้อ
ไดในระดับราคาที่ยอมรับได 

กลาวโดยสรุปแลว  การควบคุมคุณภาพ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหผลิต
ออกมาดีเปนไปตามแบบ  มีความประณีต  เรียบรอย  สวยงาม  นําไปใชงานได
ดี  สะดวก  และเหมาะสมกับราคากิจกรรมดังกลาวก็คือ  กิจกรมการคัดเลือก
วัตถุดิบ  กิจกรรมในกระบวนการผลิต  กิจกรรมการตรวจสอบและทดสอบผลผลิต  เปนตน 

3. ลักษณะของคุณภาพ (Quality Characteristic) 
- หนาที่ใชงาน 
- ความทนทาน และอายุการใชงาน 
- รูปรางลักษณะ 
- การบริการหลังการขาย 
 

4. ลักษณะของผลิตภัณฑทีม่ีคุณภาพ (Quality in Goods) 

- การปฏิบัติงานได (Performance) ผลิตภัณฑตองสามารถใชงานไดตามหนาที่ที่
กําหนดไว 

- ความสวยงาม (Aesthetics) ผลิตภัณฑตองมีรูปราง ผิวสัมผัส กลิ่น รสชาติ และ
สีสันที่ดึงดูดใจลูกคา 

- คุณสมบัติพิเศษ (Special Features) ผลิตภัณฑควรมีลักษณะพิเศษที่โดดเดน
แตกตางจากผูอ่ืน 

- ความสอดคลอง (Conformance) ผลิตภัณฑควรใชงานไดตามที่ลูกคาคาดหวังไว 
- ความปลอดภัย (Safety) ผลิตภัณฑควรมีความเสี่ยงอันตรายในการใชนอยที่สุด 
- ความเชื่อถือได (Reliabity) ผลิตภัณฑควรใชงานไดอยางสม่ําเสมอ 
- ความคงทน (Durability) ผลิตภัณฑควรมีอายุการใชงานที่ยาวนานในระดับหน่ึง 
- คุณคาที่รับรู (Perceived Quality) ผลิตภัณฑควรสรางความประทับใจ และมี

ภาพพจนที่ดีในสายตาลูกคา 
- การบริการหลังการขาย (Service after Sale) ธุรกิจควรมีการบริการหลังการขาย

อยางตอเน่ืองทําใหสินคาสามารถคงคุณสมบัติหรือหนาที่การงานที่สมบูรณตอไปได 
รวมทั้งบริการในการรับฟงความคิดเห็นจากลูกคาเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑดวย 

5. ความสําคัญของการควบคุมคุณภาพ  
- ชื่อเสียงขององคกร 
- กําไรขององคกร  
- ความไววางใจขององคกร 
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- ชื่อเสียงของประเทศชาติ Responsibility for Quality 
 Marketing  ชวยในการประเมินระดับของคุณภาพสินคาที่ลูกคาตองการ/จําเปนตอง

มี และตั้งใจจะซื้อ อีกทั้งการตลาดยังใหขอมูลดานคุณภาพสินคา และชวยในการ
พิจารณาความตองการทางดานคุณภาพของลูกคาอีกดวย 

 Design Engineering ชวยแปลขอกําหนดทางคุณภาพของลูกคาสูคุณลักษณะทาง
ปฏิบัติ กําหนดสเปคและคาเผื่อทางการทํางานตางๆที่เหมาะสมสําหรับสินคาทั้งใหม 
หรือที่ตองมีการปรับปรุง  โดยมุงเนนที่ผลิตดวยวิธีการงายๆ คาใชจายในการ
ออกแบบนอยที่สุดที่ตรงกับความตองการของลูกคาและเหมาะสมกับความสามารถ
ในการผลิตที่มีอยู 

 Procurement มีความผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบและสวนประกอบตางๆที่มี
คุณภาพ ตนทุนรวมต่ํา ตรงตามที่ฝายวิศวกรรมออกแบบหรือฝายผลิตกําหนด 
ประสานงาน สรางความสัมพันธอันดีกับ Supplier  มีการคัดเลือกและประเมินผล 
Supplier 

 Process Design  รับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการ วิธีการในการผลิตสินคาที่
มีคุณภาพ ซึ่งหนาที่นี้ยังหมายรวมถึง กิจกรรมอื่นๆ เชนการเลือกและพัฒนา
กระบวนการ  การวางแผนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การออกแบบเครื่องมือ และ
กิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ เชน ถา Process Capability ลดต่ําลง เราสามารถพิจารณา
วิธีในการแกปญหาได เชน คือ ซื้อเครื่องมือใหม, ปรับคาเผื่อตางๆใหม, ทบทวน
ปรับปรุงการออกแบบสินคา, หรือ หาจุดและแกไขสินคาที่มีจุดบกพรองระหวาง
กระบวนการผลิต, ฯลฯ 

 Production ผลิตสินคาใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคาทั้งภายในและ
ภายนอก 

 Inspection and Testing ชวยในการตรวจ ทดสอบ เพ่ือประเมินคุณลักษณะ
ทางดานคุณภาพกับเกณฑที่ไดตั้งไว ตั่งแตรับวัตถุดิบเขา ผลิต และสินคาสําเร็จรูป
เพ่ือสงมอบ รวมถึงวิธีการควบคุมคุณภาพทางสถิติ 

 Packaging & Storage รับผิดชอบในการสงวน รักษา  ปองกันคุณภาพของสินคา
ใหคงอยู การจัดเก็บวัตถุดิบ งานระหวางทํา สินคาสําเร็จรูป รวมถึงการบรรจุหีบหอ
ผลิตภัณฑที่เพ่ิมมูลคาเพิ่มใหกับสินคาดวย 

 
6. ประวตัิความเปนมาของการควบคุมคณุภาพ 

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมนั้น มีมาตั้งแตสมัยที่การผลิตสินคา เร่ิมทําการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรมซึ่งประวัติการพัฒนาดานการควบคุมคุณภาพ อาจแบงไดเปน 3 ชวง คือ 

6.1 ยุคกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 (กอนป พ.ศ. 2485) 
หลักการควบคุมคุณภาพสินคาได เร่ิมนํามาประยุกตครั้งแรกในการการ

ตรวจสอบและการทดสอบโดยวิธีการสุมตัวอยาง โดยบริษัท เอทีแอนดที (AT&T หรือ 
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American telephone and telegraph company) ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบอุปกรณที่
ไดสั่งผลิตจากบริษัท เวสเทรินอิเล็กตริก (Western Electric Company) ตั้งแตป พ.ศ. 2450 
อยางไรก็ตามมาตรการกําหนดวิธีสุมตัวอยางก็ยังไมชัดเจนแตก็ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
จนไดรับการยอมรับในปลายทศวรรษที่ 19  

ประมาณ ป พ .ศ. 2468 พนักงานแผนกตรวจสอบของเวสเทรินอิเล็กตริก 
(Western Electric company) ไดโอนไปจัดตั้งเปนหองปฏิบัติการทางโทรศัพทเบลล (Bell 
telephone laboratories) บุคคลชั้นแนวหนาในกลุมน้ี ตอมาไดรับการยกยองวา เปนผูอุทิศตน
และผลงานใหแกการควบคุมคุณภาพ และมีคุณูปการอยางใหญหลวงตอโลกอุตสาหกรรม
ปจจุบัน ตัวอยาง เชน วอลเตอร เอ. ชิวฮารด (Walter A. Shewhart) แฮโรลด เอฟ. ดอดจ 
(Harold F. Dodge) และ จอรด ดี. เอดวารดส (George D. Edwards) ซึ่งมีผลงานที่สําคัญ
ประกอบดวย 

ในป พ.ศ. 2468 ดร.ชิวฮารดไดตีพิมพบทความเรื่องการควบคุมคุณภาพเชิง
สถิติโดยอาศัยหลักการของแผนภูมิการควบคุม (Control chart) ซึ่งไดรับการยอมรับและนิยม
ใชอยางแพรหลายตราบเทาทุกวันน้ี 

ในป พ.ศ. 2468 เชนเดียวกัน ดร. ดอดจ ไดเสนอหลักการชักตัวอยางเพ่ือการ
ยอมรับสินคาหรือชิ้นงาน และวิธีการสรางแผนชักตัวอยางโดยกําหนดคาความเสี่ยงของ
ผูบริโภคและความเสี่ยงของผูผลิต 

6.2 ยุคระหวางและหลงัสงครามโลกครั้งที ่2 (พ.ศ. 2485-2503) 
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 การพัฒนาการดานอาวุธเปนไปอยางรวดเร็ว ความ

จําเปนในการผลิตอาวุธที่มีคุณภาพและความเชื่อถือไดสูง นับเปนสิ่งสําคัญย่ิงตอสภาวการณ
เติบโตของอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับอาวุธยุทโธปกรณ อัน
กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานการควบคุมคุณภาพ ดังน้ันบุคลากรจาก
หองปฏิบัติการเบลลไดถูกสงออกไปฝกอบรมและใหความรูดานการควบคุมคุณภาพแกโรงงาน
และสถาบันการศึกษาตางๆ 

ในป พ.ศ. 2481 ดร. ดับลิว เอดวารดส เดม่ิง (W. Edwards Deming) ไดเขา
รวมทีมกับ ดร. ชิวฮารด และ ดร. ดอดจ ตอมาไดกลายเปนบุคคลที่ไดรับการยกยองวา เปน
ผูสรางระบบการควบคุมคุณภาพใหแกอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุน ปจจุบันไดมีการกําหนด
รางวัลยอดเยี่ยมใหแกโรงงานที่มีผลงานดานการควบคุมคุณภาพในประเทศญี่ปุน โดยใหตั้งชื่อ
วา รางวัลเดมิ่ง (Deming Prize) เพ่ือเปนเกียรติแก ดร. เดม่ิง 

ในป พ.ศ. 2485 ไดมีกลุมผูสนใจในงานการควบคุมคุณภาพรวมตัวกันเพื่อการ
จัดตั้งกลุมวิจัยทางสถิติ (The Statistical Research Group) ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย กลุม
วิจัยนี้ไดรวมทํางานวิจัยดานการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติโดยมีผลงานที่สําคัญๆ ประกอบดวย 

ในป พ.ศ. 2488 การวิเคราะหเชิงลําดับสําหรับขอมูลทางสถิติ : การประยุกต 
(Aequential Analysis of Statistical Data: Applications) 
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ในป พ.ศ. 2490 เทคนิคการวิเคราะหทางสถิติ (Techniques of Statistical 
Analysis) 

ในป พ.ศ. 2491 การตรวจสอบโดยวิธีชักตัวอยาง (Sampling Inspection) ซึ่ง
ผลงานเรื่องการตรวจสอบโดยวิธีชักตัวอยาง ตอมาไดรับการปรับปรุง และใชเปนมาตรฐาน
การตรวจสอบที่เปนที่ยอมรับอยางแพรหลายในปจจุบัน 

ในป พ.ศ. 2489 สมาคมและกลุมผูทํางานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพได
รวมตัวกอตั้งเปน สมาคมแหงอเมริกาเพ่ือการควบคุมคุณภาพ (American Society for 
Quality Control) สมาคมแหงนี้ไดมีบทบาทอยางสําคัญตอการพัฒนาหลักการควบคุมคุณภาพ
ในอุตสาหกรรมมาจวบจนยุคปจจุบัน 

 
6.3 ยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2503-ปจจุบัน) 
นับแตทรรศวรรษที่ 2503 เปนตนมา อุตสาหกรรมในโลกเสรีไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง เปนผลทําใหเกิดสภาพการแขงขันทางการตลาดที่เขมขนตลอดจนการเกิดของ
ประเทศผูนําทางอุตสาหกรรมใหม เชน ญี่ปุน ฝร่ังเศส และเยอรมัน เปนตน กอใหเกิดการ
แขงขันดานคุณภาพสินคา การพัฒนาดานเทคนิค และวิธีควบคุมคุณภาพใหเปนไปอยาง
รวดเร็ว ซึ่งหนวยงานที่มีบทบาทอยางสําคัญตอการกําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุม
คุณภาพ คือ กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดตีพิมพเผยแพรมาตรฐานการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพที่เรียกวา มาตรฐานทางการทหาร (Military Standard) สําหรับมาตรฐานทาง
การทหารสวนใหญ จะไดรับการยอมรับใหกําหนดเปนมาตรฐาน ANSI (American National 
Standard Institute) อยางไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ก็ยังคงดําเนินกิจกรรมดาน
การควบคุมคุณภาพโดยประสานงานรวมมือกับกลุมประเทศตางๆ เชน กลุม ABCA ที่
ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และกลุมประเทศแอตแลนติกเหนือ หรือนา
โต (NATO) 

ในปจจุบันหลักการและแนวคิดดานการควบคุมคุณภาพ มิไดเนนเฉพาะดาน
เทคนิคหรือวิธีการควบคุมคุณภาพแตเพียงอยางเดียว แตยังไดเนนถึงในดานการประสานงาน 
และความรวมมือระหวางหนวยงานทุกหนวยในองคการตลอดจนมีการเสริมสรางทักษะและ
ความเขาใจดานคุณภาพสินคาใหแกบุคลากรทุกระดับ ซึ่งแนวคิดนี้ เอ.วี.เฟเกนบาม (A.V. 
Feigenbaum) เสนอไวในหนังสือที่เขาเขียนขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2503 ชื่อวา การควบคุม
คุณภาพสมบูรณแบบ (Total Quality Control) ซึ่งแนวความคิดนี้ไดรับการยอมรับและนําไป
ปฏิบัติอยางจริงจังในประเทศญ่ีปุน จนทําใหสินคาจากประเทศญี่ปุนมีคุณภาพดีจนสามารถ
แขงขันไดในโลกปจจุบัน 
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7. การควบคุมคุณภาพในประเทศไทย 
งานดานการมาตรฐานในประเทศไทยเริ่มใน พ.ศ. 2446 (ร.ศ.122) เม่ือมีการตรา

พระราชบัญญัติเงินตรารัตนโกสินทรศก 122 ขึ้นซ่ึงเปนพระราชบัญญัติที่มีกฎเกณฑในการทํา
เหรียญกษาปณตามหลักวิทยาศาสตร ในการนี้กระทรวง การควบคุมคุณภาพในประเทศไทย 

- พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งกําหนดให จัดตั้ง 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจ
หนาที่ในการกําหนดและควบคุมมาตรฐาน จึงถือไดวากิจการดานการมาตรฐานใน
ประเทศไทยไดดําเนินการอยางจริงจัง ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

- ในป พ.ศ.2534 ประเทศไทยไดนําระบบมาตรฐาน ISO 9000 เขามาใชในประเทศ
โดยสํานักงานมาตรฐานผลผลิตอุตสาหกรรม ไดดําเนินการใหมีการประกาศใชเปน
มาตรฐาน   อนุกมาตรฐาน มอก. 9000  เปนมาตรฐานระดับชาติ  เพ่ือใหบริษัท 
หรือผูสงมอบ  และผูซื้อ  นําไปใชมีสาระสําคัญ  มีเน้ือหาและรูปแบบ   เชนเดียวกับ
อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000  ขององคมาตรฐาน   ระหวางประเทศทุกประการ 

 
8. แนวคิดดานคุณภาพของศาสตราจารยดานคุณภาพ  

แนวความคิด แนวความคิดเรื่องการจัดการคุณภาพอาจแปลกตรงที่เปนแนวคิดที่เพ่ิง
รู จักกันในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปเม่ือตนทศวรรษ 1980 โดยตะวันตกเรียนรูจาก
ประสบการณของญี่ปุนในฐานะทีเปนคูแขงรายใหมของตนเอง ญี่ปุนไดพัฒนาระบบคุณภาพ
มาตั้งแตชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนเวลากวา 30 ป แตคนที่ไปชวยแนะนําใหใหญี่ปุน
ในตอนแรกนั้นกลับเปนชาวตะวันตก 

พัฒนาการของการจัดการจัดการคุณภาพในตอนแรก ไดรับอิทธิพลอยางมากจากนักคิด
ไมกี่คนผูรู (Qurus) ที่ไดรับการยกยองใหเปนเจาสํานักความคิดหลักในการจัดการคุณภาพทั้ง
องคการ (Main School of Total Quality Management) มีเพียง 5 คน คือ (Kruger, 2001, 
146-154) 

8.1 วอลเตอร เอ ชิวฮารท (Walter A. Shewhart) 
นักสถิติชาวอเมริกันที่เริ่มใชหลักการทางสถิติมาประยุกต ในการควบคุม

คุณภาพ ที่เรียกวา การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต (Statistic Quality Control) หรือ SQC โดยที่ 
Schewhart ไดพัฒนาแผนภูมิการควบคุม (Control Chart) และการสุมตัวอยางเพื่อทดสอบ
ผลิตภัณฑ ตลอดจนสรางวงจรควบคุมคุณภาพที่เรียกวา Schewart Curcle ซึ่งประกอบดวย 4 
ขั้นตอน คือ Plan Do Study Action หรือ PDSA ที่ตอมามีการพัฒนาปรับปรุงโดย Deming 
กลายเปน Deming Curcle หรือ วงจร PDCA 

8.2 W.Edwards Deming (ค.ศ.1938) 
เดมมิงเกิดที่เมืองซูส (Sioux) รัฐไอโอวา เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม ปค.ศ. 1900 เขา

จบปริญญาตรีฟสิกส จากมหาวิทยาลัยไวโอมิง ไดปริญญาเอกฟสิกสคณิตศาสตรจาก
มหาวิทยาลัยเยล เม่ือป ค.ศ. 1928 ในระหวางป ค.ศ. 1928-1939 เขาทํางานอยูกระทรวง
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เกษตรของสหรัฐอเมริกา ตอมาป ค.ศ. 1939-1945 ทํางานอยูที่สํานักสํามะโนประชากร
อเมริกัน และโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธของสหรัฐอเมริกา ในชวงป ค.ศ. 1946 จนกระทั่งถึง
เสียชีวิตเม่ือป ค.ศ.1993 เดมมิงเปนศาสตราจารยทางสถิติอยูที่มหาวิทยาลัยนิวยอรก 

เดมมิงเปนคนเสนอวาคุณภาพจะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
ความสามารถในการแขงขัน เขามองคุณภาพในแงของการออกแบบ การลงมือทํา การขาย
และการใหบริการ คุณภาพทําใหองคการอยูรอดในระยะยาว แตเขาไมเห็นดวยวาคุณภาพทํา
ใหเกิดผลเสีย แตเห็นวาการขายสินคาบกพรองใหกับลูกคาเปนตนทุนคุณภาพเปนของทุกๆ 
คน ผูบริหาร ตองยอมรับคุณภาพวาเปน “ ศาสนาใหม (New Religion) ”  ขององคการ คอย
ผลักดันและเขาไปเกี่ยวของกับการจัดโปรแกรมการจัดการคุณภาพทุกขั้นตอน ฝายพนักงาน
ตองไดรับฝกฝนแลละกระตุนใหปรับปรุงคุณภาพ โดยมีระบบรางวัลเปนตัวจูงใจ สวน
ผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพควรใหการศึกษา คอยกระตุนใหผูบริหารสนใจการปองกันปญหา
คุณภาพเอาไวลวงหนา ทางดานนักสถิติก็ตองชวยใหคําปรึกษาแกสวนตางๆ ทั่วทั้งองคการ 
เดมมิงคาดหวังวาองคการจะสามารถใชสถิติจัดการคุณภาพไดโดยตรงโดยไมจําเปนตองวัด
ตนทุนเปรียบเทียบ จุดที่เขาเนนมาก คือ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการใหใกลเคียงกับ
ญี่ปุน (Dale, Lascelles & Plunkett, 1990, 7-8) 

 
แนวคิดในการจัดการคุณภาพทีเดนมากของเดมมิงไดแก  
(1) ประเด็นสําหรับการจัดการ 14 ประเด็น ( 14 Points for Management ) 
(2) ทฤษฎีความแปรปรวน ( Theory of Variance ) 
(3) โรคและบาปที่รายแรง ( Deadly Diseases and Sins ) 
(4) บทบาทของผูบริหาร ( Role of Management ) 
ประเด็นสําหรับการจัดการ 14 ประเด็น 
เดมมิงไดใหคําแนะนําในการจัดการคุณภาพ ซึ่งเปนคําแนะนําที่ทําใหองคการ

ตองเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก คําแนะนําดังกลาวมีประเด็นสําคัญอยู 14 ประเด็น คือ              
(Melnyk & Denzler, 1996, 300-305) 

(1) จัดตั้งเปาหมายการปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการที่ตอเนื่อง และ
สม่ําเสมอ (Create Consistency of Purpose  for Continual Improvement of Product and 
Service) ผูบริหารทุกระดับตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกี่ยวกับองคการ ลูกคา การใหบริการและ
วิธีการปรับปรุงคุณภาพ ตองแนใจวาพนักงานเขาใจวิสัยทัศนและปฏิบัติตามไดดวย 

(2) ยอมรับปรัชญาใหมเพ่ือใหองคการมีความมั่นคงดานเศรษฐกิจ (Adopt 
the New Philosophy )  โดยเฉพาะปรัชญาที่ทําใหองคการอยูไดในสภาพแวดลอมที่มีการ
แขงขัน เชนยอมรับการเปลี่ยนแปลง รับนวัตกรรม และใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยาง
เต็มที่ 

(3) เลิกใชการตรวจคุณภาพเปนวิธีการที่ทําใหบรรลุเปาหมายคุณภาพ 
(Cease Dependency on Inspection to Achieve Quality) เพราะการตรวจคุณภาพยิ่งทําให
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เสียคาใชจายมากกวาลดคาใชจาย และสรางปญหามากกวาลดปญหา เหตุผลก็คือ ประการ
แรก การตรวจคุณภาพไมไดดีไปกวากิจกรรมอ่ืน บางทีก็ปลอยใหสินคาบกพรองหลุดรอดไป
ได ประการที่สอง การตรวจคุณภาพจะดูที่อาการไมใชสาเหตุ ประการที่สาม การตรวจ
คุณภาพไมคอยไดสรางคุณคาเพ่ิมไดแกลูกคาประการที่สี่ การตรวจคุณภาพมักสรางปญหา
ใหกับระบบปฏิบัติการ ทําใหงานไปออกันเพ่ือรอตรวจคุณภาพทําใหเสียเวลามาก ประการที่
หา การตรวจคุณภาพทําใหเกิดการปดภาระ เพราะสาเหตุทีมาจากการแยกผูปฏิบัติกับผูตรวจ
คุณภาพออกจากกัน 

(4) เลิกใหรางวัลแกธุรกิจ โดยดูจากปายราคาอยางเดียว (End the Practice 
of Awarding Business on Price Tag Alone) เปนหลักที่เนนการประเมินตนทุนทั้งหมดทุก
ครั้งที่ซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นสวนการผลิตจากภายนอก เพราะสินคาราคาต่ํามักมีคุณภาพต่ําซึ่ง
อาจกอใหเกิดปญหาตนทุนรวมเพิ่มจากคาใชจายในการตรวจคุณภาพ การเกิดของเสีย การ
ทํางานซ้ํา การเก็บสินคาคงคลังทดแทนของเสียและทําใหพนักงานไมสบายใจ ผูบริหารตอง
ระบุและประเมินผลกระทบ ตลอดจนคิดตนทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นสวนการ
ผลิตจากผูปอนวัตถุดิบที่เสนอราคาต่ําทุกครั้ง ทั้งน้ีตองเลือกรายที่ใหคุณภาพสูงสุด 

(5) ปรับปรุงระบบการผลิต การบริการอยางสม่ําเสมอและทําไปตลอด
(Improve Constantly and Forever the System of Production and Service) ผูบริหาร
จะตองสรางระบบที่สามารถผลิตสินคาและบริการไดอยางมีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ โดยจะตอง
ศึกษาและทางกําจัดการสูญเสียตลอดจนความแปรปรวนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ 

(6) จัดใหมีการฝกอบรมในขณะทํางาน (Institute Training on the Job)  
องคการสวนมากมองวาการฝกอบรมอีก อันที่จริงการเรียนรูไมมีวันสิ้นสุด การสนับสนุนให
พนักงานเขามาทํางาน แตพอหลังจากนั้นก็เดขาใจผิดวาไมจําเปนตองมีการฝกอบรมอีก อันที่
จริงการเรียนรูไมมีวันสิ้นสุด การสนับสนุนใหพนักงานปรับปรุงคุณภาพในการทํางาน 
จําเปนตองมีการฝกอบรมใหความรูความเขาใจใหมๆ แกพนักงาน อาทิ มาตรฐานการทํางาน 
เครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ กระบวนการแกปญหาในการทํางาน 

(7) ยอมรับและสรางวิธีการทีทันสมัยใหกับการเปนหัวหนางาน และการเปน
ผูนํา (Adopt and Institute Modern Methods of Supervision and Leadership) การจัดการ
คุณภาพตองเปลี่ยนบทบาทของหัวหนางาน จากการสั่งการและคาดหวังวาลูกนองจะทําตามที่
สั่ง ไปเปนการเปนครูเปนโคชและเปนผูอํานวยความสะดวก ซึ่งคอยสนับสนุนการใหลูกนอง
แกปญหาเอง การปฏิบัติตอลูกนองเชนน้ี จะทําใหลูกนองมีความสําคัญ มีบทบาทในการ
ปรับปรุง คุณภาพและเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางานเปนทีม 

(8) ขจัดความกลัว (Drive Out Fear)  เดมมิงถือวา ความกลัวเปนอุปสรรค
สําคัญของการปรับปรุงคุณภาพ เปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงและความอยูรอดของ
องคการ ความกลัวมีผลทําใหพนักงานไมกลาถามปญหา ไมกลาบอกจุดออนที่ตนเองไมรู 
สาเหตุที่คนกลัวความรวมมือกันเพราะกลัวการถูกบังคับ การกลัวความลมเหลวทําใหคนไม
กลาทาทายการกระทําที่เปนอยู ไมกลานําเอาเทคนิคใหมเขามาใช หลายคนกลัวการ



   

การควบคุมคุณภาพ 
 

256

เปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงบังคับใหเขาตองไปใชวิธีการใหมแทนที่วิธีเดิมที่เคยรูและ
มีความสะดวกสบาย แมวิธีเดิมจะเปนวิธีที่ไมมีประสิทธิภาพก็ตาม การขจัดความกลัวน้ี 
ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมใหคนกลาถาม กลารายงานปญหา ถานําเอาความคิดใหมๆ 
มาใช ผูบริหารตองแสดงใหเห็นวาวิธีการใหมๆ เปนโอกาสกาวไปสูความสําเร็จมากกวาใช
วิธีการเดิมๆ ที่เนนความปลอดภัย ความมั่นคง แตกําลังใหประโยชนนอยลงทุกขณะ 

(9) ทําลายอุปสรรคที่ขวางกั้นระหวางฝายในที่ทํางาน กับตัวคน (Break 
Down Barriers Between Departments and Individuals) องคการหลายแหงทนอยูกับความ
ลมเหลวเพราะมองปญหาจํากัดอยูแคบางสายงาน ไมสนใจฝายอ่ืน องคการจึงมักทํางานไดดี
เฉพาะบางฝาย แตไมสามารถเปลี่ยนแปลงองคการไดทั้งหมด ตองแกไขดวยการสรางทีม
รวมกันตอไป 

(10) ขจัดการใชคําขวัญ การติดโปสเตอร และปายแนะนํา (Eliminate the Use 
of Slogans, Poster, and Exhortations ) เพราะขอความที่ใชอาจเปนการดูถูกพนักงานมาก
วาจะกระตุนใหเกิดกําลังใจ จริงๆ แลว คนสวนมากอยากทํางานใหดีแตสวนใหญปญหามาจาก
ขอจํากัดของระบบการทํางานที่เปนอยู เพราะฉะนั้นแทนที่จะดูถูกพนนักงาน ผูบริหารควรหา
วิธีการทํางานที่ดี ใหเครื่องมือที่ดีและฝกอบรมพนักงาน 

(11) เลิกใชมาตรฐานการทํางานและตัวเลขโควตา (Eliminate Work 
Standards and Mumerical Quotas) เพราะการใชมาตรฐานตัวเลขอาจทําใหพนักงานไมเห็น
ดวยและหาทางตอรองเพ่ือใหลดมาตรฐาน หรือถาหากกําหนดมาตรฐานไวสูงไปคนก็จะกลัว
และทอแท ประการสําคัญ มาตรฐานมีเหตุผลที่ดีหรือไมก็ตาม จะไมมีผลตอการปรับปรุง
คุณภาพ เพราะการกําหนดตัวเลขมาตรฐานเอาไวจะดึงความสนใจคนออกไปจากการปรับปรุง
คุณภาพ คนจะพุงเปาไปที่การทําตามมาตรฐานจนหมด 

(12) ขจัดอุปสรรคที่ทําลายความภาคภูมิใจของพนักงาน (Remove Barriers 
that Rob the Hourly Worker of the Right to Pride in Workmanship) การเริ่มตนจัดการ
คุณภาพจะมีสิ่งที่เปนอุปสรรคขัดขวางตอการเปนพนักงานที่ดีอยูอยางแนนอนและเปนเรื่อง
ละเอียดออน ผูบริหารจะตองคนหาสิ่งที่เปนอุปสรรคนี้และหาทางแกไข เพ่ือใหมีการปฏิบัติตอ
พนักงานอยางเหมาะสม 

(13) จัดใหมีโปรแกรมที่ เขมแข็ง เพ่ือใหการศึกษาและฝกอบรมใหมแก
พนักงาน (Institute a Vigorous Program of Education and Retraining) การฝกอบรมอยาง
ตอเน่ืองจะชวยใหพนักงานมีขอมูลที่ทันสมัย เขาใจการเปลี่ยนแปลงการออกแบสินคา 
เครื่องจักรที่ใชในการผลิตเครื่องมือ วิธีการใหมๆ ตลอดจนเทคนิคที่เปนทางเลือกอ่ืน นอกจาก
การลงทุนใหการศึกษาและการฝกอบรมแลว ตองหาทางใหพนักงานๆไดรูวาผูบริหารมอง
พนักงานเปนทรัพยสินที่มีคาและพยายามรักษาเอาไว การลงทุนในการฝกอบรมจึงเปนการ
แสดงออกใหเห็นถึงความผูกพันที่องคการมีตอพนักงาน 

(14) กําหนดความผูกพันที่ยาวนานของผูบริหารระดับสูง ที่มีตอการปรับปรุง
คุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตไปตลอด (Define Top Management’s Permanent 
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Commitment to Ever-Improving Quality and Productivity) การกระทําของผูบริหารระดับสูง
จะเปนตัวแสดงออกที่แทจริงถึงการใหวามสําคัญตอการจัดการคุณภาพทั้งองคการ ผูบริหาร
ระดับสูงตองมีความผูกพันอยางแทจริงตอการจัดการคุณภาพ ความผูกพันนี้สําคัญ เพราะจะ
กระตุนใหผูบริหารระดับรองลงไปรวมทั้งพนักงานอื่นๆ ไดทําตาม องคการที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัดการคุณภาพสวนใหญผูบริหารระดับสูง เชน ประธานและรองประธาน
บริษัทมักจะแสดงออกอยางแข็งขันถึงความผูกพันตอการจัดการคุณภาพทั้งองคการ โดยการมี
สวนรวมและรับนวัตกรรม รวมทั้งผูบริหารมักทําในสิ่งที่ตนสอนคนอื่นอยางเปดเผย 

 
ทฤษฎีความแปรปรวน 
แนวความคิดของเดมมิงสวนมากวนเวียนอยูที่ทฤษฎีความแปรปรวน ซึ่งเดมมิง

ไดรับมาจากชูเวิรตอีกทีหน่ึง ความคิดนี้มองวา ความแปรปรวนที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐาน เปน
ที่มาของปญหาสําคัญขององคการ ความแปรปรวนเปนเหตุใหทํานายไมได ทําใหสถานการณ
ไมแนนอนขณะเดียวกันก็ลดความสามารถในการความคุมลง การจัดการคุณภาพทั้งองคการ
ถือวาเปนภาระของผูบริหารที่ตองคนหาสาเหตุที่มาของความแปรปรวนและกําจัดออกไป ดวย
การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง 

ความแปรปรวนมาไดจากหลายแหลง กิจกรรมภายในระบบปฏิบัติการอาจทําให
มาตรฐานงานผิดพลาด เชน ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของฝายตลาด วิศวกรรม 
จัดซื้อและบัญชี ความแปรปรวนแบงเปน 2 ประเภท คือ ความแปรปรวนที่ควบคุมได 
(Controlled Variance) และความแปรปรวนที่ควบคุมไมได (Uncontrolled Variance) ซึ่ง
หมายถึงความแปรปรวนที่พนักงานสามารถแกไขไดกับแกไขไมได ตามลําดับ สาเหตุที่แกไข
ไมไดนั้น เปนเพราะเปนปญหาที่เกิดจากปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของพนักงาน ตาม
หลักแลวผูบริหารตองเขาไปชวยพนักงานจัดการแกไขปญหาความแปรปรวนที่ควบคุมไมได
กอน เสร็จแลวจึงคอยลงมือแกไขปญหาที่ควบคุมได ซึ่งสวนใหญเปนปญหาที่มีสาเหตุรวมกัน 
(Common Causes) จึงสามารถแกไขไดโดยการออกแบบกระบวนการหรือระบบใหม สวนที
เหลือนอกนั้นเปนปญหาสวนนอยที่เปนปญหาเฉพาะ (Special Sources) ตองแกไขเปนเรื่องๆ 
เชน ปญหาที่เกิดจากความรู ทักษะ การไมมาทํางานของพนักงาน การนําเอาวัตถุดิบที่ไมมี
คุณภาพมาใช ฉะน้ัน ภาระที่สําคัญที่สุดของผูบริหารในการจัดการคุณภาพ ก็คือ การขจัด
ความแปรปรวน เดมมิง กลาววา “ ถาจะตองพูดสั้นๆ กับผูบริหาร ขาพเจาจะพูดทั้งหมดที่จะ
ทําก็คือการลดความแปรปรวน ” เดมมิงยังกลาวอีกวา “ ปญหาคุณภาพสวนใหญเปนปญหา
การบริหาร แตนอกจากจะจัดกระบวนการและระบบใหมใหดีขึ้นแลว ยังควรใหพนักงานมีสวน
รวมในการตัดสินใจดวย ” (Bank, 1992, 63-64) 

 
โรคและบาปที่รายแรง    
เดมมิงรู ดีวาการทําประเด็นสําคัญทั้ง 14 ประเด็นน้ัน อาจทําใหผูบริหาร

ยากลําบาก โดยเฉพาะผูบริหารที่ยังขาดทักษะและความมุงม่ัน การนําเอาวิธีของเดมมิงไป
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ปฏิบัติอาจประสบกับอุปสรรคหลายประการ อุปสรรคในตอนเริ่มตนซึ่งผูบริหารควรหลีกเลี่ยง   
เพราะเปน “การกระทําที่เลวราย (bad practices)” หรือ “โรคและบาปที่รายแรง” มีดังตอไปน้ี 
(Melnyk & Denzler, 1996, 307) 

(1) การขาดความสม่ําเสมอ (Lack of Constancy) เม่ือผูบริหารไดพูดวาจะมี
การจัดการคุณภาพแลวก็ตองผูกพันตามนั้น จะยอมใหเกิดความเบี่ยงเบนขึ้นไมได 
ตัวอยางเชน ถาหากผูจัดการฝายโรงงานสงสินคาใหลูกคาไมทัน แลวตัดสินใจสงสินคาที่มี
คุณภาพดอยกวาไปแทน การกระทําเทานี้ก็อาจทําลายความเชื่อถือที่มีระบบคุณภาพของ
บริษัททั้งหมด การขาดความสม่ําเสมอ หมายความวา ผูบริหารไมสามารถสรางวัฒนธรรม 
หรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพที่ตอเน่ือง นอกจากนั้น ยัง
หมายความถึงผูบริหารที่ดีแตพูด (Lip Service) แตทําไมไดเม่ือเผชิญกับสถานการณในการ
ปฏิบัติที่กดดัน สวนใหญมีสาเหตุมาจากผูบริหารไมไดมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงคุณภาพจริงๆ 

(2) การใหความสําคัญกับกําไรในระยะสั้น (Concentration on Short-Term 
Profits) การมุงกําไรในระยะสั้นจะสงผลเสีย เพราะทําใหเกิดการคิดและทําในระยะสั้นตามไป
ดวย เชนผูบริหารมุงที่การตัดคาใชจายเพื่อใหไดกําไรในระยะสั้นๆ แตไมคํานึงถึงผลเสียที่จะ
ตามมาในระยะยาว 

(3) การเนนที่การประเมินผลงานมากเกินไป (Overreliance on 
Performance Appraisals) การประเมินผลหรืการกระทําอ่ืนๆ ที่คลายกัน เชน การประเมินคา 
(Rating) จะทําใหพนักรูสึกเปนศัตรู หวาดกลัวและคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น รวมทั้งอาจ
ทําลายการทํางานเปนทีมและนับถือซ่ึงกันและกัน ยิ่งไปกวานนั้น การประเมินผลยังมีแนวโนม
ที่มุงวัดผลตอหนวยมากกวาประสิทธิผลของกระบวนการซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ตองมากอน เชน 
วัดจํานวนของเสียที่ลดลงในหนึ่งเดือน แทนที่จะหาสาเหตุวาของเสียเกิดจากอะไร 

(4) การกระโดดขามงาน (Job Hobbing ) ปญหาที่เกิดจากการที่ผูบริหาร
เปลี่ยนตําแหนงบอย การเปลี่ยนตําแหนงอาจทําใหผูบริหารมีประสบการณที่หลากหลาย แต
ถาหากมีมากเกินไปจะทําใหคนคิดแตปญหาเฉพาะหนา ไมเขาใจและไมมองปญหาในระยะ
ยาว ถาผูบริหารมัวเสียเวลาเรียนรูงานใหมเวลาที่เหลือที่จะปรับปรุงคุณภาพก็มีนอยลง 

(5) การเนนตัวเลขที่มองเห็นไดมากเกินไป (Overemphasis on Visible 
figures) การเนนตัวเลขที่วัดไดและจับตองไดมากเกินไปอาจกอใหเกิดผลเสีย เพราะอาจ
ละเลยผลลัพธในเชิงคุณภาพซึ่งสําคัญกวา โดยทั่วไปแลว ผลลัพธของการจัดการคุณภาพนั้น
เปนผลลัพธรวมซึ่งมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลลัพธในเชิงปริมาณก็อยางเชน จํานวนของ
เสีย อัตราการสงของไมตรงตามกําหนด สวนเชิงคุภณภาพ ไดแก ความพึงพอใจของลูกคา 
การรับรูของพนักงานเกี่ยวกับองคการเปนตน 
 

บทบาทของผูบริหาร 
เดมมิง เห็นวาการจัดการคุณภาพที่ประสบความสําเร็จน้ัน ผูบริหารระดับสูง

ตองมีบทบาทหลายดาน ประการแรกสุด ตองยอมรับและผูกพันตามประเด็นสําคัญ 14 
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ประเด็นตามที่เดมมิงเสนอไวนั้นกอน ตอมาจึงเริ่มลงมือปฏิบัติโดยใช “วงลอเดมมิง (Deming 
Wheel)” หรือวงจรของเดมมิง (Deming Cycle) ซึ่งเดมมิงเปนผูนําความคิดนี้มาเผยแพรจน
เปนที่รูจักกัน แตเดมมิงนํามาจากความคิดของชูเวิรตอีกตอหนึ่ง สําหรับวงลอน้ีแบงออกเปน 4 
ขั้น ไดแก 

(1) การวางแผน (Plan) หมายถึงวางแผนโดยใชขอมูลที่มีอยูหรืออาจเก็บ
รวบรวมขึ้นมาใหม นอกนั้นอาจทดสอบเพื่อเปนการนํารองกอนก็ได 

(2) การทํา (Do) หรือลงมือทําหมายถึง ลงมือเอาแผนไปทํา ซึ่งอาจทําให
ขอบขายเล็กๆ เพ่ือทดลองดูกอน 

(3) การตรวจสอบ (Check) หมายถึง การตรวจสอบหรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นวา
มีการเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใดและเปนไปในทางใด 

(4) การแกไข (Act) หรือลงมือแกไข (Corrective Action) หมายถึงหลังจากที่
ไดศึกษาผลลัพธดูแลวอาจไมเปนไปตามที่ตองการหรือมีปญหาที่ตองแกไขตามที่จําเปน
หลังจากนั้นสรุปเปนบทเรียนและพยากรณเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการคิดหาวิธีการใหมๆตอไปการ
ปฏิบัติ 

การทําวงลอเดมมิงตองทําซ้ําไปเรื่อยๆ เพ่ือสรุปเปนบทเรียนอยูตลอด 
ยิ่งกวานั้นตองเขาใจดวยวาการจัดการคุณภาพไมใชสงครามที่ผูบริหารจะรบชนะดวยตัวคน
เดียว การจัดการคุณภาพจะประสบความสําเร็จไดตองเปนการกระทําทั่วทั้งองคการ เพราะ
การจัดการคุณภาพเปนปรัชญาสําหรับองคการและคนทุกคนในนั้น (Melnyk & Denzler, 
1996, 305) 

สรุปวาหลักการจัดการคุณภาพของเดมมิง คือ การใหองคการมีเปาหมายที่
แนนอนในการปรับปรุงคุณภาพและใชเทคนิคการควบคุมทางสถิติ โดยมีผูบริหารระดับสูงเปน
ผูนําและตองมีการจัดการศึกษาและการฝกอบรมอยางจริงจัง ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ประเด็น 14 ประเด็นของเดมมิงที่กลาว ไดกลายเปนแนวทางที่สําคัญของการปรับปรุงคุณภาพ
ของญี่ปุน  

 
8.3 จูราน 

จูราน เปนคนหนึ่งในทีมของเดมมิง ที่ไดไปบรรยายเรื่องคุณภาพที่ญี่ปุนในชวง
ตอนตนทศวรรษ 1950 พรอมกับเดมมิง จูรานเกิดที่โรมาเนีย เม่ืออายุ 8 ขวบไดอพยพมา
พรอมกับครอบครัวมาอยูที่เมืองมินนาโปลิส (Minneapolis) ในสหรัฐอเมริกา หลังจบ
วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟาเม่ือป ค.ศ. 1924 จูรานเริ่มทํางานในโรงฮอวทอรน (Hawthorne) 
ของบริษัทเวสตเทิรน อิเล็กทริก เวสตเทิรน อืเล็กทริก ไดเริ่มเอกเทคนิคในการตรวจคุณภาพ
ไปใชในปองทดลอง เชน เทคนิคทางสถิติ แผนผังการควบคุมที่คิดโดยชูเวิรต เปนตน สําหรับ
จูรานเปนหนึ่งในทีมผูบุกเบิกการตรวจคุณภาพนี้ เม่ือสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง จูรานอายุได 
80 ป เขาไดตั้งบริษัทที่ปรึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพธุรกิจที่เมืองนิวยอรก และไดเปน
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ศาสตราจารยที่มหาวิทยาลัยนิวยอรก ผลงานที่สรางชื่อเสียงใหกับจูราน คือ หนังสือชื่อ 
“Quality Control Handbook”  ซึ่งเปนหนังสือที่ถูกอางอิงทั่วโลก (Bank, 1992, 70) 

แนวคิดหลักของจูราน มีอยู 4 เรื่องใหญ ๆ คือ 
(1) คุณภาพและตนทุนคุณภาพ (Quality and Cost of Quality) 
(2) นิสัยคุณภาพ (Quality Habit) 
(3) ไตรยางคคุณภาพ (Quality Trilogy) 
(4) ลําดับขั้นความสําเร็จที่เปนสากล (Universal Breakthrough Sequence) 
 
คุณภาพและตนทุนของคุณภาพ 
จูรานมองคุณภาพตางไปจากคนอื่น เขาไมไดมองวาคุณภาพ คือ การมี

คุณสมบัติตามที่กําหนด เพ่ือเนนเปาหมายในการควบคุมซึ่งมีความหมายแคบ แตมองวา 
คุณภาพ หมายถึงความเหมาะสมสําหรับใช (Fitness for Use) แนวคิดนี้ทําใหคุณภาพมีความ
ยืดหยุนและมีหลายระดับความเหมาะสมสําหรับใชขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 5 ประการ คือ 
(Melnyk & Denzler, 1996, 309) 

(1) คุณภาพของการออกแบบ Quality of design) หมายถึง ความสามารถใน
การออกแบบ ไดดี โดยดูจากแนวคิดในการออกแบบที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติเหมาะ
ตอการใชงาน 

(2) คุณของการทําตามมาตรฐานหรือตามแบบ (Quality of Conformance) 
หมายความวาเมื่อผลิตออกมาเปนสินคาจริงแลว สินคานั้นมีคุณภาพตามที่ออกแบบไวมาก
นอยแคไหน เพราะวาการออกแบบกับการลงมือทําจริงไมเหมือนกัน การผลิตสินคาออกมาจริง
นั้นขึ้นอยูกับเง่ือนไขตางๆ ของกระบวนการปฏิบัติการ เชน การเลือกวิธีการ ความสามารถ
ของพนักงานอุปกรณและความเปนไปไดของแบบที่วางไว 

(3) การใชได (Availability) หมายถึง ไมมีปญหามาทําใหสินคานั้นใชไมได มี
ความนาเชื่อถือหรือไมเสีย รวมถึงงายตอการบํารุงรักษาและซอมแซม 

(4) ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การไมมีอันตรายตอผูใชสินคา 
(5) อยูในสภาพดีในขณะใช (Field Use) หมายถึง สภาพของสินคาเม่ือไปถึง

มือลูกคา ซึ่งขึ้นอยูกับการบรรจุภัณฑ การเก็บสินคาคงคลัง การสนับสนุนและบํารุงรักษาใน
ระหวางการใช 

การทําใหสินคามีคุณภาพที่เหมาะสมนั้น ตองระมัดระวังตั้งแตขั้นออกแบบ ขั้น
การสรางแบบจําลอง การผลิต จนขั้นตอนสุดทายหรือการปรับปรุงใหม จูรานสนับสนุนใหมี
การใชเครื่องมือทางสถิติในการควบคุมคุณภาพในแตละขั้นเหมือนกันกับเดมมิง 

แนวคิดอีกแนวอันหนึ่งของจูราน คือ แนวคิดเรื่องตนทุนคุณภาพ ซึ่งแบง
ออกเปน 4 ประเภท ไดแก (Melnyk & Denzler, 1996, 309-310)  



   

การควบคุมคุณภาพ 
 

261

(1) ตนทุนความลมเหลวภายใน (Internal Failure Costs) หมายถึง ตนทุนที่
เกิดจากการสืบหาความบกพรองของสินคากอนสงไปถึงมือลูกคา เชน ของเหลือเศษ คาซาก
จากการผลิตการทํางานซ้ํา สินคาคงคลังสวนเกิน และการตรวจคุณภาพ 

(2) ตนทุนความลมเหลวภายนอก (External Failure Costs) หมายถึง ตนทุน
ที่เกิดจากการระบุของเสียในสินคาหลังจากที่ถึงมือลูกคา เชน การแกไขตามขอรองเรียน การ
สูญเสียความนิยม สินคาถูกสงคือ การใหบริการหรือการซอมแซมในระหวางใช 

(3) ตนทุนการประเมินผล (Appraisal Costs) หมายถึง ตนทุนที่เกิดจากการ
ประเมินระดับคุณภาพ ไดแก การตรวจคุณภาพวัตถุดิบที่เขามา การตรวจสอบคุณภาพสินคา
และกระบวนการผลิต คณะผูตรวจคุณภาพ และการบํารุงรักษาเครื่องมือทดสอบ 

(4) ตนทุนการปองกัน (Prevention Costs) หมายถึง ตนทุนที่เกิดจากความ
พยายามในการปองกันไมใหเกิดของเสีย การจํากัดระดับความลมเหลว และคาใชจายการ
ประเมินผลรวมถึงการวางแผน การทบทวนผลิตภัณฑใหม การฝกอบรม การควบคุม
กระบวนการ โครงการปรับปรุงคุณภาพที่จัดทําขึ้นเปนระยะ ๆ และการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

การวัดตนทุนคุณภาพอยางตอเน่ือง จะทําใหเห็นความสําคัญของการปรับปรุง
คุณภาพ โดยเฉพาะการควบคุณภาพที่ไมดี ซึ่งเกิดจากความลอมเหลวภายในและภายนอกนั้น
บางครั้งสูงถึงรอยละ 50 – 80 ของตนทุนคุราภาพทั้งหมด การวัดตนทุนยังทําใหผูบริหารเห็น
แนวทางในการลงทุนปองกันดวย โดยทั่วไปแลว ผูบริหารควรลงทุนในการปองกันอยาง
ตอเนื่อง จนกระทั่งการลงทุนสวนที่เพ่ิม (Additional Investment) ทําใหตนทุนคุณภาพรวม 
(Total Cost of Quality) ลดลง 

 
นิสัยคุณภาพ 
จูราน เห็นวาการจัดการคุณภาพจะตองมีความแนวแน โดยมีเปาหมายสูงสุดอยู

ที่การปรับปรุงคุณภาพทั้งหมดทั้งองคการ ดวยเหตุนี้ จึงตองสรางนิสัยคุณภาพขึ้นในองคการ 
จูรานอธิบายวากระบวนการสรางนิสัยคุณภาพมี 4 ขั้น  คือ (Melnyk & Denzler, 1996, 310) 

(1) กําหนดเปาหมายที่สมาชิกจะทําใหชัดเจนและใหเหตุผลอธิบายได 
(2) กําหนดแผนที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย โดยมีรายละเอียดเพียงพอในการ

ปฏิบัติตามตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งจบ 
(3) กําหนดความรับผิดชอบใหชัดเจนเพื่อการบรรลุเปาหมายดังกลาว 
(4) ใหรางวัลโดยดูจากผลงานเปนหลัก 
ประเด็นหน่ึงที่จูรานมีความคิดเห็นแตกตางไปจากเดมมิง ไดแก จูรานเห็นวา 

การบริหารเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนานิสัยคุณภาพ จูรานจึงใหความสําคัญกับความ
รับผิดชอบในการจัดการคุณภาพแกผูบริหารมากกวาพนักงาน แตเดมมิง ใหความสําคัญกับ
คนทั้งหมดในองคการ 
ไตรยางคคุณภาพ 
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ไตรยางคคุณภาพของจูรานในที่นี้ หมายถึง เง่ือนไขหรืองคประกอบ 3 ดานที่จะ
ทําใหการจัดการคุณภาพประสบความสําเร็จซึ่งคลายกับแนวคิดเรื่องวงลอเดมมิง จูรานแบง
เง่ือนไขที่ทําใหการจัดการคุณภาพประสบความสําเร็จออกเปน 3 ดานใหญ ๆ คือ (Melnyk & 
Denzler, 1996, 310-311) 

ดานแรก การวางแผนคุณภาพ แบงออกอีก 4 ขั้นคือ 
(1) รูจักลูกคาทั้งภายใน ภายนอกองคการและความตองการของลูกคา 
(2) ตองกลาวถึงความตองการของลูกคาซ้ําแลวซ้ําเลา เพ่ือใหองคการหรือ

ฝายที่เกี่ยวของเขาใจเสร็จแลวก็ออกแบบใหเปนไปตามความตองการนั้น 
(3) เม่ือออกแบบเสร็จแลวก็สรางกระบวนผลิต ลงมือผลิตและทําใหการผลิต

ใหเปนไปอยางถูกตอง 
(4) เม่ือสรางกระบวนการเสร็จและพิสูจนวาถูกตองแลว ก็ใหถายโอนความ

รับผิดชอบไปสูการปฏิบัติในระดับลางตอไป 
 

ดานที่สอง การควบคุมคุณภาพ ระบบคุณภาพใดก็ตามเมื่อลงมือปฏิบัติจริงก็
ตองมีความเสื่อมถอย การจัดการคุณภาพจึงตองมีการควบคุม เพ่ือสืบหาความแปรปรวนและ
นํามาแกไขใหเปนกระบวนการที่ดีอีกครั้งหนึ่ง การควบคุมน้ีตองอาศัยเครื่องมือและเทคนิคใน
เชิงกลยุทธของการจัดการคุณภาพ วัตถุประสงคก็เพ่ือใหแนใจวากระบวนการจะเกิดผลลัพธที่
สามารถทํานายได ทําใหการบริหารงานราบรื่นและเปนฐานที่ม่ันคงสําหรับการปรับปรุง
คุณภาพตอไปน้ี 

ดานที่สาม  การปรับปรุงคุณภาพ ขณะที่การควบคุมคุณภาพมุงไปท่ีเปาหมาย
ในการักษาดับคุณภาพที่เปนอยู แตการปรับปรุงคุณภาพจะมุงไปที่คุณภาพในระดับที่สูงขึ้น 
โดยการสรางนิสัย ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรลุความกาวหนาในดานคุณภาพระดับใหมที่ ดีกวา 
ความกาวหนานี้เปนผลมาจากการคิดและวางแผนระยะยาวโดยผูบริหาร ในฐานะที่รับผิดชอบ
ในการสรางลําดับขั้นความสําเร็จที่เปนสากล 

 
ลําดับขั้นความสําเร็จที่เปนสากล 
แนวคิดของจูรานในเรื่องน้ี เปนกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุความสําเร็จในการกาว

ไปสูคุณภาพที่เปนสากล เขาเชื่อวาสามารถนําไปประยุกตใชไดทุกองคการและทุกสถานการณ
จึงมีลักษณะทั่วไป แตจูรานเนนวากอนที่จะทําตามกิจกรรมเหลานี้ ผูบริหารตองยอมรับ
เสียกอนวาความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพเปนของตนเอง สําหรับลําดับขั้นของ
ความสําเร็จในการกาวไปสูคุณภาพที่เปนสากล แบงออกไดดังน้ี (Melnyk & Denzler, 1996, 
311-313) 

(1) การพิสูจนถึงความจําเปน (proof of need) ความสําเร็จขั้นแรก คือ การ
พิสูจนถึงความจําเปน หมายถึง การรับรูความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง เชน รูวามี
บางอยางผิดพลาดอยูในปจจุบันที่จําเปนตองแกไขโดยเรงดวน ถาหากวาไมแกไขจะเสียหาย 
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และความเสียหายนั้นมีมากกวาคาใชจายในการแกไข การรับรูนี้ตองเอาชนะความเคยชินตอ
ปญหาที่กลายเปนการยอมรับปญหาเปนสวนของชีวิตประจําวันไปแลว อาจทําโดยการ
ชี้ใหเห็นถึงการสูญเยที่เกิดขึ้นติดตอกันและคิดออกมาเปนจํานวนเงิน ซึ่งทําใหทุกคนเขาใจได
งาย โดยใหฝายสถิติหรือบัญชีเปนผูชี้แจงตัวเลขสถิติตาง ๆ  

(2) การระบุโครงการ (Project Identification) ความสําเร็จขั้นตอมา เปนการ
ระบุโครงการเจาะจงที่ทําใหเกิดการปรับปรุงขึ้นมา โครงการเปนตัวเรงของความสําเร็จ เพราะ
ความสําเร็จเกิดขึ้นก็ตอเม่ือมีการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเห็นประโยชนจริง โครงการที่ดําเนิน
ไดตลอดจะเปนเครื่องหมายของการเขาใกลความสําเร็จในการปรับปรุงคุณภาพ ทําใหเกิด
ความรูสึกกาวหนา และเปนการสะสมประสบการณซึ่งจูรานมองวาเปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับ
การปรับปรุงคุณภาพทั้งองคการ อยางไรก็ดี ผูบริหารตองเลือกโครงการดวยความระมัดระวัง 
ควรสนใจโครงการที่มองเห็นไดและใหประโยชนตอบแทนสูงกอน อาจวิเคราะหโครงการ โดย
ใชวิธีการวิเคราะหสาเหตุและผลตามหลักการวิเคราะหของพาเรโต (Praetor Analysis) ที่มี
หลักวาปญหาสวนใหญมาจากสาเหตุเพียงไมกี่อยาง ถาแกที่สาเหตุหลักๆ นี้ไดก็จะเกิดการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

(3) การจัดองคการเพื่อการปรับปรุง (Organizing for Improvement) 
ความสําเร็จขั้นตอมาอีก เปนการจัดองคการโครงการ เร่ิมจากความผูกพันของผูบริหารรับสูง
ตอโครงการ โดยการกํากับดูแลการริเร่ิมโครงการ ใหทิศทางและทรัพยากรที่จําเปนแกทีมงาน
โครงการ ตอมาเปนการมอบหมายงานโครงการเฉพาะเจาะจงใหกับทีมงาน เม่ือมีความผูกพัน
เชนนี้แลว ตอไปก็เปนการกําหนดระเบียบวิธีการในการปฏิบัติในรายละเอียด ระบุเปาหมายที่
จะวัดความสําเร็จเปนระยะๆ และตองกําหนดวาอะไรเปนเง่ือนไขที่จะทําใหโครงการสําเร็จ 

(4) การเดินทางออกไปวินิจฉัย (Diagnostic Journey) ตอมาก็เปนชวงของ
การเดินทางออกไปเพื่อทําการวินิจฉัย หมายถึง ทีมโครงการออกไปสํารวจปญหา โดยไลยอน
จากอาการขึ้นไปสูสาเหตุหลัก ๆ ของปญหา ทีมโครงการตองสังเกตอาการของปญหาจาก
สาเหตุตางๆ มีทั้งสาเหตุที่เปนระบบ (Systematic Causes) สาเหตุเชิงสุม (Random Causes) 
หรือสาเหตุที่เจาะจง (Purposeful) หรือความยุงยากที่เกิดโดยเจตนา (Willful Disruption) 
ตอมาก็แยกออกมาวาอะไรเปนสาเหตุที่พนักงานผูปฏิบัติหรือผูบริหารสามารถควบคุมได 

(5) การลงมือแกไข (Remedial Action) ตอมาทีมโครงการก็จงลงมือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือแกที่สาเหตุของปญหาคุณภาพตาง ๆ ดังกลาว ในลําดับแรกสุด ทีมตอง
กําหนดทางเลือกในการแกปญหาขึ้นมาเสียกอนและเลือกทางที่เหมาะสมที่สุด หลังจากนั้นก็ลง
มือทําตามทางเลือกนั้น ขณะที่ลงมือแกปญหา ทีมตองชวยกันคิดดวยวา จะมีโครงการใดอีก
บางที่ชวยปองกันไมใหเกิดปญหาใหม ๆ ซ้ําอีก กระบวนการแกปญหาทั้งหมดนี้ ตองมีการ
ติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผยและใหขอมูลยอนกลับแกกัน เพ่ือใหเขาใจหลักเกณฑตาง ๆ ใน
การปรับปรุงคุณภาพโดยกระจาง วิธีหน่ึงที่ชวยทําใหการติดตอสื่อสารดีขึ้น คือ การใชภาษา
และคําพูดที่เปนมาตรฐานเดียวกัน การลงมือแกไขรวมไปถึงการแบงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติ การเริ่มทดสอบและตรวจคุณภาพ ซึ่งตรงนี้ก็เปนอีกประเด็นหน่ึงที่จูรานเห็นตางจาก
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เดมมิง เพราะจูรานเห็นวสาการตรวจคุณภาพเปนความชั่วรายที่จําเปน (Necessary Evil) 
ขณะที่เดมมิงไมเห็นดวยกับวิธีการตรวจคุณภาพเลย ขอสําคัญน้ันจูรานเห็นวาการลงมือแกไข
ปญหา ตองแยกปญหาสําคัญๆ 2-3 อยาง (Vital few Problems) ออกจากปญหาเล็กนอยแตมี
จํานวนมาก (The Trivial Many)  

(6) การตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) การเปลี่ยนแปลง
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพมักเกิดการตอตานเสมอๆ ตามปกติแลว การตอตานมีแรงผลักดันมาจาก
ปจจัยทางสังคมหรือวัฒนธรรม แตบางทีการกลังสิ่งที่ไมรูก็เปนเหตุผลงาย ๆ ที่ทําใหคนไม
สบายใจ ผูบริหารควรคาดการณถึงการตอตานการเปลี่ยนแปลงเอาไวกอน และแกปญหาโดย
การกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง คนที่ไดเขามาทํางานในโครงการมักยอมรับ
ผลลัพธของโครงการ และเกิดความรูสึกมีสวนเปนเจาของ ผูบริหารตองอาศัยเวลาในการ
เอาชนะการเปลี่ยนแปลง เพราะคนสวนมากยอมรรับการเปลี่ยนแปลง ก็ตอเม่ือเวลาผานไป 

(7) การรักษาระดับความกาวหนา (Holding on to Gains) การเอาชนะการ
ตอตานและการนําไปสูความสําเร็จน้ัน ผูบริหารจะเผชิญกับปญหาอันสุดทาย คือ การหวนคืน
ไปสูการปฏิบัติและวิธีการแบบเกาที่ดอยกวา ผูบริหารจะไดรับประโยชนจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็ตอเม่ือทําใหเกิดสิ่งใหม และทําใหคุณภาพอยูในระดับสูงอยูอยาง
สม่ําเสมอผูบริหารตองเปลี่ยนการทํางานประจําเปนแบบใหม โดยกําหนดมาตรฐานใหมๆ เพ่ิม
การฝกอบรมและพัฒนาจัดใหมีระบบการควบคุมที่สามารถสงสัญญาณเตือนไดตั้งแตเน่ินๆ 
เทคนิคทางสถิติ การใชวงจรยอนกลับ การใชระบบขอมูลและกฎเกณฑสําหรับการตัดสินใจ 
หลังจากที่ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพใหมขึ้นมาแลว ผูบริหารจะตองเตรียมทําตามลําดับขั้น
เหลานี้ซ้ําอีก เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จทางดานคุณภาพอยางตอเน่ือง 

สรุปวาแนวคิดของจูรานเนนไปที่การจัดทําโครงการปรับปรุงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะหปญหาและหาทางแกไขตามลําดับกอนหลัง เทคนิคที่เขาแนะนํา คือ เทคนิคการ
วิเคราะหของพาเรโต ซึ่งมีหลักการสําคัญวาปญหาสวนใหญมาจากสาเหตุเพียงไมกี่อยาง ถา
แกที่สาเหตุหลักๆ ได ก็จะเกิดการปรับปรุงคุณภาพไปเรื่อยๆ จนกระทั่งปญหาหมดไปและเกิด
ประสิทธิภาพขึ้น 

แนวคิดของจูรานกับเดมมิงมีสวนที่คลายกันและแตกตางกัน ในสวนที่คลายกัน
ทั้งสองเห็นความสําคัญของบทบาทของผูบริหารระดับสูงในการจัดการคุณภาพทั้งองคการและ
ตระหนักถึงปญหาคุณภาพในการผลิต ทั้งสองยังเห็นความสําคัญของลูกคาภายในและ
ภายนอกองคการ เห็นความสําคัญของการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง และความจําเปนใน
การฝกอบรม รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพตางๆ 

สวนความแตกตางนั้น ประเด็นใหญอยูที่เดมมิงเนนกระบวนการ (Process) 
มากกวา ในขณะที่จูรานสนใจที่ผลผลิต (Output) อาจแยกไดเปน 3 ประเด็นยอย คือ  
(Melnyk & Denzler, 1996, 313-314)  
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ประเด็นแรก เดมมิงเชื่อวาคนทุกคนในองคการ รวมไปถึงพนักงานระดับปฏิบัติ 
จะมีสวนชวยใหการจัดการคุณภาพทั้งองคการประสบความสําเร็จ แตจูรานเนนวาผูบริหาร
ระดับกลางเปนตัวแสดงที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลง 

ประการที่สอง เดมมิงตั้งเปาหมายคุณภาพไวในรับที่สมบูรณ (Perfect Quality) 
แตจูรานสนับสนุนใหตั้งเปาหมายคุณภาพในระดับที่ต่ํากวาได ถาหากวาการบรรลุเปาหมายที่
สมบูรณนั้นไมคุมคาใชจาย 

ประการที่สาม  จูรานเนนตนทุนคุณภาพในเชิงปริมาณมากกวาเดมมิง เพราะ
เดมมิงจะเนนที่ตัวชี้วัดคุณภาพที่เปนนามธรรมมากกวา 

ประการที่สี่ เดมมิงระบุวาความแปรปรวนเปนเปาหมายของการจัดการคุณภาพ
ที่ตองกําจัดออกไปใหหมด เทากับเดมมิงไมยอมใหมีความแปรปรวนเลย ขณะที่จูรานยอมใหมี
ความแปรปรวนไดมากกวา 

นอกจากนี้มีหลายกรณีที่จูรานสนับสนุนใหใชแนวคิดการตรวจคุณภาพและการ
ควบคุม ซึ่งเปนแนวคิดแบบดั้งเดิม แตเดมมิงคัดคานและสนับสนุนใหหันมาใชการจัดการ
คุณภาพแนวใหมที่ใชการควบคุมนอยลง แตเนนที่ความสมัครใจและการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองคการในระยะยาว 

 
8.4 อิชิกาวา 

อิชิกาวา อาศัยความคิดคุณภาพมาจากจูรานและเดมมิง เขามีสวนทําใหคน
ญี่ปุนเขาใจระบบคุณภาพมากขึ้น ในป พ.ศ. 1939 อิชิกาวาสําเร็จการศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยโตเกียวและเปนอาจารยที่นั่น ในป ค.ศ. 1960 เขาไดตําแหนง
ศาสตราจารย เขาไดรางวัลจากสมาคมแหงอเมริกันเพ่ือการควบคุมคุณภาพ จากผลงานการ
เขียนหนังสือเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ อิชิกาวาตายเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1989 
(Krugner, 2001, 154) 

อิชิกาวา ไดรับการยกยองใหเปน “บิดาของกลุมคุณภาพหรือเครือขายคุณภาพ 
(The Father of Quality Circles)” ของญี่ปุน เพราะมีบทบาทในการริเร่ิมขบวนการคุณภาพใน
ญี่ปุนในชวงทศวรรษ 1960 กอนน้ันในตอนปลายเทศวรรษ 1950 อิชิกาวาเสนอปรัชญาที่
นําไปสูการพัฒนากลุมคุณภาพ โดยแยงวาวิธีการทํางานของอเมริกัน ซึ่งถือวา “ผูบริหารเปน
คนบริหารแลวลูกนองเปนคนทํา (Management Manage and People Do)” นั้น ใชไมไดผล
ในญี่ปุน เพราะญี่ปุนมีวัฒนธรรมความเปนชางฝมือแบบด้ังเดิม (Traditional Craftsmanship) 
คลายกับชาวยุโรป ซึ่งมีความรักพวกพอง อิชิกาวาเสนอวาควรผสมผสานสิ่งที่ดีสุดของ
สหรัฐอเมริกาเขากับสิ่งที่ดีที่สุดของญี่ปุน โดยรวมเอาเทคนิคการทํางานตามสายงาน (Flow 
Line) ใหเขากับวัฒนธรรมความเปนชาง ทําใหเกิดแนวความคิดในการทํางานกันเปนกลุมขึ้น
ในโรงงาน นอกจากนั้น เขายังเปนคนคิดแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) เปนเครื่องมือ
ในการวิเคราะหปญหาและสาเหตุ เพ่ือใหกลุมคุณภาพใชในการปรับปรุงคุณภาพ แผนผังนี้บาง
ทีก็เรียกวา “แผนผังอิชิกาวา” เพ่ือเปนเกียรติแกเขา 
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แนวคิดของอิชิกาวาถูกนําไปใชครั้งแรกที่บริษัทนิปปอน เทเลกราฟและเคเบิล 
(Nippon Telegraph and Cable Company) ในป ค.ศ. 1962 ตอมาขยายไปทั่วประเทศญี่ปุน 
ป ค.ศ. 1978 มีกลุมคุณภาพในโรงงานในญี่ปุนถึง 1 ลานกลุมและมีคนงานอยูในกลุมคุณภาพ
ถึง 10 ลานคน ทุกวันนี้ กลุมคุณภาพไดขยายออกไปอีกประมาณเทาตัวและขยายออกไปถึง
ภาคบริการดวย ในหนังสือชื่อ “Total Quality Control” ของอิชิกาวา กลาววา เครื่องมือ
เบื้องตนที่ขาดไมไดในการควบคุมคุณภาพมี 7 อยาง คือ การวิเคราะหของพาเรโต แผนผัง
กางปลา แผนภูมิแจงนับ (Tally Chart) ฮิสโตแกรม (Histogram) แผนภาพการกระจาย 
(Scatter Diagram) การจัดชั้นภูมิ (Stratification) และแผนภูมิการควบคุม (Control Chart) 
(Bank, 1992, 74-75) เครื่องมือเหลานี้เปนเครื่องมือที่สามารถเอาไปใชและเขาใจไดงายๆ อิชิ
กาวาเห็นวาปญหารอยละ 95 ขององคการสามารถแกไขไดดวยเครื่องมืองาย ๆ นี้ (Turner, 
1993, 171) 

 
8.5 ครอสบี 

ครอสบี เกิดเม่ือวันที่  18  มิถุนายน  ค.ศ. 1962  แนวคิดของครอสบีที่ทําให
เขาเปนที่รูจักไดแก แนวคิดเรื่อง “ของเสียเปนศูนย (Zero Defects)” และแนวคิด “ทําใหถูก
ตั้งแตแรก (Do it right the first time)” ซึ่งเปนแนวคิดที่ครอสบีคาดหวังวาจะเปนมาตรฐาน
ของคุณภาพที่เปนที่ยอมรับกันมากกวาอยางอ่ืน ครอสบีเกิดที่มลรัฐเวอรจิเนียใตๆ (West 
Virginia) จบปริญญาเอกทางดานแพทยศาสตร ตอมาในป ค.ศ. 1957 ไดเขาทํางานในบริษัท
มารติน (Martin Company) ในฟลอริดา ในตําแหนงนักคุณภาพอาวุโส 

ในป ค.ศ. 1961 ครอสบี เร่ิมตนคิดเรื่องของเสียเปนศูนย ตอมาป ค.ศ. 1979 
เขาไดรับเชิญไปเปนผูอํานวยการบริษัท ไอทีที ป ค.ศ. 1979 เขาเขียนหนังสือขายดีชื่อวา 
“Quality is Free” และตั้งบริษัทเปนของตนเองซึ่งปจจุบันเปนบริษัทที่ปรึกษาคุณภาพที่สุดใน
อเมริกา ตอมาป ค.ศ. 1984 เขาเขียนหนังสือขายดีอีกเลมหนึ่งออกมาชื่อวา “Quality without 
Tears” ปจจุบัน ครอสบีพักอยูที่ฟลอริดา (Kruger, 2001, 152) 

ครอสบี มีความสามารถในการจัดทําโปรกแกรมปรับปรุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผล
กําไร ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ 5 ประการ (Five Absolutes of 
Quality Management) คือ 

(1) คุณภาพ หมายถึง การทําตามมาตรฐาน ไมใชความโกเก (Quality 
means conformance, not elegance) 

(2) ไมมีปญหาอะไรสําคัญเทากับปญหาคุณภาพ (There is no such thing 
as a quality problem) 

(3) ทําใหถูกกวาเสมอ ถาหากทําใหถูกตั้งแตแรก (It is always cheaper to 
do the job right the first time) 

(4) ตัวชี้ผลงาน คือ ตนทุนคุณภาพ (The performance indicator is the cost 
of quality) 
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(5) มาตรฐานของผลงาน คือ ของเสียเปนศูนย (The performance standard 
is zero defects) 

กลาวสั้นๆ ไดวา หลักการที่ครอสบีเนน ไดแก การทําตามมาตรฐาน การแกไข
ปญหาคุณภาพ การทําใหถูกตั้งแตแรก และการยึดเปาหมายของเสียเปนศูนย 

(1) คุณภาพ  หมายถึง การทําตามมาตรฐาน (Conformance to Standards) 
พนักงานตองรูวามาตรฐานของผลงานที่แทจริงอยูตรงไหนและตอง
คาดหมายวาเขาจะทําใหไดตามนั้น 

(2) คุณภาพมาจากการปองกันของเสีย (Defect Prevention) ไมใชแกไขของ
เสีย (Not Defect Correction) การเปนผูนํา การฝกอบรมและการมีวินัย 
เปนสิ่งแรกที่จะทําใหเกิดการปองกันของเสีย 

(3) คุณภาพในฐานะมาตรฐานการทํางานนั้นตองปราศจากของเสีย (Defect-
Free) มีเพียงการปราศจากของเสียเทานั้นที่จะเปนมาตรฐานซึ่งเปนที่
ยอมรับกัน 

(4) คุณภาพประหยัดเงิน (Saves Money) การทําใหถูกตั้งแตแรก ทําให
ประหยัดตนทุนในการแกไขการทํางานที่ไมดี 

ครอสบี ไมไดมองคุณภาพเปนสิ่งตายตัว เพราะเขาเชื่อวาคุณภาพที่สูงขึ้นจะ
ชวยลดตนทุนและเพ่ิมกําไรเสมอ องคการสามารถใชตนทุนคุณภาพเปนเครื่องมือที่จะทําให
บรรลุเปาหมายในการปรับปรุงคุณภาพได สวนบทบาทของบุคคลนั้น ครอสบีใหความสําคัญ
กับนักวิชาชีพในระดับปานกลาง แตใหความสําคัญกับบทบาทของผูบริหารระดับสูงในระดับ
มาก สวนพนักงานระดับลางเขามองวามีบทบาทจํากัดเฉพาะการรายงานปญหาตอผูบริหาร
ระดับสูง เขาวัดความสําเร็จของการจัดการคุณภาพจากขั้นตอนตางๆ เริ่มจากการที่องคการไม
สนใจเลยไปจนกระทั่งเกิดเขาใจกระจาง เปนที่ยอมรับกันวาครอสบีเปนนักจูงใจที่สามารถทํา
ใหโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพเกิดขึ้นได แตแนวทางของเขาจะเนนความงายในการปฏิบัติ 
เขาจึงถูกวิจารณวาไมไดสรางองคความรูใหมๆ ใหกับทฤษฎีการจัดการคุณภาพ (Dale, 
Laseclles & Plunkett, 1990, 7) 

 

แนวทางการจัดโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพของครอสบีมีอยู  14  ข้ัน คือ 

ข้ันที่  1  ใหผูบริหารมีความผูกพันตอการจัดการคุณภาพอยางชัดเจน (Make 
Clear Management’s Commitment to Quality) วิธีการก็คือ เขียนออกมาเปนนโยบายใหชัด 
ใหมีลักษณะเปนคําม่ันสัญญา มากกวาจะเปนขอความสั้นๆ เชน ใชขอความวา “จะทําให
เหมือนกับเง่ือนไขที่กําหนดไว... หรือสาเหตุที่เปนตัวกําหนดใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น เปน
สิ่งที่เราและลูกคาของเราตองการจริงๆ” หรือเขียนวาจะมีวิธีการทําอยางไรกับการไมทําตาม 
เขียนขอความที่ชี้ใหเห็นการเบี่ยงเบนออกไปจากนโยบายวาเปนอยางไร เขียนถึงการมอบ
อํานาจในการประเมินนโยบาย ซึ่งแยกออกมาตางหากจากผูบริหารระดับสูง 
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ข้ันที่  2  จัดตั้งทีมปรับปรุงคุณภาพโดยใหมีตัวแทนมาจากแตละฝาย (Set up 
Quality Improvement Teams with Representatives from Each Department) แตกอนที่จะ
ตั้งตัวแทน ตองใหทุกคนในองคการรูสาระหลักๆ ของการจัดการคุณภาพเสียกอน ซึ่งอาจวัด
ความรูโดยใชแบบสอบถามดังตัวอยางในตารางตอไปน้ี 

 
                                      คําถาม        ใช        ไมใช 

(1) คุณภาพ  คือ การวัดความดีของสินคา ซึ่งอาจแยกเปนชวงๆ เชน
คุณภาพพอใช 

(2) หลักของคุณภาพตองการใหผูบริหารกําหนดระดับคุณภาพ (Quality 
Levels) ที่ยอมรับไดเอาไวเพ่ือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

(3) ตนทุนของคุณภาพ  คือ  คาใชจายในการทําสิ่งตางๆ ผิดพลาด 
(4) ขอมูลการตรวจคุณภาพและการทดสอบควรรายงานตอฝายผลิตเพื่อให

เขาไดมีเครื่องมือในการทํางาน 
(5) คุณภาพเปนความรับผิดชอบของฝายคุณภาพ 
(6) ทัศนคติของพนักงานเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดของเสีย 
(7) ขาพเจามีขอมูลแนวโนมของคุณภาพที่เปนอยูทําใหขาพเจาปฏิเสธระดับ

คุณภาพที่เปนอยูทุกระดับ 
(8) ขาพเจาไดเขียนปญหาคุณภาพใหญที่สุด 10 ปญหาออกมาไวแลว 
(9) ของเสียเปนศูนย (Zero Defects) คือ โปรแกรมการจูงใจพนักงาน 
(10) ปญหาที่ใหญที่สุดในเวลานี้ คือ ลูกคาไมเขาใจปญหาของเรา 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
(  ) 

 
(  )  
(  ) 
(  ) 
 

(  ) 
 (  )  
(  ) 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
(  ) 

 
(  )  
(  ) 
(  ) 
 

(  ) 
 (  )  
(  ) 

 
ที่มา : (Bank, 1992, 77) 

ครอสบี เฉลยวา ถาผูตอบมีความรูเรื่องการจัดการคุณภาพดี เขาควรตอบขอ 
(3) กับขอ  (7) วา “ใช” นอกนั้น ควรตอบวา “ไมใช” 

เม่ือพนักงานมีความรูเรื่องคุณภาพแลว จึงจัดทีมขึ้น ประธานของทีมควรทํางาน
เต็มเวลาสวนสมาชิกอ่ืนๆ ควรทําบางสวน เพราะประธานตองเปนหลักใหคนอ่ืนและจะตอง
เปนคนที่เชื่อในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพอยางจริงจัง สําหรับความรับผิดชอบของทีมควรมี
ดังตอไปน้ี 

(1) จัดวางโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพทั้งหมด 
(2) เปนตัวแทนของแตละฝาย เม่ือมาอยูในทีม 
(3) เปนตัวแทนของทีม เวลาที่ไปอยูที่ฝาย 
(4) นําเอาการตัดสินใจของทีมไปปฏิบัติในฝาย 
(5) คิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพ 
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ข้ันที่  3  กําหนดใหมีการวัดคุณภาพเพื่อแสดงปญหาที่เปนอยู หรือเปนปญหา
ที่อาจเกิดไดในอนาคต (Set Place Quality Measurement to Provide a Display of Current 
and Potential Nonconformance Problems) การวัดควรจะใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
สะดวกตอการปรับปรุงแกไขสวนมากฝายควบคุมคุณภาพจะเปนผูวัดและรวบรวมขอรองเรียน
ตางๆ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงระดับของการเปนปญหา เม่ือรวบรวมปญหาไดแลวก็ควรสื่อสารให
พนักงานเขาใจ และนําไปใชเปนประโยชน วิธีการสื่อสารก็ควรจะนําเสนอโดยใชหนวยนับ เชน 
จํานวนของเสียตอหนวย หรือเปอรเซ็นตการเสียหาย หรืออาจแสดงเปนแผนภาพแนวโนมของ
ความเสียหาย หรืออาจจําแนกออกตามระดับความรุนแรง จําแนกตามสาเหตุที่มา หรือจําแนก
ตามความรับผิดชอบสําหรับการแกไข 

ข้ันที่  4  กําหนดตนทุนคุณภาพและอธิบายวิธีการใชตนทุนคุณภาพ ในฐานะที่
เปนเครื่องมือในการจัดการ (Determine the Cost of Quality and Explain How to Use It as 
a Management Tool) ครอสบี เห็นวา ตนทุนคุณภาพควรมีไมเกินรอยละ 2.5 ของยอดขาย 
และวิธีลดตนทุนคุณภาพที่ดีที่สุดคือ การปองกันไวลวงหนา 

ข้ันที่  5  ยกระดับการตระหนักถึงระดับคุณภาพ และความหวงใยสวนตัวตอ
ชื่อเสียงคุณภาพของบริษัทใหเกิดกับพนักงานทุกคน (Raise the Level of Quality 
Awareness and The Personal Concern for The Company’s Quality Reputation for All 
Employees) วิธีการทําไดสองทางพรอมกัน ทางหนึ่ง ใชการประชุมระหวางผูบริหารกับ
พนักงานเปนประจํา เพ่ือพูดคุยกันถึงปญหาการไมทําตามเง่ือนไขคุณภาพ สวนอีกทางหนึ่ง 
ใชการสื่อสารใหกระจายไปทั่วองคการ เชน การสงจดหมายขาว การจัดงานและการติดปาย
ประกาศ ความรับผิดชอบนี้เปนของทีมงานปรับปรุงคุณภาพโดยมีที่ปรึกษามืออาชีพคอยให
ความชวยเหลือ การเริ่มตนโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพควรไปอยางชาๆ แตตองตอเน่ือง 

ข้ันที่  6  ลงมือแกปญหาตามที่ยกมาในขั้นกอนๆ (Take Corrective Action on 
The Problems Raised in The Precious Steps) ครอสบีเสนอแนะใหแบงทีมแกปญหา
ออกเปน 4 ระดับ ใหผูบริหารทีมในแตละระดับประชุมกันเปนประจํา เชน ประชุมทุกวัน ทุก
สัปดาห หรือทุกเดือน เพ่ือหาทางแกไขปญหาสําคัญๆ ตามที่จัดลําดับเอาไว 

ข้ันที่  7  วางแผนจัดโปรแกรมของเสียเปนศูนย (Plan a Zero Defects 
Programme)  
โดยครอสบีแนะนําใหจัดทําตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) แจงขาวสารแกหัวหนางานทุกคนใหทั่วถึงวา กําลังมีการจัดทําโปรแกรม
ของเสียเปนศูนย 

(2) กําหนดวาตองใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง และใหความมั่นใจแกทุกคนใน
เรื่องความมั่นคงในการทํางาน 

(3) เลือกวิธีการเริ่มตนที่เหมาะสมที่สุดกับวัฒนธรรมองคการ 
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(4) ชี้แจงหนาที่ที่จะทําเพื่อใหโปรแกรมสําเร็จ 
(5) ออกแบบวิธีการที่จะสรางการยอมรับเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพ 
(6) จัดทําตารางกําหนดการในรายละเอียดและซักซอมใหกับคนที่จะเขามา

รับผิดชอบ 
(7) ระบุวิธีการกําจัดสาเหตุที่กอใหเกิดความผิดพลาดและจัดทําแผนปฏิบัติ 
แกนความคิดของโปรแกรมของเสียเปนศูนย คือ ทําใหถูกตั้งแตแรก และปญหา

ที่ใหญที่สุดมากจากการไมตั้งใจมากกวาการไมรู ครอสบีกลาววา 
“ความผิดพลาดของมนุษยมีสาเหตุมาจากการไมตั้งใจมากกวาการไมรู การขาด

ความตั้งใจเกิดเม่ือคนคิดวาความผิดพลาดเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได ถาเราระวังปญหานี้ใหดี 
โดยใหสัญญากับตัวเราวาจะใหความสนใจอยางสมํ่าเสมอตั้งแตแรก เราจะกาวไปขางหนา
อยางยิ่งใหญ ดวยการกําจัดของเสียที่เกิดจากการทํางานซ้ํา จากของเหลือเศษและการ
ซอมแซมซ่ึงทําใหตนทุนเราสูงขึ้นและลดโอกาสของแตละคนลง ความสําเร็จเปนการเดินทาง
ไมใชเปาหมาย” 

ข้ันที่  8  ฝกอบรมหัวหนางานอยางแข็งขัน เพ่ือใหสามารถทํางานในสวนที่
รับผิดชอบตามกระบวนการปรับปรุงคุณภาพไดสําเร็จ (Train Supervisors Actively to Carry 
Out Their Part in the Total Quality Improvement Process) ครอสบีมองวา หัวหนางานเปน
สื่อที่นําการทํางานลงไปสูระดับลาง จึงจําเปนตองใหการฝกอบรมแกเขา หลักสูตรการ
ฝกอบรมควรเร่ิมดวยการกระตุนใหตระหนักถึงคุณภาพกอนเปนเวลา 6 ชั่วโมง ตามดวยการ
ฝกอบรมในเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับโปรแกรมของเสียเปนศูนยอีก 4 สัปดาห วัตถุประสงคก็
เพ่ือใหหัวหนางานเชื่อม่ันในหลักการของโปรแกรมและสามารถอธิบายวิธีการขจัดของเสียแก
ผูอ่ืนได ครอสบีเห็นวาสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดการเขาใจในเรื่องนี้ คือ คูมือในการฝกอบรม 
นอกจากนี้ครอสบียังแนะนําวาควรมีการฝกอบรมซ้ําดวย 

ข้ันที่  9  จัดงานวันของเสียเปนศูนย (Hold a Zero Defects Day) เพ่ือให
พนักงานรูดวยตนเองวาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแลวในองคการ ซึ่งเปนการแสดงความ
ผูกพันตอสาธารณะและการแสดงแบบแผนการทํางานของตนเอง พรอมกับถือเปนการฉลอง
ไปดวย ครอสบีเห็นวาแมวิธีนี้อาจดูขบขันไปบาง แตก็แสดงใหเห็นถึงความผูกพันกับความคิด
เรื่องคุณภาพ นับตั้งแตผูบริหารระดับสูงลงมากระทั่งถึงพนักงาน 

ข้ันที่  10  กําหนดเปาหมาย และกระตุนใหบุคคลและกลุมกําหนดเปาหมายการ
ปรับปรุงคุณภาพ (Goal Setting and Encouraging Individuals and Groups to Set 
Improvement Goals) หัวหนาควรเปนผูนํากลุมในการกําหนดเปาหมายในแตละระยะ ซึ่งเปน
เปาหมายเฉพาะที่วัดไดและไมซ้ําซอนกันกับเปาหมายของโปรแกรม ตัวอยางเชน กําหนด
เปาหมายวาจะลดของเสียลงอีกรอยละ 20 ในเวลา 1 เดือน หรือกําหนดเปาหมายวา เพ่ือใหได
รางวัลการทําความสะอาดในสัปดาหหนา 
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ข้ันที่  11  กระตุนใหพนักงานแจงปญหาการปรับปรุงคุณภาพที่เขาประสบแก
ผูบริหารเพื่อใหเกิดการรณรงคแกสาเหตุที่ผิดพลาดใหไดตามจุดมุงหมาย (Encourages 
Employees to Communicate to Management the Difficulties they have in Achieving 
their Improvement Goals in the Error-Cause Removal Compaign) วิธีการก็อยางเชน การ
จัดทําตูเสนอแนะใหพนักงานเขียนแจงปญหา จากประสบการณที่ผานมาวิธีนี้ใชไดผลมาก แต
ขอสําคัญเม่ือไดรับการบอกปญหามาแลวตองเอาไปแกไขอยางจริงจัง โดยฝายที่เกี่ยวของตอง
มารับไปจัดการและตองขอบคุณคนบอกดวยสวนถาไมมีปญหาอะไรจริงๆ ก็ขอใหพนักงาน
บอกวาเขาชอบหัวหนาคนไหนมากที่สุด 

ข้ันที่  12  ทําใหทุกคนที่เขารวมโปรแกรมยอมรับและเกิดความซาบซึ้ง 
(Recognize and Appreciate All Those Who Participate in the Programme) โดยการสนใจ
ความรูสึกของคนเขารวมโปรแกรม สังเกตดูพฤติกรรมและพยายามสรางการยอมรับใหได 

ข้ันที่   13  จัดตั้งกลุมที่ปรึกษาคุณภาพเพื่อปรึกษาหารือกันเปนประจํา 
(Establish Quality Councils to Communicate on a Regular Basis) เปนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณและหาทางออกที่ดีรวมกัน ทําใหการดําเนินงานและการแกไข
ปญหาเปนไปอยางรอบคอบ 

ข้ันที่  14  จัดทําโปรแกรมแบบเดิมซํ้าอีก (Do it all Over Again) เพราะ
โปรแกรมคุณภาพไมมีสิ้นสุด ครอสบีเนนเสมอวา จริงๆ แลว การจัดการคุณภาพเปนการ
เดินทางไมใชเปาหมาย (Bank, 1992, 75 - 80) 

 
8.6 เฟเกนบาม 

เฟเกนบามเกิดในป ค.ศ. 1919 เปนผูใหกําเนิดแนวคิดในการควบคุมคุณภาพ
ทั้งองคการเปนผูเขียนหนังสือเร่ืองการควบคุมคุณภาพมาตั้งแตป ค.ศ. 1951 ตอมาป ค.ศ. 
1983 ไดตีพิมพใหมชื่อ “Total Quality Control” ประกอบดวยหัวขอเดนๆ เชน การจัดการ
คุณภาพ ระบบสําหรับคุณภาพทั้งองคการ กลยุทธการจัดการและคุณภาพ เทคโนโลยีทางดาน
วิศวกรรมและคุณภาพ เทคโนโลยีทางสถิติและการประยุกตใชคุณภาพทั้งองคการในบริษัท 
ชวงทศวรรษ 1950 เฟเกนบามทํางานเปนผูจัดการคุณภาพอยูที่บริษัท เจเนอรัล อิเล็กทริก 
ตอมีป ค.ศ. 1958-1968 ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการฝายปฏิบัติการโรงงานของบริษัท
เดียวกัน สําหรับปจจุบันเฟเกนบามออกมาเปนประธานบริษัทใหคําปรึกษาทางดานวิศวกรรม
มีชื่อวา “General Systems Company” ซึ่งเปนบริษัทที่รับออกแบบและติดตั้งระบบปฏิบัติการ
ใหกับบริษัทตางๆ ทั่วโลก 

ในสวนของแนวคิดในการจัดการคุณภาพ เฟเกนบามไมตองการใหผูบริหารเปน
ผูสรางระบบการจัดการคุณภาพขึ้นมาเอง เพราะเขามองการจัดการคุณภาพวา เปนเรื่อง
ธรรมชาติของการบริหารที่ทุกคนในองคการตองมีสวนรวมในการสรางดวยกัน เง่ือนไขการ
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สรางจึงอยูที่ความเขาใจระบบคุณภาพที่กําลังดําเนินการมากกวา โดยตองเปลี่ยนจากความคิด
ในการไลตามแกปญหามาเปนวิธีการใหทุกคนเขาใจและผูกพันกับแนวทางการจัดการคุณภาพ
ที่มุงลูกคา แตตัวผูบริหารระดับสูงเปนเง่ือนไขของความสําเร็จในการกอตั้งระบบคุณภาพ 
ผูบริหารตองเลิกใชวิธีแกปญหาคุณภาพระยะสั้นซ่ึงที่จริงไมไดผล และตองเขาใจวาปญหา
คุณภาพไมใชจะแกไดในระยะเวลาที่รวดเร็ว เฟเกนบามเห็นวาการเปนผูนําในดานคุณภาพจะ
ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จในตลาดดวย 

เฟเกนบาม เนนวิธีการวัดตนทุนและผลลัพธอยางมาก เขาเชื่อวา การติดตั้ง
ระบบและโปรแกรมการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหองคการไดรับผลตอบแทน
คุมคา ดูไดจากความสามารถในการแขงขันที่เพ่ิมขึ้น ความรูสําคัญที่เขาไดใหกับทฤษฎีการ
จัดการคุณภาพ ไดแกแนวคิดในการวัดตนทุนคุณภาพ ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ตนทุน
การประเมินผล (Appraisal Costs) ตนทุนการปองกัน (Prevention Costs) และตนทุนความ
ลมเหลว (Failure Costs) ซึ่งรวมกันเปนตนทุนคุณภาพทั้งหมด (Total Quality Costs) 

เฟเกนบามมองวา เปาหมายของการจัดการคุณภาพ ก็คือ การลดตนทุน
คุณภาพทั้งหมดซึ่งปกติมีมากถึงรอยละ 25 - 30 ของยอดขายหรือตนทุนดําเนินการ สวน
หัวใจของโปรแกรมจัดการคุณภาพ ก็คือ การเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนคุณภาพ และดําเนินการ
ใหตนทุนน้ีลดลง ขอสําคัญผูบริหารตองมีความผูกพัน 3 ดานดวยกัน คือ 

(1) สรางความแข็งแกรงใหกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 
(2) ทําใหการปรับปรุงคุณภาพกลายเปนนิสัย 
(3) มองคุณภาพและตนทุนวาตางก็มีผลตอกัน 

สรุปวา เฟเกนบามไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการจัดการคุณภาพ 2 
ประการ คือ ประการแรก ถือวาคุณภาพเปนความรับผิดชอบของทุกคนในองคการ ไลจาก
ผูบริหารไปจนถึงคนงาน ประการที่สอง เฟเกนบามเปนคนแรกที่เห็นความสําคัญของตนทุน
การไมมีคุณภาพ (Costs of Non-Quality) จึงตองจัดโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพขึ้นเพ่ือลด
ตนทุนการควบคุมและตนทุนความลมเหลวใหเหลือนอยที่สุด (Kruger, 2001, 151) 

 
8.7 อิมาอิ   

เปนคนนําแนวคิดไคเซ็นของญี่ปุนมาอธิบายในหนังสือชื่อ Kaizen ในป ค.ศ. 
1986 และอางวาไคเซ็นเปนพื้นฐานของความสําเร็จของบริษัทญี่ปุนชั้นนําหลายแหง ปจจุบัน    
อิมาอิเปนกรรมการบริษัทเคมบริดจ (Cambridge Corporation) ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษา
ทางดานการจัดการระหวางประเทศที่มีสํานักงานใหญอยูในโตเกียว อิมาอิ อธิบายวา ไคเซ็น
เปนแนวคิดที่เชื่อวาองคการจะอยูรอดในระยะยาว ก็ตอเม่ือคนทุกคนในองคการสนใจที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพอยูทุกๆ วันตามหลักไคเซ็นถือวาจะตองคอยปรับปรุงไปเรื่อยๆ โดยการทํา
ความเขาใจกับระบบการทํางาน จุดออนหรือจุดที่ไรประสิทธิภาพแลวก็แกไข ไคเซ็นยังเชื่อวา
การปรับปรุงจะทําใหดีขึ้นเรื่อยๆ 
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หลักการของไคเซ็นมี  3 ประการ คือ ประการแรก  ไคเซ็นมองไปที่

กระบวนการของระบบ (Process View of the System) หนวยวิเคราะหพ้ืนฐานของไคเซ็นจึง
ไดแก กระบวนการและพยายามหาทางปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีขึ้น ประการที่สอง 
ไคเซ็นถือวาความสําเร็จมาจากคน (Success Comes From People) การปรับปรุง
กระบวนการตองอาศัยความรู ความเขาใจปญหาของคนในองคการเปนหลัก ประการที่สาม 
ไคเซ็นเปนความรูสึกที่นึกถึงความเรงดวนอยูเสมอ (Constant Sense of Urgency) ตามหลัก
ไคเซ็น คนจะรูสึกวาตัวเองมีความตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงอยูอยางไมหยุดหยอน ทุกคน
จะตองคิดวาตัวเองสามารถปรับปรุงการทํางานไดและไมเคยพอใจกับกระบวนการทํางานที่
เปนอยู (Melnyk & Denzler, 1996, 319 - 320) 

สําหรับทากูชิ เปนนักสถิติและวิศวกรไฟฟา ที่มีสวนเกี่ยวของในการสราง
ระบบโทรศัพทของญี่ปุนขึ้นมาใหม เขาเปนคนใหคําปรึกษาทางสถิติและคอยสนับสนุนในการ
ออกแบบทดลอง ทากูชิเห็นวาการออกแบบเดิมไมเหมาะกับการนําไปใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม จึงไดออกแบบการทดลองเปนของตนเอง เขาเปนผูประยุกตใชการออกแบบ
ทดลองที่เขาคิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรมไฟฟาของญี่ปุนนานกวา 25 ป 

ทากูชิมองคุณภาพ ในแงที่เปนการสูญเสียที่เกิดแกสังคมเม่ือเวลาที่สินคาถูกสง
มอบ ฉะน้ันจึงตองมีการออกแบบสินคาใหดี โดยมีเปาหมายเพื่อลดการสูญเสียที่ลูกคาไดรับ
เม่ือมีการสงมอบสินคา ความคิดของทากูชิมีอยู 2 เรื่องใหญๆ คือ การทํางานของสูญเสีย (The 
Loss Function) กับการควบคุมคุณภาพใหคงที่ (Off-Line Quality Control) ทากูชิมองวา
ความสูญเสียจะย่ิงขยายออกไปเรื่อยเม่ือสงมอบสินคาใหลูกคา เชน เสื้อที่ไมมีคุณภาพ เม่ือย่ิง
ซักหรือยิ่งรีดก็ใหการสูญเสียยิ่งมีมาก ตองเปลืองแรงซักและรีด ตองใชพลังไฟฟามาก ผลเสีย
จึงเกิดเปนลูกโซหรือรถยนตวิ่งไปไดระยะหนึ่งก็ตองซอม ขณะที่ปกติวิ่งไดนานกวา 
(Drummond, 1992, 37) 

สิ่งที่สูญเสียน้ีไดแก ความไมพอใจของลูกคา เงินคาประกัน การเสียชื่อเสียง 
และที่สําคัญที่สุด คือ การสูญเสียสวนแบงการตลาด การสูญเสียเกิดขึ้นเม่ือไมเปนไปตาม
คานิยมเปาหมาย (Target Value) คุณภาพจะบรรลุไดโดยการทําใหเกิดความแปรปรวนนอย
ที่สุด มากกวาจะเปนการทําตามคุณสมบัติที่กําหนดแนวคิดนี้จึงนําไปสูแนวคิดที่สองเรื่องการ
ควบคุมคุณภาพใหคงที่ ซึ่งเขาใหหมายถึงกระบวนการผลิตที่ดีที่สุดซึ่งเกิดขึ้นเม่ือการผลิตและ
ผลการปฏิบัติงานมีความแปรปรวนนอยที่สุด แนวคิดนี้เนนไปที่การออกแบบ โดยแบง
ออกเปน 3 ขั้น คือ (1) การออกแบบระบบ (System Design) หมายถึง การออกแบบรูปราง
ทั่วไปของระบบ (2)  การออกแบบคามาตรฐานของระบบ หมายถึง การกําหนดคาตัวเลขเพ่ือ
แสดงวาระบบทํางานดวยดีและไมมีสิ่งรบกวน และ (3) การออกแบบระดับที่ยอมทน 
(Tolerance Design) หมายถึง ระดับของระบบที่ไมเปนที่พอใจ ซึ่งแสดงออกโดยแสงไฟ ทากู
ชิใหความสําคัญกับการออกแบบคามาตรฐานของระบบ ซึ่งเขาเห็นวาถูกกําหนดดวยปจจัย 2 
ประการ คือ ปจจัยควบคุม (Control Factors) ซึ่งสามารถควบคุมได กับปจจัยเสียงรบกวน 
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(Noise Factors) ซึ่งยากที่จุควบคุมหรือการควบคุมตองใชเงินแพงมาก วิธีการของทากูชิจะ
เนนการคนหาปจจัยควบคุมที่ทําใหกระบวนการหรือผลผลิตไมมีผลกระทบตอปจจัยเสียง
รบกวน สําหรับการคนหาคามาตรฐานที่ดีที่สุด กระทําโดยการทดลองเพื่อดูผลกระทบในระดับ
ตางๆ แตถาทดลองหมดทุกครั้งอาจใชเวลาและคาใชจายมาก ขณะที่ผลที่ไดก็อาจจะซ้ําๆ กัน 
ทากูชิจึงคิดวิธีการลดจํานวนการทดลอง โดยใชปจจัยเปนตัวกําหนดจํานวนการทดลองและทํา
การทดลองแตละปจจัยเพียง 2 ระดับ เรียกวา “การจัดเรียงลําดับการทดลองตามผลคูณของ
ระดับที่ดีที่สุดของปจจัย (Orthogonal Array)” องคการและนักวิชาการสวนใหญยอมรับวา 
วิธีการของทากูชิมีประโยชนตอการออกแบบทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิต 
(Dale, Boaden & Lascelles, 1994, 21 - 23) 

สวนคอนเวยเปนนักคิดรุนหลัง เขาจบจากวิทยาลัยการทัพเรือ ของ
สหรัฐอเมริกา เคยทํางานที่บริษัทอิสตแมนโกดัก (Eastman Kodak) เปนเวลา 5 ป เม่ือ ค.ศ. 
1954 ไดทํางานกับบริษัทนาชัวร (Nashua Corporation) จนป ค.ศ. 1979 ไดเปนประธาน
บริษัท และในปเดียวกันนี้เขาไดเชิญเดมมิงมาจัดโปรแกรมการจัดการคุณภาพทั้งองคการ
ใหกับบริษัท ตอมาไดตั้งบริษัทที่ปรึกษาคุณภาพขึ้นเองใชชื่อวาบริษัทคุณภาพคอนเวย 
(Conway Quality Inc.) ตั้งอยูที่เมืองนาชัวร รัฐนิวแฮมเชียร คอนเวยไดรับเหรียญเอดเวิรด 
(Edward Medal) จากสมาคมแหงสหรัฐอเมริกาสําหรับการควบคุมคุณภาพ เขาเปนคนคิด
แนวทางและเทคนิคในการจัดการคุณภาพขึ้นมาเอง โดยพัฒนามาจากคําสอนของเดมมิง คอน
เวยมองวาคุณภาพเปนผลมาจากการจัดการคุณภาพซึ่งสามารถทําใหคงที่ไดในพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติการทุกแหง รวมไปถึงผูปอนวัตถุดิบและผูกระจายสินคา เปาหมายของเขาอยูที่การลด
การสูญเสีย 3 ดาน ไดแก เวลา เงินทุนและวัสดุอุปกรณ โดยใหความสําคัญกับเวลาเปนอันดับ
แรก และการลดปริมาณสินคาคงคลังเปนอันดับสอง ซึ่งจะทําใหคาใชจายลดลงตามมาเปน
อันดับสาม เขาเสนอใหปรับปรุงคุณภาพโดยใชเครื่องมือที่สําคัญ 6 ประเภท คือ (1) ทักษะ
มนุษยสัมพันธ (2) การสํารวจทางสถิติ  (3) เทคนิคทางสถิติแบบงาย (4) การควบคุม
กระบวนการทางสถิติ (5) การจินตนาการ (imagine) เพ่ือแกไขปญหา และ (6) หลักวิศวกรรม
อุตสาหกรรม สิ่งที่เขาคิดนี้เขาเรียกวา “หนทางที่ถูกตองในการจัดการ (The Right Way To 
Manage)” เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ืองในองคการ ซึ่งตอมาไดรับการสนับสนุนและ
รับเอาไปใชทั่วโลก (Bank, 1992, 80 - 83) 

 
9. เปรียบเทียบความคิดของนักคิดในการจัดการคุณภาพทั้งองคการ 

เม่ือนําความคิดของนักคิดที่สําคัญในการจัดการคุณภาพทั้งองคการทั้ง 5 คน คือ เดมมิง 
จูราน อิชิกาวา ครอสบี และเฟเกนบาม มาเปรียบเทียบกัน ปรากฏวามีทั้งสวนที่แตกตางกัน
และคลายคลึงกัน ดังที่แสดงไวในตารางเปรียบเทียบความคิดของนักคิดที่สําคัญในการจัดการ
คุณภาพ 

ในตารางดังกลาว  มีประเด็นที่นํามาเปรียบเทียบกัน 10 ประเด็น คือ   
(1) ความสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง  
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(2) ความสัมพันธกับลูกคา 
(3) ความสัมพันธกับผูปอนวัตถุดิบ  
(4) การบริหารคน 
(5) ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน 
(6) กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ 
(7) การจัดสายงานในกระบวนการ  
(8) ขอมูลคุณภาพและการรายงาน  
(9) บทบาทของฝายคุณภาพ  
(10) การเทียบระดับ (Benchmarking)  
 
จะเห็นไดวาประเด็น 2 ประเด็น ไดแก ความสนับสนุนของผูบริหารระดับสูงและ

ความสัมพันธกับลูกคา เปนประเด็นที่นักคิดทุกคนเห็นพองกัน นั่นคือ การจัดการคุณภาพตอง
ไดรับความสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง และตองจัดการคุณภาพเพ่ือมุงตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคา 

สวนประเด็นการเทียบระดับนั้น เปนประเด็นที่นักคิดสมัยนั้นไมไดพิจารณา เน่ืองจาก
การเทียบระดับเปนเทคนิคใหมที่เพ่ิงเกิดทีหลัง เม่ือพิจารณาลึกลงไปจะพบวา เดมมิ่งและค
รอสบีตางก็สนใจกระบวนการผลิต แตไมไดพูดถึงกระบวนการออกแบบ แตทั้งสองก็มอง
ตางกัน ครอสบีมุงการบรรลุเปาหมายของเสียเปนศูนยโดยใชวิธีใหพนักงานเกิดความผูกพัน 
ขณะที่เดมมิงไมเห็นดวยกับการตั้งเปาหมายของเสียเปนศูนย ประเด็นที่นักคิดทั้งหมดไมได
กลาวถึงยังมีอีก 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นความสัมพันธกับผูปอนวัตถุดิบ และประเด็นขอมูล
คุณภาพและการรายงาน สวนทางดานพนักงาน ปรากฏวา อิชิกาวา ใหความสําคัญกับ
พนักงานมากกวานักคิดอ่ืนๆ ซึ่งสวนใหญเห็นวาการจัดการคุณภาพตองดําเนินการโดย
ผูบริหารเปนหลัก สําหรับเร่ืองการตรวจคุณภาพดวยการสุมตัวอยงานั้น เปนที่สนใจของทั้งจู
ราน อิชิกาวาและเฟเกนบาม แตเดมมิงไมเห็นดวย ขณะที่ 
ครอสบีก็เห็นวาไมจําเปนสําหรับการจัดโปรแกรมของเสียเปนศูนย (Martinez-Lorente, 
Dewhurst & Dale, 1998, 385) 

จะเห็นไดวาประเด็นของนักคิดที่กลาว ตางคนตางก็มีทั้งจุดออนและจุดแข็ง ไมมีแนวคิด
ใดที่สามารถตอบคําถามไดทุกอยาง เม่ือนํานักคิด 4 คน คือ เดมมิง จูราน เฟเกนบาม และค
รอสบี มาเปรียบเทียบกันจะพบวาเนนกันคนละจุด สรุปไดวา (Dale, Boaden & Lascelles, 
1994, 20) 

(1) เดมมิง เนนการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process 
Management) 

(2) จูราน  เนนการจัดการโครงการ (Project Management) 
(3) เฟเกนบาม เนนการจัดการระบบ (Systems Management) 
(4) ครอสบี เนนการจูงใจทั่วบริษัท (Company-Wide Motivation) 
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แม็กไบร (McBryde) สรุปวา นักคิดทั้ง 4 นี้เห็นตรงกันวาคุณภาพเปนกลยุทธพ้ืนฐาน
ของธุรกิจซ่ึงกําลังแผซึ่งเขาไปในวัฒนธรรมขององคการทั้งหมด ในขณะที่ฟายด (Find) เห็นวา
คําสอนของนักคิด 3 คน คือ เดมมิง จูราน และครอสบี มีจุดรวมกัน 4 ประการ คือ (Dale, 
Boaden & Lascelles, 1994, 20) 

(1) การใหความสําคัญกับการสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง และการมีสวนรวมของ
พนักงาน 

(2) การเห็นความจําเปนของการใหการศึกษาและฝกอบรมพนักงาน 
(3) การเนนวาจําเปนที่จะตองวางแผนอยางระมัดระวัง และตองยึดถือปรัชญาความ

เกี่ยวของทั่วบริษัท (Philosophy of Company-Wide Involvement) 
(4) การเห็นวา การปรับปรุงคุณภาพจะตองเกิดอยางถาวร และตองเปนกิจกรรมที่มี

ความตอเน่ือง 
 
บทสรุป 

แนวคิดในการจัดการคุณภาพสมัยใหมพัฒนามาจากประเทศญี่ปุนในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง โดยการริเริ่มของนักคิดชาวตะวันตกและผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุน นักคิด
เหลานี้มีพ้ืนฐานการคิดคลายกัน เชน คิดวาการเริ่มตนจัดการคุณภาพตองทําใหถูกตองตั้งแต
แรก โดยการใหความสําคัญกับการบริหารวัฒนธรรมองคการ ตองใหความสําคัญกับลูกคาทั้ง
ภายในและภายนอก ตองสนใจการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง ตองมีการสรางทีมงานและ
การมอบอํานาจ ตองใหความสําคัญกับปญหาคุณภาพขององคการและเปนบทบาทที่สําคัญ
ของผูบริหาร ตลอดจนตองมีการฝกอบรมและรูจักใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆ โดยเฉพาะ
เทคนิคในทางสถิติ สวนในรายละเอียดก็มีจุดเนนแตกตางกันไป เชน เดมมิง จูราน ครอสบี  
เฟเกนบาม เนนเร่ืองความรับผิดชอบผูบริหารในการจัดโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพ 
ขณะท่ีอิชิกาวาเนนบทบาทของพนักงานระดับลางมากกวาคนอ่ืน สวนรายละเอียดของการจัด
โปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพก็แตกตางกันไป ครอสบีเนนโปรแกรมของเสียเปนศูนย จูราน
เนนโครงการปรับปรุงคุณภาพ เฟเกนบามเนนตนทุนคุณภาพและการควบคุมคุณภาพที่ไมดี 
ดานเดมมิงเนนการควบคุมกระบวนการทางสถิติซึ่งมีจุดเนนที่การควบคุมความแปรปรวนและ
บทบาทของทุกคนในองคการ 
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บทที่ 2 
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ขอมูลดิบ ( Raw Data)   
 หมายถึง  ขอเท็จจริงที่ไดเก็บรวบรวมมาจากสถานที่เกินเหตุจริง  แตยังไมไดทําการคํานวณ 
 หาความสัมพันธใดๆ  
 

1. ประเภทของขอมูล ( Type of Raw Data)  
ขอมูลเชิงปริมาณ ( Ouantitative Date or Numerical Data) ไดแก ขอมูลที่นับได วัดได และเปน

ขอมูลที่เปนอัตราสวน ยกตัวอยางเชน 
- ในโรงงาน ฉีดพลาสติกผลิตชิ้นงานได 10,000 ชิ้นตอวัน (นับได) 
- พอมีความสูงมากที่สุด เทากับ 175 เซนติเมตร (วัดได) 
- ภราดรชนะ เทนนิสรายการ Wimbledon ดวย Score 6 :4 , 7: 5 และ 6 : 3 (อัตราสวน) 
ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data or Verbal Date) ไดแก ขอมูลที่แสดงลําดับที่ ขอมูล เชิง

การเปรียบเทียบ (สวย ไมสวย สูง ต่ํา) และขอมูลที่แสดงชื่อหรือฉายา ยกตัวอยางเชน  
- ของเสียในโรงงาน ฉีดพลาสติกเปนจุดดํา เปนตามด  (แสดงคุณลักษณะ) 
- ภราดรเปนนักเทนนิสมือวางอันดับที่ 11 ของโลก  (แสดงลําดับที่ ) 
- ผูที่ชนะเลิศการประกวดนางสางไทย ถือวาเปนผูหญิงที่สวยที่สุด  (เชิงเปรียบเทียบและแสดงลําดับ

ที่ 
 

2. ขอมูลเชิงสถิติ ( Statistical Data)   
 หมายถึง  สิ่งตัวอยาง (Sample)  ที่ใชแทนขอเท็จจริงของเรื่องราวตางๆ ของประชากร ที่กําลังสนใจ 
โดยการชักสิ่งตัวอยางนี้จะตองม่ันใจวา ขอมูลตัวเลขที่ไดมาตองมีการกระจายตัว และมาจากทั่งทุกจุดของกลุม
ประชากร (Population) นอกจากนั้นสมาชิกแตละตัวในกลุมประชากรจะตองมีโอกาส (Probability) ที่จะถูกหยิบ
ขึ้นมาเทาๆ กันดวย 
สิ่งที่สําคัญในการเก็บขอมูล 

1. ตองทําความเขาใจกับจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเดนชัด  วาจะเก็บขอมูลไดเพ่ืออะไร  
เก็บไปแลว  จะสามารถนําไปวิเคราะหผล  เพ่ือการปรับปรุงไดหรือไม 

2. ตองมีการจําแนกประเภทของขอมูลใหชัดเจน การที่เราเขาใจกระบวนการที่เราตองการศึกษาอยาง
เดนชัดจะทําใหเราราบแหลงที่มาของขอมูลแตละกลุมได   (วันรัตน  จันทกิจ : 2546 ) 

 
เม่ือเราไดทราบถึงลักษณะของขอมูล และความสําคัญของขอมูลแลว  จึงสามารถสรุปเครื่องมือใน

การแกปญหา  ดานเทคนิคแยกตามประเภทของขอมูลตัดตารางตอไปน้ี 
 



 

เครื่องมือ 7 อยางของ QCC 

280

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 แสดงการแบงแยกเครื่องมือการแกปญหาตามชนิดของขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือของขอมูลเชิงคุณภาพ 
( Qualitative Data) 

เครื่องมือของขอมูลเชิงปริมาณ 
( Quantitative Data ) 

Generating , Grouping , Deciding Counting , Measuring 

- Brainstorming 
- Flow Process Chart 
- Gantt Chart 
- Cause & Effect Diagram 
- Affinity Diagram 
- Relation Diagram 
- Tree Diagram 
- Arrow Diagram 
- Matrix Diagram 
- Matrix Data Analysis 
- Process Decision Program 

Chart 

- Check Sheet 
- Pareto Diagram 
- Graph 
- Scatter Diagram 
- Histogram 
- Control Chart 
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เครื่องมือคุณภาพพื้นฐาน 7 ประการ 
 
ความเปนมา  

ในป ค.ศ. 1946 JUSE หรือ Union of Japanese Scientists and Engineers ไดถูกกอตั้งขึ้นพรอม ๆ 
กับการจัดตั้งกลุม Quality Control Research Group ขึ้นเพ่ือคนควาใหการศึกษาและเผยแพรความรู
ความเขาใจในเรื่องระบบการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งประเทศ โดยมีจุดหมายเพื่อลบภาพพจนสินคาคุณภาพ
ต่ํา ราคาถูก ออกจากสินคาที่ "Made in Japan" และเพิ่มพลังการสงออกไปพรอม ๆ กัน  

หลังจากนั้นมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน ซึ่งก็คือ Japanese Industrial Standards (JIS) 
Marking System ไดถูกกําหนดเปนกฏหมายในป ค.ศ. 1950 พรอม ๆ กับการเชื้อเชิญ Dr. W. E. 
Deming มาเปดสัมมนาทาง QC ใหแกผูบริหารระดับตาง ๆ และวิศวกรในประเทศ นับเปนการจุดประกาย
ของการตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ อันตามมาดวยการกอตั้งรางวัล Deming Prize อันมีชื่อเสียง เพ่ือ
มอบใหแกโรงงานซึ่งมีความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพดีเดนของประเทศ  

ตอมาในป ค.ศ. 1954 Dr. J. M. Juran ไดถูกเชิญมายังประเทศญี่ปุน เพ่ือสรางความรูความเขาใจแก
ผูบริหารระดับสูงภายในองคกรในการนําเทคนิคเหลานี้มาใชงาน โดยไดรับความรวมมือจากพนักงานทุก 
ๆ คน นับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาและรวบรวมเครื่องมือที่ใชในการควบคุมคุรภาพรวม 7 ชนิด ที่
เรียกวา QC 7 Tools มาใช  

เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ชนิดนี้ ตั้งชื่อตามนักรบในตํานานของชาวญี่ปุนที่ชื่อ "บงเค” (Ben-Ke) 
ผูซึ่งมีอาวุธอันรายกาจแตกตางกัน 7 ชนิด พกอยูที่หลัง และสามารถเลือกดึงมาใชสยบคูตอสูที่มีฝมือราย
กาจคนแลวคนเลา สําหรับเครื่องมือทั้ง 7 ชนิด สามารถแจกแจงไดดังนี้  
 
1. ผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) 

เปนผังหาความสัมพันธระหวางสาเหตุและผล บางครั้งเรียกวา Ishikawa Diagram ซึ่งเรียกตามชื่อ
ของ Dr.Kaoru Ishikawa ผูซึ่งเริ่มนําผังน้ีมาใชในป ค.ศ.1953 เปนผังที่แสดงความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะทางคุณภาพกับปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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1.1 สาเหตุหลักที่มักจะใชเพ่ือการวิเคราะหไดแก (4M) 
1.1.1 คน (Man) เชน หัวหนา พนักงาน QC 
1.1.2 เครื่องจักร (Machine) เชน เครื่องจักร เครื่องมือวัด 
1.1.3 วิธีการ (Method) เชน การผสมวัตถุดิบ การตั้งเครื่อง 
1.1.4 วัตถุดิบ (Material) เชน เม็ดพลาสติก น้ํา น้ํามัน เศษผา 

 

 
 

1.2 ขั้นตอนการเขียนผังกางปลา 
1.2.1 กําหนดปญหาที่ตองการศึกษา (หัวปลาหรือผล) 
1.2.2 เขียนกระดูกสันหลัง เขียนกางหลัก กางรอง พรอมกับตองมีหัวลูกศร 
1.2.3 นําสาเหตุมาลงที่กางจากกางหลัก (4M)  
1.2.4 วิเคราะหสาเหตุรองของแตละสาเหตุหลัก สาเหตุยอยของสาเหตุรองตามลําดับ 
1.2.5 กําหนดสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา โดยเลือกประมาณ 4-6 ปญหา 

 
1.3 การทําผังกางปลาใหมีประสิทธิภาพมีขอแนะนํา 4 ประการ 

1.3.1 รวบรวมความคิดจากทุกคน (ระดมสมอง) 
1.3.2 หม่ันทบทวนและแกไขอยางสม่ําเสมอ ไมเสร็จสิ้นในครั้งเดียว 
1.3.3 ภาษาที่ใชของสาเหตุจะตองระบุเจาะจง ไมพูดอยางอยางกวาง ๆ คําพูดที่เปนแบบ

กวางๆ เชน พนักงานชอบลืม (ควรบอกวาพนักงานลืมทําอะไร) วัตถุดิบไมดี(ควรบอก
วาไมดีตรงไหน) 

1.3.4 ควรใชหลักการ 5W1H What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เม่ือไร) Who (ใคร) How 
(อยางไร) Why (ทําไม) 
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ตัวอยางที่ 1 
สาเหตุที่ทําใหเกิดของเสียในโรงงาน ทําตัวอยางของโรงงานผูเขาเรียน 1 ตัวอยาง 

 

 
 
2. ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 
 

ใบตรวจสอบหมายถึง ฟอรมสําหรับการบันทึกขอมูล ซึ่งไดรับการออกแบบพิเศษเพื่อการ
ตีความหมายผลการบันทึกทันทีที่กรอกแบบฟอรมเสร็จสิ้น ใบตรวจสอบสําหรับการบันทึกขอมูลใชสําหรับ
การบันทึกขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ โดยใหมีการบันทึกใบตรวจสอบพรอมกับมีการปฏิบัติงาน 

 
ตัวอยางที่ 1 ใบตรวจสอบขอบกพรองจากการฉีดพลาสติก 
ชื่อผลิตภัณฑ PAC17958      วันที่ 25 เมษายน 2546 
 

ฉีดไมเติม ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄⁄⁄ 
เปนรอยดาง ⁄⁄ 
จุดดํา ⁄⁄⁄⁄   ⁄⁄⁄⁄   ⁄⁄⁄⁄ 
เฉือนเขาเนื้อ ⁄⁄⁄⁄ 
ขนาดไมได ⁄ 
 
ผูรวบรวมขอมูล : ไววรรณ วิราวรรณ 
ใบตรวจสอบสําหรับการหาสาเหตุ ใบตรวจสอบนี้จะออกแบบหลังจากที่ทราบสาเหตุที่มาของปญหาแลว 
จึงออกแบบใหรายการของสาเหตุนั้นไวอยางเดนชัดในในตรวจสอบ 
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ตัวอยางที่ 2 ใบตรวจสอบจํานวนงานเสียที่เปนสาเหตุจากการเฉือนของงานฉีดพลาสติก 
ชื่อผลิตภัณฑ PAC17958 วันที่ 25 เมษายน 2546 
 

วัน เวลา จํานวน 

จันทร 
เชา 8 
บาย 11 

อังคาร 
เชา 9 
บาย 12 

พุธ 
เชา 7 
บาย 10 

พฤหัสบด ี
เชา 9 
บาย 13 

ศุกร 
เชา 9 
บาย 13 

เสาร 
เชา 10 
บาย 14 

 
ผูรวบรวมขอมูล : แวววรรณ วิราวรรณ 
 
3. กราฟ (Graph)  

คือภาพลายเสน แทง วงกลม หรือจุดเพื่อใชแสดงคาของขอมูลวาความสัมพันธระหวางขอมูล หรือ
แสดงองคประกอบตาง ๆ 

กราฟแทง จุดประสงคเพ่ือเปรียบเทยีบในเชิงปริมาณที่มีการระบุเปนตัวเลข 
ตัวอยางที่ 1 เปรียบเทยีบปริมาณการใชวตัถุดิบของโรงงาน ก ป 2546 
 

0
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ไตร
มาศ

1

ไตร
มาศ

2

ไตร
มาศ

3

ไตร
มาศ

4

วัตถุดิบ A
วัตถุดิบ B
วัตถุดิบ C
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กราฟเสนแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตางๆดวยปริมาณที่เปนตัวเลข โดยทั่วไปนิยมใชถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งเราเรียกวา แนวโนม 
 
ตัวอยางที่ 2 แสดงยอดขายรวมของบรษิัท ก ประจําป 2546 

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2
2.1
2.2

ม.
ค.

มี.
ค.

พ.
ค.

ก.
ค.

ก.
ย.

พ.
ย.

ยอ
ด
ข
าย

 ( ร
อย
ล
าน

)

 
 
 
 
 
กราฟวงกลม แสดงองคประกอบที่ตองการเปรียบเทียบออกมาเปนสัดสวน โดยการเปลี่ยนขอมูลที่ตองการ
เปรียบเทียบใหมีคาเปน 100% ซึ่งคิดเทากับ 360 องศา  
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบวุฒิการศึกษาของพนักงานที่ทํากิจกรรม QCC กลุม คิวดวง 
 

ลําดับ การศึกษา 
จํานวน 
(ขีด) 

จํานวน (ตัวเลข) 
องศา=จํานวน*360 
ผลรวม 

%=จํานวน*100 
ผลรวม 

1 ป. ตรี � 1 45 12.5 
2 ปวส. ���� 4 180 50 
3 ม. 6 ��� 3 135 37.5 
� รวม 8 8 360 100 

 
 
 
 
 
 

ที่มา: รายงานการจําหนายประจําเดือนของแผนกการตลาด 

ผูรวบรวมขอมลู : วิราวรรณ แวววาว 
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ตัวอยางที่ 3 กราฟวงกลมเปรียบเทยีบระดับการศึกษาของกลุม คิวดวง 
 

高中 .6
大專  .

大學   

⌫

12.5%

50%
37.5%

 
 
4. กราฟพาเรโต (Pareto Diagram) 
 

เปนแผนภูมิที่ใชแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสาเหตุของความบกพรองกับปริมาณความ
สูญเสียที่เกิดขึ้น 

 
กราฟพาเรโต คิดคนโดยนายลอเลนซ โดยเขากลาววา “ความรวยอยูในประชากรสวนนอยเทานั้น”เปน

กราฟที่วิเคราะหความสัมพันธระหวางสาเหตุของความบกพรองกับมูลคาการสูญเสีย 
 

การสูญเสียในการผลิตนั้นมาจากสาเหตุมากมาย แตถาวิเคราะหลงไปลึกๆเราพบวา มาจากสาเหตุ
บกพรองที่สําคัญไมกี่สาเหตุเทานั้น  หรือนอยชนิดแตสงผลมาก สวนสาเหตุบกพรองอ่ืนๆอีกมากมาย
สงผลไมมากนัก หรือมากชนิดแตสงผลนอย การวิเคราะหลักษณะนี้เราจะใชกราฟพาเรโต  
 

4.1 ขั้นตอนการทํา 
4.1.1 กําหนดปญหาที่ตองการศึกษาและขอมูลที่ตองการเก็บ 
4.1.2 ปญหา เชน จํานวนชิ้นงานเสีย มูลคาความสูญเสียจากของเสีย 
4.1.3 ขอมูล เชน ขอมูลตามชนิดของความบกพรอง มูลคาความเสียหายของแตละสาเหตุ 
4.1.4 ออกแบบตารางที่ตองการเก็บขอมูล (Check Sheet) 
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ตารางที่ 1 ตารางเก็บตัวอยางจํานวนของเสียจากการฉีดพลาสติก 
 

รหัส ชนิดความบกพรอง จํานวนที่ตรวจพบ รวม 
A รอยแตก   
B รอยขวน   
C คราบสุกปรก   
D รอยยน   
E ชองวาง   
F รูเข็ม   
G อ่ืนๆ   

 
ตารางที่ 2 ตารางเก็บตวัอยางจํานวนของเสียจากการฉดีพลาสติก 
 

รหัส ชนิดความบกพรอง จํานวนที่ตรวจพบ รวม 
A รอยแตก ⁄⁄⁄⁄   ⁄⁄⁄⁄ 10 
B รอยขวน ⁄⁄⁄⁄   ⁄⁄⁄⁄   ⁄⁄⁄⁄ .... ⁄⁄ 42 

C คราบสุกปรก ⁄⁄⁄⁄   ⁄ 6 
D รอยยน ⁄⁄⁄⁄   ⁄⁄⁄⁄   ⁄⁄⁄⁄ ......... ⁄⁄⁄⁄ 104 

E ชองวาง ⁄⁄⁄⁄ 4 
F รูเข็ม ⁄⁄⁄⁄   ⁄⁄⁄⁄   ⁄⁄⁄⁄   ⁄⁄⁄⁄ 20 
G อ่ืนๆ ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄⁄⁄   ⁄⁄⁄⁄ 14 

 
สรุปขอมูลลงตารางพาเรโต โดยเรียงจากมากไปนอย 
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ตารางที่ 3 ตารางพาเรโตแสดงความบกพรองที่เกิดจากการฉีดพลาสติก 
 

รหัส 
ชนิดของความ
บกพรอง 

จํานวน 
จุดบกพรอง 

จํานวนจุด 
บกพรองสะสม 

% % สะสม 

D รอยยน 104 104 52 52 
B รอยขวน 42 146 21 73 
F รูเข็ม 20 166 10 83 
A รอยแตก 10 179 5 88 
C คราบสุกปรก 6 182 3 91 
E ชองวาง 4 186 2 93 
G อ่ืนๆ 14 200 7 100 
รวม 200 - 100 - 

 
เขียนกรอบของแผนกราฟ มี 3 แกนคือ ซาย (จํานวน) ขวา (% สะสม) แกนนอน 
เขียนกราฟแทงใหนําจํานวนบกพรองมาเขียนลงบนกราฟ 
เขียนกราฟเสนใหนําเปอรเซ็นตสะสมมาจุดลงบนกราฟ เม่ือครบทุกจนแลวใหลากเสนกราฟ 
กําหนดสวนประกอบที่ตองแกไขใหลากเสนตรงจากเปอรเซ็นตสะสมที่ระดับ 80 มาสัมผัสกับกราฟเสน 
หลังจากนั้นใหลากเปนแนวดิ่งมาสัมผัสกับแกนนอน ซึ่งขอบกพรองที่อยูทางดานซายมือของเสนตัด
ดังกลาวถือวาเปนสวนประกอบที่ตองการแกไข จากตัวอยางคือ รอยยน รอยขวน และรูเข็ม 
 
5. ฮีสโตแกรม (Histogram) 
 

ฮิสโตแกรม หมายถึง กราฟแทงที่แสดงความผันแปรของขอมูล ทั้งที่เปนคาการกระจาย แนวโนมเขาสู
ศูนยกลาง และรูปแบบของความผันแปร เปนกราฟแทงที่ใชสรุปการอนุมาน (Inference) ขอมูลเพ่ือที่จะใช
สรุปสถานภาพของกลุมขอมูลน้ัน  

 
วิธีการสรางฮิสโตแกรม 

การรวบรวมขอมูลเปนขอมูลที่มาจากกระบวนการเดียวกัน ควรมีขอมูลระหวาง 50-200 ตัว หรือนอย
ที่สุดไมต่ํากวา 30 ตัว 
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ตารางที่ 1 ขอมูลแสดงขนาดเสนผาศูนยกลางของเหล็กเสนที่ผลิต 
 

2.510 2.517 2.522 2.522 2.510 2.511 2.519 2.532 2.543 2.525 
2.527 2.536 2.506 2.541 2.512 2.515 2.521 2.536 2.529 2.524 
2.529 2.523 2.523 2.523 2.519 2.528 2.543 2.538 2.518 2.534 
2.520 2.514 2.512 2.534 2.526 2.530 2.532 2.526 2.523 2.520 
2.535 2.523 2.526 2.525 2.532 2.522 2.502 2.530 2.522 2.514 
2.533 2.510 2.542 2.524 2.530 2.521 2.522 2.535 2.540 2.528 
2.525 2.515 2.520 2.519 2.526 2.527 2.522 2.542 2.540 2.528 
2.531 2.545 2.524 2.522 2.520 2.519 2.519 2.529 2.522 2.513 
2.518 2.527 2.511 2.519 2.531 2.527 2.529 2.528 2.519 2.521 

 
การคํานวณหาพิสัย 
พิสัย = คาสูงสุด-คาต่ําสุด เชน 2.543-2.502 = 0.043 
คํานวณจํานวนชั้น 

จํานวนขอมูล จํานวนชั้น 
ต่ํากวา 50 5-7 
50 -100 6-10 
101-150 7-12 
มากกวา 150 10-20 

 
เชน ตวัเลข 90 ตัว ใชจํานวนชั้น 9 ชั้น 
หาขนาดของอันตรภาคชั้น 

ขนาดของอันตรภาคชั้น  =    พิสัย 
                       จํานวนขั้น 

เชน ขนาดของอันตรภาคชั้น  
= 0.043     = 0.00477  

                 9 
 

การกําหนดขอบเขตของขัน้ 
การกําหนดขอบเขตของชั้นเพ่ือมิใหขอมูล 1 ตัวตกอยู 2 ชั้น โดยทั่วไปแนะนําใหบวกเขาหรือลบ

ออกดวยครึ่งหน่ึงของหนวยที่วัดไดละเอียดที่สุดของขอมูล เชน ตัวเลขเต็ม 1 ก็ควรลบดวย ½ ซึ่งได 
0.5 ถาเปนตัวเลข 0.1 ลบดวย ½ ซึ่งได 0.05 เปนตน เชน จากตัวอยางคือ 2.502 ลบดวย ½ คือ 
0.0005 ดังน้ันจึงของเริ่มชั้นที่ 2.5005 และขนาดของอันตรภาคชั้นเทากับ 0.005 ดังน้ันขอบบนของ
ชั้นที่ 1 คือ 2.5005+0.005 จึงเทากับ 2.5055 
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ขั้นที ่ ขอบเขตขั้น ขั้นที ่ ขอบเขตขั้น 
1 2.5005~2.5055 6 2.5255~2.5305 
2 2.5055~2.5105 7 2.5305~2.5355 
3 2.5105~2.5155 8 2.5355~2.5405 
4 2.5155~2.5205 9 2.5405~2.5455 
5 2.5205~2.5255   

 
การหาคาขอบเขตกลาง 
จากขอบเขตชั้นที่ 1 คือ 2.5005~2.5055 คา 2.5005 นี้เราเรียกวา คาขอบต่ํา สวนคา 2.5055 เรียกวา 
คาขอบเขตสูง สําหรับคาขอบเขตกลางเปนคากลางของคาทั้งสอง 
คาขอบเขตกลาง = คาขอบเขตต่ํา+คาขอบเขตสูง 
                                                                         
เชน คากลางของชั้นที่ 1 คือ (2.5005+2.5055) /2 = 2.503 

 
สวนชั้นอ่ืนๆนั้นสามารถนําคากลางของชั้นที่ต่ํากวาบวกกับขนาดของอันตรภาคชั้นจะไดคากลาง
ออกมา เชน คากลางของชั้นที่ 2 คือ 2.503+0.005 = 2.508 

 
สรางตารางแจกแจงความถี่  

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงความถี่เสนผาศูนยกลางของเหล็กเสน 
 

ชั้นที ่ คาขอบเขต คากลาง คะแนนของแตละชั้น ความถี ่
1 2.5005~2.5055 2.503 ⁄ 1 
2 2.5055~2.5105 2.508 ⁄⁄⁄⁄ 4 
3 2.5105~2.5155 2.513 ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄⁄⁄ 9 
4 2.5155~2.5205 2.518 ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄⁄⁄ 14 
5 2.5205~2.5255 2.523 ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄ 22 
6 2.5255~2.5305 2.528 ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄⁄⁄ 19 
7 2.5305~2.5355 2.533 ⁄⁄⁄⁄  ⁄⁄⁄⁄ 10 
8 2.5355~2.5405 2.538 ⁄⁄⁄⁄ 5 
9 2.5405~2.5455 2.543 ⁄⁄⁄⁄  ⁄ 6 
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สรางกราฟฮิสโตแกรม 
 

      ความถี่ 
  
  20- 
 
 
  15- 
 
 
  10- 
 
 
    5- 

  ا       ا   ا             ا           ا        ا        
             2.51       2.52       2.53        2.54        2.55       2.56 

 
ขนาดเสนผาศูนยกลางของเหล็กเสน (มม) 
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การอานคาฮิสโตแกรม 
 
 
 
 
 
 
  
               ก. รูปทรงทั่วไป       ข. ชนิดไมเรียบ 
         (การกระจายตัวแบบปกติ)           (ขอมูลเกิดจากการปดเศษที่ไมเทากัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ค. รูปทรงเบขวา                 ง. รูปทรงเบซาย 
       (ขอมูลไดจากการกําหนดคาต่ําไว)                    (ขอมูลที่ไดจากการกําหนดคาสูงไว)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
            จ. รูปทรงหนาผาซาย                       ฉ. รูปทรงที่ราบสูง 
  (งานที่เกิดจากการตรวจ 100%ของงานกวาคาขอบเขตต่ํา)       (จากขอมูลหลายชุดที่มีคาเฉล่ียที่ต่ําใกลกันมารวมกัน) 

 
 
 

  

  

  



 

เครื่องมือ 7 อยางของ QCC 

293

6. Scatter Plot 
หรือ ผังกระจาย คือ ผังที่ใชแสดงคาของขอมูลที่เกิดจากความสัมพันธของตัวแปรสองตัววามีแนวโนม

ไปในทางใด เพ่ือที่จะใชหาความสัมพันธที่แทจริง 
Scatter Plots ใชแสดงความสัมพันธของขอมูลที่มีสองตัวแปรหรือมากกวานั้น รูปดานลางแสดง

ความสัมพันธของสองตัวแปร และใชในการหาแนวโนมของขอมูลที่มีคาสูงขึ้น ขอมูลในลักษณะนี้ เรียกวามี
สหสัมพันธเชิงบวก (Positive Correlation) โดยตัวแปรตัวหน่ึงจะสูงขึ้นตามตัวแปรอีกตัวหน่ึง เสนที่แสดง
ความสัมพันธ เรียกวา เสนถดถอย (Regression) แสดงถึงคาเฉลี่ยของความสัมพันธของสองตัวแปร ถา
ความชันของเสนกราฟเปนลบ ถาแปรจะมีสหสัมพันธเชิงลบ (Negative Correlation) แสดงวาถาแปรตัว
หน่ึงจะมีคาลดลง เม่ืออีกตัวหน่ึงมีคาเพิ่มขึ้น ถากราฟที่ได ไมสามารถหาเสนถดถอยของความสัมพันธได 
เน่ืองจากจุดของขอมูลมีการกระจายแบบไมมีทิศทาง แสดงวาตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน 
(Uncorrelate) 

 

 
 

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ใช Scatter Plot ในการวัดตัวแปรในกระบวนการ เพ่ือหา
ระดับความสัมพันธ หรือความไมสัมพันธกัน คาสหสัมพันธที่ได สามารถนําไปใชในการตรวจสอบ เพ่ือ
คนหาตนเหตุที่แทจริงของปญหา Scatter Plot จึงเปนเครื่องมือเบื้องตนอยางหนึ่งที่ชวยเพิ่มขอมูลในการ
ประเมินคุณภาพ 
 

6.1 วิธีการเขียนแผนภาพการกระจาย 
6.1.1 รวบรวมขอมูลของตัวแปรเปรียบเทียบ อยางนอย 30 คูแลวนํามาเขียนเปนตารางขอมูล

อาจกําหนดเปน X และ Y 
6.1.2 หาคาสูงสุดและต่ําสุดของขอมูล X และ Y 
6.1.3 ลากเสนตั้งแกนตารางกําหนดความยาวของแกน X และ Y โดยควรมีอัตราสวนที่เทากัน  
6.1.4 ลงจุดในตารางถามีขอมูลซํ้าใหวงกลมรอบจุดที่มีขอมูลซํ้า 
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6.2 ขอสังเกตุ 
6.2.1 ตัวแปรอิสระ(สาเหตุ)ควรจะใชแกน X (แกนแนวนอน) และตัวแปรตาม(ผล) ควรจะใช

แกน Y (แกนในแนวดิ่ง) 
6.2.2 การกําหนดอัตราสวนควรกําหนดใหระยะตามแกนเทากันเพ่ือใหขอมูลเปนพ้ืนที่

สี่เหลี่ยมจัสตุรัส(แตมาตราสวนไมจําเปนตองเทากัน) 
 

6.3 การใชประโยชน 
6.3.1 ตรวจสอบขอมูลหาความสัมพันธของขอมูลโดยนําภาพการกระจายที่เขียนไดมาเปรีรยบ

เทียบกับรูปแบบมาตรฐานของการกระจาย 
6.3.2 ตรวจสอบหาความผิดปกติ สามารถทําไดโดยพิจารณาจุดตาง ๆ ที่ปรากฏใหเห็นอยูใน

แผนภาพการกระจาย เชน มีบางจุดอยูหางออกไปมากจากกลุมของจุดใหญเปนตน 
กรณีทามีจุดผิดปกติเกิดขึ้นอาจมีสาเหตุจากผูปฏิบัติงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร เปนตน 
ควรรีบหาสาเหตุเพ่ือทําการปรับปรุงแกไขตอไป 

6.3.3 เ ม่ือเขียนแผนภาพการกระจายแลวทําให เราสามารถมองเห็นความแตกตาง
ความสัมพันธของขอมูล X กับ Y ไดชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งน้ีผูเขียนแผนภาพการกระจายควร
ใชเครื่องหมายหรือสีสรรแยกใหเห็นความแตกตาง ทําใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปน
ประโยชนตอการวิเคราะหอยางมาก 

 
7.  แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 
 

คือแผนภูมิที่มีการเขียนขอบเขตที่ยอมรบัไดของคุณลกัษณะตามขอกําหนดทางเทคนิค 
(Specification) เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการควบคุมกระบวนการผลิต โดยการติดตามและตรวจจับขอมูล
ที่ออกนอกขอบเขต (Control Limit) 

 

 
 

การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจํานวนผลิตภัณฑที่ตองการทําการผลิตมีจํานวนมาก โดยที่
คุณสมบัติของ ผลิตภัณฑมักเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเนื่องมาจากปจจัยตางๆความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเรียกวากระบวนการผลิต เกิดการแปรผันหากความแปรผันที่เกิดขึ้นมีคามากจะสงผลกระทบตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑโดยตรงแผนภูมิควบคุม (Control Chart) หรือ Shewhart Control Chart คือ
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แผนภูมิที่เขียนขึ้น โดยใชหลักการทางดานสถิติเพ่ือเปนเครื่องมือตรวจจับและควบคุมกระบวนการผลิต ให
สามารถปองกันและแกไข ปญหาดานคุณภาพไดทันทวงที และไมเกิดปญหาดานคุณภาพในปริมาณที่มาก 

 
แผนภูมิควบคุม (Control Chart) จะทําหนาที่หลัก 3 ประการคือ 
1. เพ่ือชวยกําหนดมาตรฐานในการผลิต เชน กําหนดคาเฉลี่ยของคุณสมบัติผลิตภัณฑ  
2. เพ่ือชวยใหการผลิตบรรลุเปาหมาย 
3. เพ่ือใชในการปรับปรุงการผลิต  

 
แผนภูมิควบคุมแบงออกเปน2 ชนิด ถาคุณสมบัติคุณภาพสามารถวัดและแทนดวยตัวเลขตอเน่ือง

ก็จะเรียกวา Variable ในกรณีดังกลาวจะสะดวกในการอธิบายคุณสมบัติคุณภาพดวยการวัด Central 
Tendency และวัดการกระจาย แผนภูมิควบคุมสําหรับวัด Central Tendency และวัดการกระจาย ถูก
เรียกวา แผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน (Control Charts for Variables)ซึ่งเปนแผนภูมิที่นิยมใชมากที่สุด 
สําหรับควบคุม Central Tendency ในขณะที่แผนภูมิที่ใชคาพิสัยหรือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยาง 
จะถูกใชเพ่ือควบคุมการกระจายของกระบวน การมีหลายคุณสมบัติคุณภาพที่ไมไดวัดคาแบบตอเน่ือง ใน
กรณีนี้เราอาจตัดสินแตละหนวยของสินคาในลักษณะ เปนไปตามขอกําหนด (Conforming) หรือไมเปนไป
ตามขอกําหนด (Nonconforming) บนพ้ืนฐานที่วาการวัดเปน แบบดีหรือเสีย (Attribute) หรืออาจนับ
จํานวนของขอบกพรอง (Nonconformities หรือ Defects) ที่ปรากฏบนสินคาแตละหนวย แผนภูมิควบคุม
สําหรับคุณสมบัติคุณภาพดังกลาว เรียกแผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ (Control Charts for Attributes)  
 

หลักการสรางแผนภูมิควบคุม  
แผนภูมิควบคุมมี 2 ประเภท คือ แผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน (Control Charts for 

Variables) และแผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ (Control Charts for Attributes) โดยแผนภูมิแตละ
ประเภทจะแบงออกเปนหลายชนิด แตละชนิดจะมีหลักการสรางเหมือนกัน โดยแผนภูมิควบคุมจะ
ประกอบดวยเสนควบคุม 3 เสน ไดแก ขีดจํากัดควบคุมบน (Upper Control Limit : UCL) 
ขีดจํากัดควบคุมลาง (Lower Control Limit : LCL) เสนกลาง (Center line : CL) ระยะหางจาก
เสนกลางถึงขีดจํากัดควบคุมบนจะเทากับระยะหางจากเสนกลางถึงขีดจํากัดควบคุมลาง คือ
เทากับ 3 ซิกมา (3 ) ในกรณีไมทราบคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรจากกระบวนการ
ผลิตทั้งหมด จะแทนดวยคา S คือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลตัวอยางจากกระบวนการผลิต  

 
ประเภทของแผนภูมิควบคุม  
แผนภูมิควบคุมแบงออกเปน 2 ประเภท โดยแยกตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ตองการ

ควบคุม 
1.  แผนภูมิควบคุมชนิดแปรผัน (Variable Control Chart)  
  แผนภูมิควบคุมชนิดแปรผัน (Variable Control Chart) เปนแผนภูมิที่ใชควบคุม
กระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติที่ตองการควบคุมสามารถวัดคาไดดวยการ ชั่ง 
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ตวง วัด เชนปริมาณการบรรจุน้ําผลไมในขวด อายุการใชงานของหลอดไฟ ความยาวเสนผาน
ศูนยกลางของวงแหวนลูกสูบ เปนตน ไดแก  
แผนภูมิ X Chart  
เปนแผนภูมิที่ใชควบคุมคาเฉลี่ยของคุณสมบัติที่วัดไดจากผลิตภัณฑในเชิงปริมาณ ซึ่งคาที่ไดอาจ
อยูในเทอมของความยาว อายุการใชงาน น้ําหนัก ปริมาณ เปนตน  
 
แผนภูมิ R Chart  
แผนภูมิ R Chart เปนแผนภูมิที่ใชควบคุมคาความแปรผันหรือคาการกระจายของคุณสมบัติที่วัด
ไดจากผลิตภัณฑโดยใชพิสัยเปนคาวัด โดยแผนภูมิ R จะใชควบคูกับแผนภูมิ X เสมอ  
 
แผนภูมิ S Chart  
แผนภูมิ S Chart เปนแผนภูมิที่ใชควบคุมคาความแปรผันหรือคาการกระจายของคุณสมบัติที่วัด
ไดจากผลิตภัณฑเชนเดียวกับแผนภูมิ R แตจะคํานวณคาวัดการกระจายดวยคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพดีกวาแผนภูมิ R เม่ือตัวอยางของกลุมยอยมีขนาดใหญ  
 
แผนภูมิ MR Chart  
แผนภูมิ MR Chart หรือแผนภูมิควบคุมพิสัยเคลื่อนที่ เปนแผนภูมิที่ใชควบคูกับแผนภูมิ X โดย
แผนภูมิ MR Chart เปนแผนภูมิที่ใชควบคุมคาการกระจายของคุณสมบัติที่วัดไดดวยคาพิสัยเม่ือ
ขนาดของตัวอยางยอยเทากับ 1 หนวย  
แผนภูมิ CU-SUM Chart  
แผนภูมิ CU-SUM Chart เปนแผนภูมิที่ใชควบคุมคาเฉลี่ยของคุณสมบัติที่วัดไดจากผลิตภัณฑใน
เชิงปริมาณเชนเดียวกับแผนภูมิ X แตจะมีประสิทธิภาพในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงไดดีกวา
แผนภูมิ X เม่ือคุณสมบัติของผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย และใชไดเม่ือขนาดตัวอยาง
ยอยเทากับ 1 หนวย  
 
2.  แผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ (Attribute Control Chart)  

แผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ (Attribute Control Chart) เปนแผนภูมิที่ใชควบคุม
กระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑที่ มีคุณสมบัติที่ตองการควบคุมหาไดจากการนับ เชน 
ผลิตภัณฑดีหรือเสีย ผลิตภัณฑชํารุดหรือไมชํารุด ผลิตภัณฑที่มี รอยตําหนิหรือไมมีรอยตําหนิ 
ผลิตภัณฑบกพรองหรือไมบกพรอง เปนตน ซึ่งการพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เชน ดีหรือ
เสียนั้น จะทําการเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือขีดจํากัดขอกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ หรืออาจ
พิจารณา ดวยการมองดวยสายตาอยางคราว ๆ แผนภูมิควบคุมประเภทนี้ไดแก  
แผนภูมิ P (P Chart)  
แผนภูมิ P เปนแผนภูมิที่ใชควบคุมสัดสวนผลิตภัณฑเสียในกระบวนการผลิต เชน สัดสวนชิ้นงาน
ที่แตกหัก สัดสวนหลอดไฟเสีย เปนตน 
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แผนภูมิ PN (PN Chart)  
แผนภูมิ PN เปนแผนภูมิที่ใชควบคุมจํานวนของผลิตภัณฑเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งมีหลักการ
เชนเดียวกับแผนภูมิ P 
 
แผนภูมิ C (C Chart)  
แผนภูมิ C เปนแผนภูมิที่ใชควบคุมจํานวนรอยตําหนิหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑเม่ือ
กลุมตัวอยางยอยมี ขนาด 1 หนวย เชน รอยตําหนิบนผิวชิ้นงาน 1 ชิ้น รอยตําหนิบนผา 1 เมตร 
แผนภูมิ U (U Chart)  
แผนภูมิ U เปนแผนภูมิที่ใชควบคุมจํานวนรอยตําหนิหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ
เชนเดียวกับแผนภูมิu โดยเปนแผนภูมิควบคุมจํานวนรอยตําหนิตอหนวย แตจะใชในกรณีที่
จํานวนหนวยตัวอยางของกลุมยอยในการ ตรวจสอบแตละครั้งไมเทากัน หรือขนาดตัวอยางที่
ตรวจสอบแตละครั้งไมใช 1 หนวย  
 
ความถี่และขนาดตัวอยางในการเก็บขอมูลเพื่อสรางแผนภูมิควบคุม  

ในการออกแบบแผนภูมิควบคุมจะตองกําหนดทั้งขนาดตัวอยางและความถี่ของการสุม
ตัวอยาง โดยปกติขนาดตัว อยางที่โตกวาจะตรวจจับ Small Shift ไดงายกวา ซึ่งจะตองทําการ
เก็บขอมูลจากกระบวนการผลิตมาจํานวนหนึ่งเพื่อสรางแผนภูมิควบคุม ขนาดตัวอยางที่ใชเก็บขอ 
มูลแตละครั้งและความถี่ในการเก็บขอมูลเปนสิ่งจําเปนที่ตองเลือก เชน ถาใชแผนภูมิ X ควบคุม
คาเฉลี่ยของกระบวนการผลิต เม่ือกระบวนการผลิตดําเนินไปในแตละวันคาเฉลี่ยของกระบวนการ 
ผลิตอาจไมคงที่ โดยอาจมีคาเปลี่ยนแปลงไปมากบางนอยบาง คาความนาจะเปนที่จุดตาง ๆ ใน 
แผนภูมิจะตกอยูนอกขีดจํากัดควบคุมจะตางกันเม่ือขนาดตัวอยางตางกัน โดยจะมีคาแปรเปลี่ยน
ตามขนาดตัวอยาง แสดงวาเมื่อขนาดตัวอยางใหญขึ้นจะสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ
คาเฉลี่ยไดดีขึ้น ดังนั้นการเลือกขนาด ตัวอยางตองพิจารณาวาถากระบวนการผลิตเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมาก ตองพยายามตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโดยการ เพ่ิมขนาดตัวอยาง แตถาความ
เปลี่ยนแปลงลดลงแลวก็สามารถลดขนาดตัวอยางลงได เปนตน  
การกําหนดความถี่ของการสุมตัวอยางจากการตรวจจับ Shift คือการสุมตัวอยางขนาดโตดวย
ความถี่สูง แตการกําหนดการสุมตัวอยาง อาจจะหมายถึงการสุมตัวอยางขนาดเล็กในชวงสั้น ๆ 
หรือขนาดตัวอยาง โตในชวงที่ยาวกวา ปจจุบันอุตสาหกรรมจะนิยมขนาดตัวอยางเล็กในความถี่ที่
สูงกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน กระบวนการผลิตสินคาปริมาณสูง โดยปกติถาเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นในกระบวนการผลิต ก็จะทําการสุม ตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้นและมีความถี่ในการเก็บขอมูลสูง 
แตอาจจะมีปญหาทางดานคาใชจายที่จะสูงตามมา ดังน้ัน ทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหน่ึงคือ เม่ือ
ขนาดตัวอยางเล็ก ความถี่ในการเก็บขอมูลควรจะสูง แตถาขนาดตัวอยางใหญ ความถี่ในการเก็บ
ขอมูลควรจะต่ํา นั่นคือเหตุผลที่วาในโรงงานอุตสาหกรรมจะใชวิธีการเก็บขอมูลดวยขนาด 
ตัวอยางเล็กแตเก็บบอย ๆ ดังน้ันการกําหนดขนาดตัวอยางและความถี่ในการเก็บขอมูล อาจตอง
พิจารณา ทั้งในแงของการประหยัดแตเชื่อถือไดในแงของหลักวิชาการทางดานสถิติ  
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วัตถุประสงคของการสรางแผนภูมิควบคุม  
วัตถุประสงคของการสรางแผนภูมิควบคุม มีดังตอไปน้ี 
1. แผนภูมิควบคุมเปนเทคนิคที่ใชสําหรับปรับปรุงผลผลิต การใชแผนภูมิควบคุมที่ประสบ

ความสําเร็จจะลด Rework และ Scrap ซึ่งทั้งสองนี้เปน Productivity-Killers ในกระบวนการ
ผลิตใด ๆ ถาลด Rework และ Scrap จะทําใหผลผลิตเพ่ิมขึ้นและคาใชจายลดลงและทําให
สมรรถภาพในการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น (วัดจํานวนชิ้นดีตอชั่วโมง เพ่ิมขึ้น)  

2. แผนภูมิควบคุมชวยทําใหทราบสภาพของกระบวนการผลิตที่ผานมาวาเปนอยางไร ในกรณีที่
ใชแผนภูมิควบคุม กับการผลิตอยางสม่ําเสมอจะทําใหทราบวากระบวนการผลิตดําเนินไปใน
ลักษณะใด ลักษณะคงที่หรือดอยคุณภาพ ลง หรือเมื่อไดทําการปรับปรุงกระบวนการผลิตแลว
สภาพหลังจากปรับปรุงกระบวนการผลิตเปนอยางไร เปนตน ซึ่งแผนภูมิควบคุมจะบงบอกสิ่ง
เหลานี้ไดเม่ือนําแผนภูมิควบคุมของแตละชวงเวลามาเปรียบเทียบกัน 

3. แผนภูมิควบคุมมีประสิทธิภาพในการปองกันขอบกพรอง แผนภูมิควบคุมชวยใหกระบวนการ 
In-Control ทําใหสามารถรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑได และทําใหผลิตผลิตภัณฑได
ตามจํานวนที่ตองการ 

4. คาจากแผนภูมิควบคุมทําใหสามารถตรวจสอบไดวาผลิตภัณฑที่ได มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานหรือขีดจํากัด ขอกําหนดเฉพาะหรือไม เน่ืองจากมาตรฐานที่กระบวนการผลิตทําได 
อาจไมตรงกับมาตรฐานหรือขีดจํากัดขอ กําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ คาจากแผนภูมิควบคุม
จะสามารถนําไปเปรียบเทียบกับขีดจํากัดขอกําหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ เพ่ือตรวจสอบวา
กระบวนการผลิตมีความสามารถในการผลิตหรือไม 

5. ใชในการหาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ในกรณีที่อานแผนภูมิแลว
พบวามีจุดผิด ปกติเกิดขึ้นในแผนภูมิ จะรูไดทันทีวากระบวนการผลิตเกิดปญหา ซึ่งจํานําไปสู
การคนหาสาเหตุ  

 
วิธีการสรางแผนภูมิควบคุม  
วิธีการสรางแผนภูมิควบคุม โดยทั่วไปมีหลักการสรางดังนี้ 
1. กําหนดคุณสมบัติที่ตองการควบคุม เชน การควบคุมชิ้นงานลูกสูบมาตรฐานอาจมีคุณสมบัติที่

ตองการ ควบคุมทั้งความยาวของเสนผานศูนยกลางของชิ้นงาน ตลอดจนความยาวของ
ชิ้นงานดวย หรือการควบคุม บรรจุอาหารกระปอง อาจจะมีคุณสมบัติที่ตองควบคุมทั้งปริมาณ
การบรรจุสุทธิและปริมาณการบรรจุของสวน ประกอบอ่ืนๆในกระปองดวยเปนตน แต
โดยทั่วไปผลิตภัณฑบางชนิดอาจจะไมตองควบคุมทุกคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑควรเลือก
เฉพาะคุณสมบัติที่สําคัญ โดยแผนภูมิหน่ึงแผนภูมิจะใชควบคุมคุณสมบัติเพียงหน่ึงคุณสมบัติ 
เทานั้น 

2. เลือกชนิดของแผนภูมิควบคุม วาเปนแผนภูมิควบคุมแบบใดระหวางแผนภูมิควบคุมชนิดแปร
ผัน (Variable Control Chart) แผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ (Attribute Control Chart) 
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3. เก็บขอมูลจากกระบวนการผลิต กําหนดจํานวนตัวอยาง และกําหนดความถี่ในการเก็บขอมูล
ระยะเวลา ในการเก็บขอมูล ตองคํานึงถึงตนทุนในการเก็บขอมูลและตรวจสอบ อัตราการผลิต 
ปริมาณการผลิต 

4. บันทึกและเก็บรวบรวมขอมูลในใบตรวจสอบหรือ Check Lists ตามแบบฟอรมที่ไดออกแบบ
ไว 

5. คํานวณขีดจํากัดควบคุมของแผนภูมิ ไดแก ขีดจํากัดควบคุมบน (Upper Control Limit : 
UCL) ขีดจํากัดควบคุมลาง (Lower Control Limit : LCL) เสนกลาง (Center Line : CL) 

6. วิเคราะหผลจากลักษณะของจุดที่ปรากฏบนแผนภูมิ ถามีลักษณะจุดที่ปรากฏความผิดปกติ
เกิดขึ้น ในแผนภูมิที่ บงชี้วาเกิดความแปรผันที่มีสาเหตุระบุไดเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
เชน มีจุดตกอยูภายนอกขีดจํากัดควบคุมบน หรือลาง แสดงวากระบวนการผลิต ไมอยูภายใต
การควบคุม ตองคนหาสาเหตุและปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการกําจัดสาเหตุแหงความ
แปรผันนี้ที่ระบุสาเหตุไดออกไป แลวทําการคํานวณขีดจํากัดควบคุมของ แผนภูมิใหม จาก
ขอมูลที่เหลืออยู ทําซ้ํา ๆ จนไมเกิดจุดผิดปกติในแผนภูมิ 

7. เม่ือกระบวนการผลิตอยูภายใตการควบคุมแลว แสดงวาสามารถควบคุมความผันแปรของการ
ผลิตใหอยูใน ระดับที่เหมาะสมตามคาในเสนกลางของแผนภูมิควบคุม โดยถือวาคาที่เสน
กลางของแผนภูมิควบคุมคือคาเฉลี่ยของ คุณสมบัติของผลิตภัณฑที่กระบวนการผลิตนี้ทําได 
สวนการประมาณคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑที่กระบวนการผลิต
นี้ก็คํานวณไดจากแผนภูมิควบคุมน้ีเชนกัน และสามารถนําเอาแผนภูมิควบคุมที่ไดไป ใชใน
การควบคุมการผลิตในอนาคต  

 
การวิเคราะหลักษณะของจุดในแผนภูมิควบคุม  

การวิเคราะหลักษณะของจุดในแผนภูมิควบคุม เปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการใชแผนภูมิ
ควบคุมเพ่ือควบคุม กระบวนการผลิตเพราะจุดตาง ๆ ในแผนภูมิควบคุมจะเปนสิ่งบอกใหทราบวา
กระบวนการผลิตเปนอยางไรในขณะ นั้น การอานหรือตีความหมายจากภาพที่ปรากฏบนแผนภูมิ 
เพ่ือโยงเหตุผลไปที่สภาวะของกระบวนการผลิต ซึ่งไดนําขอมูลที่ไดจากกระบวนการผลิตนํามา
เขียนเปนแผนภูมิควบคุม ซึ่งจะแสดงใหเห็นในแผนภูมิควบคุมน้ีและ เม่ือตรวจพบความผิดปกติ
ของกระบวนการผลิต เพราะจากความผิดปกติในกระบวนการผลิตจะมีผลตอคุณภาพ ของ
ผลิตภัณฑ เพ่ือใหกระบวนการผลิตน้ันปรับสภาพการผลิต กลับสูสภาวะที่อยูในควบคุม (in - 
controlled) ไดตอไป ลักษณะจุดที่เกิดขึ้นในแผนภูมิควบคุมที่บงบอกถึงการเกิดสิ่งผิดปกติใน
กระบวนการผลิตมีดังตอไปน้ี  

มีจุดพิกัดตกอยูนอกขีดจํากัดควบคุมบนหรือลาง เรียกวา จุดอยูนอกควบคุม (Out of 
Control) ดังรูป 1.1 
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รูป 1.1 แสดงจุดพิกัดบนแผนภูมิควบคมุที่ตกอยูนอกขีดจํากัดควบคุมบนและลางตามลําดับ 

 
เม่ือมีจุดพิกัด 2 จุดติดกันและอยูใกลขีดจํากัดควบคุมบนหรือลาง ดังรูป 1.2 

 
รูป 1.2 แสดงจุดพิกัด 2 จุดติดกันและอยูใกลขีดจํากัดควบคุมบนและลางตามลําดบั 

 
เม่ือมีจุดพิกัดอยางนอย 7 จุดปรากฎติดตอกันอยูดานใดดานหนึ่งของแผนภูมิดังรูป 1.3 

 
รูป 1.3 แสดงจุดพิกัดอยางนอย 7 จุดปรากฎติดตอกันอยูใกลขีดจํากดัควบคุมบนและลางตามลําดับ 

 
เม่ือมีจุดพิกัดแสดงแนวโนมไปทางดานใดดานหนึ่งของแผนภูมิ ดังรูป 1.4 

 
รูป 1.4 แสดงจุดพิกัดมีแนวโนมไปทางดานใดดานหนึ่งของแผนภูมิ 
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กฎความไวของแผนภูมิควบคุม Shewhart  
Standard Action Signal สําหรับแผนภูมิควบคุมของ Shewhart มีขอสังเกตดังตอไปน้ี 
One of more points outside of the control limits. 
Two of three consecutive points outside the 2-sigma warning limits but still inside the 
control limits.  
A run of eight consecutive points on one side of the center line.  
Four of five consecutive points beyond the 1-sigma limits  
Fifteen points in a row in zone C (both above and below the center line). 
Six points in a row steadily increasing or decreasing.  
Fourteen points in a row alternating up and down.  
Eight points in a row in both sides of the center line with none in zone c.  
An unusual or nonrandom pattern in the data.  
One or more points near a warning or control limit.  

 
เครื่องมือคุณภาพใหม 7 อยาง (The 7 New QC Tools) 
 

เครื่องมือคุณภาพใหม 7 อยาง หรือเครื่องมือสําหรับการบริหาร 7 อยาง (The 7 Management 
Tools) เปนเครื่องมือที่ทางประเทศญี่ปุนพัฒนาเพิ่มเติมมาจากเครื่องมือคุณภาพ 7 อยาง (The 7 QC 
Tools) ใหมีความเหมาะสมและเปนประโยชนสําหรับผูบริหารระดับหัวหนา/ผูจัดการแผนก/ฝายขึ้นไป ใช
ชวยในการเก็บและวิเคราะหขอมูลที่เปนคําพูด ความรูสึกจากผูบริหาร เพ่ือวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การ ในเชิงปองกันหรือเชิงรุก โดยการระดมความคิดและขอเท็จจริงในอดีต รวมถึงการมองภาพความ
ตองการในอนาคตของลูกคาและคูแขงมาใชเพ่ือกําหนดแผนงาน/โครงการในการรักษาฐานลูกคาเดิม 
ขยายฐานลูกคาใหม เพ่ิมยอดขาย และลดตนทุนขององคกรไดอยางเปนระบบ 
 
เครื่องมือคุณภาพใหม 7 อยางประกอบดวย  
แผนภูมิการจัดกลุมความคิด (Affinity Diagram)  
แผนภูมิแสดงความสัมพันธ (Relation Diagram)  
แผนภูมิตนไมตัดสินใจ (Tree Diagram) 
แผนภูมิเมตริกซ (Matrix Diagram) 
แผนผังการวิเคราะหขอมูล (Matrix Data Analysis) 
แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ เพ่ือบริหารความเสี่ยง (Process Decision Program Chart)  
แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram) 
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1. แผนภูมิการจัดกลุมความคิด (Affinity Diagram) 
เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระดมและรวบรวมความคิดที่กระจัดกระจายของคนที่เปนสมาชิก

ในกลุมมาจัดเรียงใหเปนหมวดหมู หรือกลุมตามลักษณะที่มีความเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน หรือมี
ความหมายที่คลายคลึงกัน เพ่ือที่จะไดนํากลุมความคิดเหลานั้นไปใชประโยชนตอไป 

 
Affinity Diagram หรือบางที่เรียกวา วิธีการของ คาวากิตะ จิโร   ตามชื่อของจิโรที่เปนผูคิด แผงผัง

ความคลายคลึงเปนเทคนิคที่ใชวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ยังไมมีการคนความากอนหรือเปนปญหา
ที่ยุงยาก สับสน เพ่ือชวยสรางความเปนระเบียบในทามกลางความอลหมาน วิธีการนี้จะแยกความคิดหรือ
ขอมูลออกจากกันตามเหตุการณแตละอยาง ซึ่งจะชวยใหเขาใจปญหาและสามารถจัดโครงสรางปญหาได
ชัดเจนยิ่งขึ้น ทําใหงายตอการตัดสินใจและแกไขปญหา 
 

ขั้นตอนการสราง Affinity Diagram  
1. กําหนดแนวคิดใหชัดเจน 
2. รวบรวมขอมูลที่มีโดยสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ ลูกคา ผูปอนวัตถุดิบและตรวจสอบบันทึก

หรือรายงานที่ทําไวระดมสมองและ เปดโอกาสใหชวยกันแสดงความคิดเห็น 
3. เขียนความคิดแตละอยางลงในกระดาษการดหรือบันทึกที่เปลี่ยนได 
4. วางการดไวบนโตะโดยไมตองเรียงลําดับ หรือติดบอรดหรือติดผนังหรือวิธีอ่ืนที่แสดงใหเห็นขอมูล 
5. ใหทีมชวยกันจัดการดตามความคิด การดใดทีมีความคิดเดียวกันเอาไวดวยกัน สวนที่แตกตางกัน

ใหแยกออกไป หลังจากนั้นใหสรุปหัวขอของแตละกลุม 
6. ทําซ้ํา ๆ จนกระทั่งสามารถจัดกลุมความคิดได 
7. กลุมการดที่คลายกันปกติจะมี 5-10 กลุมจะถูกนําไปจัดลําดับและขีดเสนลอมรอบกลุมการดแตละ

กลุม 
 

ขอดีของแผนผังกลุมเชื่อมโยง 
1. ทําใหสามารถขุดปญหาขึ้นมาโดยกลั่นกรองขอมูลทเปนคําพูดจากสถานการณอันยุงเหยิงและ

จัดแยกเปนกลุมตามธรรมชาติ 
2. ชวยทําใหเกิดความคิดแหวกแนวและกระตุนใหเกิดความคิดเห็นใหม ๆ  
3. เปดทางใหปจจัยสําคัญของปญหาถูกเจาะไดอยางแมนยําและแนใจไดวาทุกคนที่เกี่ยวของ

สังเกตเห็นปญหาอยางชัดเจน 
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รูปภาพตัวอยาง Affinity Diagram 
 

2. แผนภูมิแสดงความสัมพันธ (Relation Diagram) 
เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับแกไขเรื่องยุงยากโดยการคลี่คลายการเชื่อม โยงกันอยางมีเหตุผล (Logical 

Connection) ระหวางสาเหตุ และผลที่ เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวของกัน (หรือ วัตถุประสงค และกลยุทธที่จะบรรลุ 
ความสําเร็จในเรื่องนี้) รูปแบบของแผนผังความสัมพันธหลัก ๆ มีอยู 4 แบบ ไดแก แบบรวม ศูนย แบบมี
ทิศทาง แบบแสดงความสัมพันธ และแบบตามการประ ยุกตใช 

 
แผนผังความสัมพันธซึ่ ง เปนที่ รู จักกันในนามของแผนผังแสดงความสัมพันธระหวางกัน 

(Interrelationship Diagraph) ดวย เปนเครื่องมือสําหรับแกไขเรื่องยุงเหยิงและยุงยากโดยการคลี่คลายการ
เชื่อมโยงกันอยางมีเหตุผล (Logical Connections) ระหวางเหตุและผลซ่ึงเกี่ยวของกัน (หรือวัตถุประสงค
และกลยุทธที่จะบรรลุความสําเร็จในครั้งน้ี) เม่ือประยุกตเทคนิคนี้ กลุมจะสรางและทบทวนแผนผังน้ีซ้ําๆ 
หลาย ๆครั้งแลวคอยๆสรางความเห็นพองตองกัน เทคนิคนี้มีประโยชนในการเปลี่ยนความคิดอานของคน
โดยจับประเด็นความยุงยากของปญหาและเปดทางไปสูการแกไข 

 
แผนผังความสัมพันธจะใชกับกรณีที่สาเหตุของปญหามีหลายประการและตัวปญหามีคามซับซอน 

สําหรับการิเคราะหปญหาตองมองจากมุมกวางลงมาและตองคิดอยางเปนอิสระ ขั้นตอน 
 
รูปแบบของแผนผังความสัมพันธ หลักๆ มีอยู 4 แบบ มีชื่อเรียกตามรูปแบบที่แตกตางกัน  
1. แบบรวมศูนย (Centralized) 
2. แบบมีทิศทาง (Directional) 
3. แบบแสดงความสัมพันธ (Relational)  
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4. แบบตามการประยุกตใช (Applied) 
 

วิธีการการสรางแผนผังความสัมพันธ 
1. อธิบายปญหาหักหรือประเด็นที่จะอภิปรายใหชัดเจน และทําใหผูเกี่ยวของยอมรับ 
2. ระบุประเด็น สาหกตุและปญหา โดยเขียนลงในกระดาษการด ประเด็น สาเหตุ หรือปญหาหนึ่งให

ใชการดใบหนึ่ง 
3. วางการดไวรอบ ๆ ปญหาตามความสัมพันธในเชิงสาเหตุและผล การดใบที่มีเหตุผลเชื่อมโยงกับ

ปญหามากที่สุดใหวางไวใกล ๆ กับปญหา สวนใบที่มีเหตุผลนอยกวาหางหางออกไป 
4. ตัดการดมีลักษณะเปนวงรี และใหเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลดวยลูกศร หัวลูกศรชี้

ไปทางใดแปลวาเปนผลที่เกิดขึ้น สวนที่เปนสาเหตุสําคัญใหเนนใหเห็นชัดโดยการขีดเสน 2 เสน 
หรือขีดเสนใตใหเขมกวาหรือใชวิธีการอ่ืน ๆ  

5. อาจมีการปรับปรุงความสัมพันธใหมใหเหมาะสม 
6. แผนภูมิที่แสดงออกมาจะแสดงใหเห็นถึงสาเหตุสําคัญของปญหา 

 
ขอดีของแผนผังความสัมพันธ มีดังตอไปน้ี 
1. แผนผังความสัมพันธชวยทําใหปญหาที่มีความสัมพันธทางเหตุและผลหลายๆ แขนง ไดรับการ

แยกออกมาอยางมีเหตุผล แผนผังนี้ยังมีประโยชนในขั้นการวางแผนเพื่อใหไดมุมมองที่กวางใน
สถานการณโดยรวม 

2. แผนผังนี้ชวยทําใหเกิดความคิดเห็นที่ตรงกันระหวางสมาชิกในกลุมงายขึ้น 
3. แผนผังนี้ไมผูกติดกับรูปแบบใดโดยเฉพาะ จึงสามารถเปลี่ยนและพัฒนาการนึกคิดของผูคน 
4. แผนผังน้ีชวยทําใหสามารถบงชี้ลําดับความสําคัญไดอยางแมนยํา และยังชวยใหปญหาเปนที่

ประจักษยอมรับ โดยทําใหความสัมพันธในกลุมของตนเหตุปญหาชัดเจนขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพตัวอยางแผนผังความสัมพันธ 
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3. แผนภูมิตนไมตัดสินใจ (Tree Diagram)  
ใชเพ่ือหาแนวทางแกไข/ปองกัน ในรูปของแผนงาน/แนวทางหรือวิธีการ โดยตอบคําถามวา “ทํา

อยางไร” เพ่ือมุงสูวัตถุประสงค/เปาหมายที่อยากเปน โดยการมุงเนนไปที่ตนตอหรือสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหา จากแผนภูมิแสดงความสัมพันธ (Relation Diagram) 

 
แผนผังเชิงระบบ หรือแผนผังตนไม เปนเทคนิคที่ใชสําหรับการวางแผนเพื่อทํางานใหสําเร็จหรือ

แกปญหาแยงเปนระบบโดยการนําเสนอเหตุการณเปนแบบรูปตนไมซึ่งจะแตกออกเปนรากและกิ่งกาน
เหมาะสําหรับกรณีที่รูสาเหตุแตยังไมไดคิดวิธีแกปญหา เทคนิคนี้ยังสามารถนําไปใชรวมกับเทคนิคอ่ืน ๆ 
เปนประเมินปญหาไดดวย  การสรางแผนผังนี้ทําใหเกิดแนวทางเฉพาะสําหรับการแกปญหา แผนผังตนไม
ถูกจัดประเภทวาเปนการพัฒนากลยุทธหรือวาเปนการพัฒนาสวนประกอบอันใดอันหนึ่งก็ขึ้นอยูกับการใช
งาน 

 
ขั้นตอนการจัดทําแผนผังเชิงระบบ 
1. เขียนปญหาหรืองานที่จะทําลงในการด นําการดไปวางไวดานซายของโตะบอรดหรือผนังหรือวิธี

อ่ืนที่แสดงใหเห็นปญหา 
2. ระบุวิธีการหรืองานที่จะทําหรือสาเหตุของปญหาปกติก็จะตอบคําถามวาปญหานี้มีวิธีการหลัก ๆ 

ในการแกไขอยางไร หลังจากนั้นก็เขียนลงในการดแลวนําไปวางไวดานขวาของโตะ บอรด หรือ
ผนัง แลวแตกรณี วิธีการแกปญหานี้จะเปนจุดเริ่มตนของรากตนไมซึ่งจะแตกกิ่งกานออกไป 

3. กําหนดใหใชวิธีการหลักหรืองานหรือความคิดและสาเหตุแตละอยางเปนวัตถุประสงคแลวคิดตาม
วิธีการนาขอกอนซํ้าอีก เม่ือหาวิธีการแกปญหาไดแลว ใหนําไปวางดานขวามือตออีกและหา
วิธีการยอย ๆ ไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งสามารถคิดหารวิธีการในการแกปญหาไดหมดซึ่งสวนมากไม
คอยเกิน 4 ระดับ 

4. เริ่มยอนกลังไปที่จุดตั้งตน สรางความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคกับวิธีการหรือปญหากับสาเหตุ
ทีละระดับ ตรวจสอบใหแนใจวา วิธีการกับสาเหตุสัมพันธกับวัตถุประสงคและปญหาหรือไมโดย
ถามวาถาทําตามวิธีการดังกลาวแลววัตถุประสงคจะบรรลุผลหรือไม 

 
ขอดีของแผนผังเชิงระบบ 
1. แผนผังทําใหมีกลยุทธสําหรับแกปญหาเปนระบบหรือเปนตัวกลางในการบรรลุวัตถุประสงคซึ่งถูก

พัฒนาอยางมีระบบและมีเหตุมีผล ทําใหรายการที่สําคัญอันใดอันหน่ึงไมตกหลนไป 
2. แผนผังทําใหการตกลงภายในสมาชิกกลุมสะดวก 
3. แผนผังนี้จะบงชี้และแสดงกลยุทธการแกปญหาอยางชัดเจน พวกเขาจึงมีความมั่นใจอยางมาก 
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รูปภาพตัวอยาง Tree Diagrams 
 
 
 
4. แผนภูมิเมตริกซ (Matrix Diagram) 

เปนเครื่องมือที่ชวยหาความสัมพันธของวัตถุประสงค/เปาหมาย และแผนงาน/มาตรการ/วิธีการ ที่ได
จากการเสนอแนะขึ้นวาแนวทางใดนาจะมีความเปนไปได มีความคุมคา และสงผลกระทบใหบรรลุถึง
เปาหมายไดกอน โดยใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด อยางเต็มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

สําหรับการทําปญหาใหกระจางชัดโดยการคิดแบบหลายๆ มิติ คือตารางที่ประกอบดวยแถว (Row) 
และเสา (Column) ของคุณลักษณะหลายๆ ขอที่มีความมพันธซึ่งและกัน 

จุดตัดระหวางแถวและเสาของคุณลักษณะคูหนึ่ง สามารถแสดงความสัมพันธมากนอยดวยตัวเลข หรือ 
สัญลักษณ 

รูปแบบพ้ืนฐานของแผนผังแมทริกซมี 5 แบบ เรียกตามรูปรางของมันคือแมทริกซรูปตัว L, T, X และ 
Y 
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ขอดีของ Matrix Diagrams 
1. ชวยใหสามารถนําขอมูลจากความคิดเห็นที่มีฐานจากประสบการณอยางกวางขวาง (นั่นคือขอมูล

ที่เปนคําพูด) ออกมาไดอยางรวดเร็วและเต็มที่   ขอมูลน้ีบางครั้งสามารถนํามาใชอยางมี
ประสิทธิผลมากยิ่งกวาขอมูลที่เปนตัวเลข 

2. ทําใหความสัมพันธในหมูปจจัยที่แตกตางของสถานการณกระจางชัดเจน   และทําใหโครงสราง
ของปญหาโดยรวมปรากฏชัดขึ้นมาอยางทันทีทันใด 

3. ทําใหโครงสรางของปญหาโดยรวมปรากฎชัดขึ้นมาอยางทันทีทันใด 
4. จากการผสมผสานแผนผังที่แตกตางกัน 2 – 4 แบบ แผนผังน้ีจะชวยกําหนดตําแหนงของปญหา

ไดชัดเจนขึ้น 
5. ใชวิเคราะหและแสดงความสัมพันธซึ่งกันและกัน ระหวางคุณลักษณะตางๆ ของขอมูลตั้งแต 2 ชุด

ขึ้นไป ตัวอยางเชน ตารางอริยสัจสี่ แสดงความสัมพันธระหวางโครงสรางของปญหา ที่
ประกอบดวยหลายคุณลักษณะ กับ โครงสรางของ สาเหตุ ที่ประกอบดวยหลายปจจัย ตลอดจน 
โครงสรางของ วิธีการและมาตรการ แกไขปญหา ใหเห็นเปนภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบดวย 
3 ชุดขอมูล “บานแหงคุณภาพ” (HOQ) และ “ตารางกระจายหนาที่ดานคุณภาพ” (QFD) เปน
ตารางผูกสัมพันธที่ใชเรียกเฉพาะกรณี 
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ลักษณะโครงสรางของผังแมทริกซ 
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ขั้นตอนการสราง Matrix Diagrams 
1. เลือกรูปแบบของตารางผูกสัมพันธที่สอดคลองกับความตอ’การนํามาใชงานจากรูปแบบทั้ง 4 
2. เขียนคุณลักษณะโดยเรียบเรียงใหเปนโครงสรางแบบผงัตนไมลงในแกนทั้ง 2 
3. ระบุความสัมพันธระหวางคุณลักษณะตางๆ ที่อยูในแถวกับที่อยูในเสาลงในชองที่เปนจุดตัดกนั

ระหวางแถวและเสานั้นๆ เปนตัวเลขหรือสัญลักษณ 
 

ตัวอยาง Matrix Diagrams 
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ตัวอยาง Matrix Diagrams 
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ตัวอยาง Matrix Diagrams 
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5. แผนผังการวิเคราะหขอมูล (Matrix Data Analysis) 
เครื่องมือที่ใชเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) จากมุมมองของลูกคาและเทียบกับคูแขงที่เปนผูนํา

ในดานสินคา หรือบริการคลายๆกับองคกรของเรา วิธีนี้จะทําใหเห็นภาพวาองคกรเราอยูในตําแหนงใด 
(Positioning) เพ่ือมองกลยุทธในการบริหารจัดการที่เหมาะสมตอไปอยางถูกทิศทาง 
 

1. สําหรับจัดลําดับความสําคัญออกมาในรูปแบบตาราง 
2. เปนเทคนิคที่ใชวัดปริมาณ และจัดขอมูลในรูปแบบตาราง 
3. ใชสําหรับขอมูลที่เปนตัวเลข 
4. ใชคนหาสิ่งที่แสดงความแตกตาง และจัดทําออกมาเปนสารสนเทศที่มี 
5. ความชัดเจน 
 
ขอดีของ Matrix Data Analysis 
1. นําไปประยุกตใชไดหลากหลาย ไมวาจะเปนการวิจัยการตลาด การวางแผนผลิตภัณฑ การ

วิเคราะหกระบวนการ 
2. นําไปใช ร วมกับกับแผนผังแมทริกซ ได  ถ าหากไมสามารถแสดงขอ มูลต างๆ  ลงบน

แผนผังแมทริกซไดเพียงพอ 
3. ใชจัดตารางลําดับความสําคัญ 

 
ตัวอยาง Matrix Data Analysis 

 
น้ําหนักเกณฑ 7 4 9 9  

รวม  
ทางเลือก 

เกณฑ ความคมชัด
ของภาพ 

ความสามารถ
ในการใชงาน 

ราคา อะไหล 
การซอม 

โทรทัศนสีจอแบน 7 49 6 24 7 63 7 63 199 
โทรทัศนสีจอธรรมดา 3 21 5 20 5 45 9 81 167 
โทรทัศนสีจอแบน เลน 

DVD ได 
9 63 9 36 2 18 4 36 153 

 
 

การเขาใจปญหา 
ขั้นตอนที่ 1: ปญหาไมชัดเจน มีเหตุการณยอยๆ จํานวนมากเกิดขึ้น แตยังระบุไมไดวาอะไรทําให
เกิดปญหาที่แทจริง 
ขั้นตอนที่ 2: ปญหามีความชัดเจน แตไมทราบสาเหตุ ตองสํารวจสาเหตุที่เปนไปไดทั้งหมด 
ขั้นตอนที่ 3: รูปญหาและสาเหตุแตยังไมรูวาตองทําอะไร ตองทําการกําหนดกลยุทธ และแผนการ
แกไขปญหา 
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การเลือกเครื่องมือใหเหมาะสมกับงาน 
 
ข้ันตอนที่ 1: สะสมขอมูลที่เปนคําพูดจากเหตุการณตางๆ Affinity Diagrams 
 
                                                                               Relations Diagrams 
 
ข้ันตอนที่ 2: เลือกเครื่องมือเพ่ือใชระบุสาเหตุของปญหา  Matrix Diagrams 
                                                                                                   
 Tree Diagrams 
 
ข้ันตอนที่ 3: กําหนดกลยุทธ และกิจกรรมการแกไขปญหา             Relations Diagrams 
 
                                                                            Arrow Diagrams 
วางแผนการดําเนินงาน 
                                                                                    PDCP Chart 

 
การรวบรวมขอมูลที่เปนคําพูดออกมา 

 
1.  ประเภทของขอมูลที่เปนคําพูด 

ขอเท็จจริง : การสังเกตความจริงแลวแจงออกมาในลักษณะคําพูดโดยตรง 
ความคิดเห็น: ขอมูลความจริงที่มีการเพิ่มสีสันตามความคิดเห็น 
แนวคิดใหม: แนวความคิดใหมๆ ที่เกิดขึน้จากการวิเคราะห และเรียบเรียงใหม 
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2.  วิธีการรวบรวมขอมูลทีเ่ปนคําพูด 
 
          การสังเกตโดยตรง 
 

เทคนิคการคนหา    การคนเอกสาร 
  
          การสัมภาษณ 
 
 
วิธีรวบรวม              การเตือนความจํา 
(Recall) 
    เทคนิคการคดัสวนบุคคล    

      การสะทอน Reflection) 
 
          การระดมสมอง 
    เทคนิคการคดัแบบกลุม    

การอภิปรายกลุม 
 

3.  การวิเคราะหตีความผลลัพธ 
เตรียมรายงานยอๆ สรุปขอมูลที่ไดรับ 
บันทึกสิ่งที่คนพบ และขอสรปุที่ไดจากแผนผังและกระบวนการสราง 
ตรวจสอบดวูาไดรับขอมูลที่จําเปนจริงหรือไม 
ตรวจสอบผลการวิเคราะห และถาจําเปนใหเก็บขอมูลเพ่ิมเติม 
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6. แผนผังลูกศร (Arrow Diagrams) 
เปนการวางแผนงานที่มีการกําหนดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา และลําดับกอนหลังของแตละ

กิจกรรมวากิจกรรมใดควรทํากอน-หลัง เพ่ือที่จะบริหารโครงการหรือแผนงานใหบรรลุเปาหมายไดใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว และใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 
สําหรับจัดทํากําหนดการที่เหมาะสมและการควบคุมกําหนดการอยางมีประสิทธิผล และใชเปน

เครื่องมือชวยในการจัดทํากําหนดการดําเนินกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่มีลักษณะตอเน่ืองกันเปนโครงการ
รวมทั้งชวยในการควบคุมการดําเนินโครงการนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางประหยัด(ทรัพยากร เวลา แรงงาน และงบประมาณ) 
 

ขอดีของ Arrow Diagrams 
1. ใชวางแผนกิจกรรมและกําหนดตารางเวลาดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการหนึ่งๆ 
2. ใชประมาณการจัดกําลังคน และ การควบคุมระยะเวลาของโครงการ 
3. ใชประเมินความเหมาะสมของแผนดําเนินโครงการทั้งดานกําหนดเวลาและกําลังคน 
4. ชวยสรางความเขาใจภาพรวมของแผนดําาเนินโครงการใหเกิดแกผูเกี่ยวของไดงาย 
5. ชวยใหการตรวจติดตามความคืบหนาของโครงการสะดวกงายดายขึ้น และสามารถเปลี่ยนแปลง

แผนงานใหเหมาะสมไดอยางรวดเร็ว 
 

สัญลักษณและลักษณะโครงสรางของผังลูกศร 
สัญลักษณ ใชแทน  ความหมาย 

กิจกรรม  กิจกรรมที่ตองทําตามกําหนดเวลา 
 

จุดเชื่อมตอ                     แสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรมหนึ่ง
และจุดเริ่มตนของกิจกรรมตอไป 

 
ดัมม่ี   แสดงความตอเน่ืองของกิจกรรม

โดยไมมีความตองการเรื่องเวลา 
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ขั้นตอนการสราง Arrow Diagrams 
1. กําหนดวัตถุประสงคขของโครงการ 
2. เขียนกิจกรรมตางๆ ที่ตองทําเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของโครงการรวมทั้งเวลาที่ตองใช

สําหรับแตละกิจกรรมลงในแผนกระดาษ กิจกรรมละ 1 แผน 
3. จัดเรียงกิจกรรมตางๆ (แผนกระดาษ) ตามลําาดับที่จะตองทําอยางสมเหตุสมผลพยายาม

โยกยายใหกิจกรรมที่สามารถทําพรอมกันไปไดมาอยูควบขนานกัน 
4. ลากเสน “ลูกศร” และกําหนด “จุดเชื่อมตอ” กิจกรรมตางๆ 
5. ทบทวนและประเมินดูวา แผนที่วางไวนัน้สอดคลองกับวตัถุประสงคโดยใชทรัพยากร เวลา 

แรงงาน และงบประมาณ นอยที่สุดหรือไม 
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ตัวอยาง Arrow Diagrams 
 

ผังลูกศร เรื่อง “กระบวนการรับผลติตามสั่ง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง Arrow Diagrams 
 
 

 

วัตถุประสงค (คุณภาพของงาน) 

1. รอบเวลาของกระบวนการไมเกิน 50 วัน 

2. สงมอบงานไดตามคําส่ังของลูกคา 

3. กระจายการใชแรงงานไดอยางราบเรียบ 
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ชื่องาน สวนงาน เวลาที่ใช
(นาที) 

งาน 
กอนหนา 

หมายเหต ุ

A เคลื่อนเฟอรนเิจอรออกจาก
หองรับแขก 

20 -  

B นําพรมออก 15 A  
C สลัดฝุนออกจากพรม 80 B  
D ทําความสะอาดพื้น 40 B  
E ดูดฝุนผิวพรม 10 C  
F ปดฝุนเฟอรนิเจอร 35 A  
G นําพรมกลับมาเก็บไวที่เดิม 20 D, E  
H นําเฟอรนิเจอรมาเก็บไวทีเ่ดิม 20 F, G  

 
 
7. แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ เพื่อบริหารความเสี่ยง (Process Decision Program Chart) 

เปนการวางแผนงานที่มีการกําหนดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา และลําดับกอนหลังของแตละ
กิจกรรมวากิจกรรมใดควรทาํกอน-หลัง เพ่ือที่จะบริหารโครงการหรือแผนงานใหบรรลุเปาหมายไดใน
ระยะเวลาที่กาํหนดไว และใชทรัพยากรอยางคุมคา 

1. สําหรับสรางผลลัพธที่ตองการจากแนวทางที่เปนไปไดหลายๆ แบบ 
2. ใชสําหรับการวางแผนดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งที่เปนงานประจําและงานใหม ดวยการเขียน

แผนภูมิแสดงลําดับขั้นตอนการดําเนินงานและตระเตรียมทางเลือกตางๆ ไวอยางรัดกุม 
3. เพ่ือชวยทําใหทีมงานและผูเกี่ยวของรูบทบาทหนาที่ของตนเองวามีความสัมพันธกกับงานของ

ผูอ่ืนอยางไร ทั้งน้ีเพ่ือปองกันปญหาและหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวางแผนที่
ไมรัดกุม  
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนแผนภูมิลําดับการตัดสินใจอยางมีกระบวนทา 
ขั้นตอนการสราง Process Decision Program Charts 
1. เลือกกลยุทธ การแกปญหาที่นาจะมีประสิทธิผลสูงสุดแตปฏิบัติไดยากจาก Tree Diagrams 
2. กําหนดเปาหมายโดยพิจารณาจากผลลัพธที่ตองการ 
3. ระบุสถานการณปจจุบัน ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตน 
4. ระบุขอจํากัดตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคที่ตองการ 
5. เขียนกิจกรรมที่จําเปนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และบรรยายปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละ

กิจกรรมอยางสั้นๆ จากนั้นสรางแผนผังขึ้นมา 
6. พิจารณาทบทวนแผนผัง เขียนกิจกรรมอ่ืนๆ หรือปญหาที่ยังขาดไปเพิ่มเติม 
7. เตรียมแผนฉุกเฉินโดยพิจารณาทีละขั้นตอน และทบทวนดูวามีกิจกรรมใดบางที่จําเปนตองทํา

ถาหากขั้นตอนนี้ไมสามารถบรรลุผลได 
8. ตรวจสอบแผนผังอยางละเอียดเพ่ือตรวจหาความไมสม่ําาเสมอ มีแผนฉุกเฉินรองรับเพียงพอ

หรือไม และมีปจจัยที่สําคัญทั้งหมดครบหรือไม 
 

ตัวอยาง Process Decision Program Charts 
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แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ “ตีกอลฟไมได” 
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ตัวอยาง Process Decision Program Charts 
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แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ “รับพนักงานใหม” 
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บทที่ 3 
 
 
   
 
การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 
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บทที1่   แผนการสุมตัวอยาง (Sampling Plan) 
 

1.  การสุมตัวอยาง (Sampling) 
 การสุมตัวอยาง (Sampling) หมายถึง การสุมผลิตภัณฑออกมาจากขบวนการหรือรุน (Lot) เพ่ือ
เอามาทดสอบคุณสมบัติ และใหตัวอยางที่สุมมานั้นเปนตัวแทนของทั้งรุน โดยที่จํานวนที่สุมมาจะตองไม
มากหรือนอยเกินไป 
 การสุมตัวอยางแบงเปน 2 ลักษณะใหญๆคือ 

1. การสุมตัวอยางเพ่ือควบคุมคุณภาพระหวางกระบวนการผลิต (IN-Process Sampling) วิธีการ
ตรวจสอบวิธีนี้สามารถแกไขขอผิดพลาดไดทันที ณ จุดนั้น ๆ แตขอจํากัดก็ คือ ผูตรวจสอบ
ไมสามารถตรวจสอบทุกเครื่องไดพรอม ๆ กัน 

2. การสุมตัวอยางเพ่ือตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูปโดยเก็บจากแตละรุน (Lot-by-Lot sampling) 
วิธีนี้เปนการตรวจสอบเพื่อที่จะบอกไดวา จะยอมรับ (Accept) หรือปฏิเสธ (Reject) รุนน้ัน ๆ 

 
 การสุมตัวอยางไมวาจะเปนลักษณะใดก็ตาม จะตองไดมาจากวิธีการสุม (Random Sampling) 
เพ่ือใหไดตัวอยางที่เปนตัวแทนของจํานวนทั้งหมดจริง ๆ 
 ผลิตภัณฑรุนหนึ่งๆ นั้น หมายถึง ผลิตภัณฑชนิดเดียวกันที่ผลิตจากขบวนการผลิตเดียวกัน  ใช
วัตถุดิบเหมือนกันและผลิตในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
 วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑแตเดิมใชวิธีการตรวจสอบทุกชิ้น (Screening) หรือเรียกวาการ
ตรวจสอบแบบ 100% (100%  Inspection) เปนการตรวจเพื่อหาของเสีย แตวิธีนี้ก็ยังม่ันใจไมไดวาจะได
ผลิตภัณฑที่สมบูรณ ทั้งนี้เพราะผูตรวจสอบทําการตรวจสอบซ้ํากันหลาย ๆ ชิ้น จะเกิดความเบื่อหนาย 
เม่ือยลาและความตั้งใจในการทํางานจะลดลงเรื่อย ๆ หรือในกรณีที่ขบวนการผลิต ๆ เปนจํานวนมาก ๆ 
(Mass Production)  การตรวจสอบเชนน้ีจะเปลืองเงิน และเวลามาก หรือในกรณีที่การทดสอบที่จะทําให
ผลิตภัณฑนั้นเสียไป เชน  การทดสอบความคมของใบมีด เปนตน จากเหตุผลดังกลาว จึงตองมีการสุม
ตัวอยางมาทดสอบ 
 

จากการเปรียบเทียบการตรวจสอบแบบ 100% และการสุมตัวอยาง จะพบวา 
 

 การตรวจสอบแบบ 100% การสุมตัวอยาง 
กําลังคน 
เวลา 

เครื่องมืออุปกรณ 
ความเมื่อยลา 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
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2.  การสุมตวัอยางเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling) 
 การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ หมายถึง ขบวนการในการตัดสินใจทางดานสถิติเกี่ยวกับเรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑวา ผลิตภัณฑในรุนหนึ่ง ๆ นั้น  มีลักษณะคลอยตาม (Conformance) หรือไม
คลอยตาม (Nonconformance) มาตรฐานหรือขอกําหนดทางเทคนิค (Specification) ที่กําหนดไว 
 การสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับ เปนการผลิตภัณฑจากรุน เพ่ือมาตรวจสอบ ดังน้ัน อาจเรียกอีก
อยางหนึ่งวา  การตรวจสอบตัวอยาง  (Sampling Inspection) ถึงแมจะมีการสุมตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบ ก็
ยังไมม่ันใจไดวาจะไดรุนที่สมบูรณ เพราะอาจขึ้นอยูกับโชคของการหยิบตัวอยางและระยะเวลาที่จํากัด ซึ่ง
มีผลตอผูตรวจสอบทําใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นได หรือบางครั้งในการตรวจสอบอาจเกิดการปฏิเสธรุนที่ดีหรือ
ยอมรับรุนที่ไมดี นั่นคือ ขอผิดพลาดในการสุมตัวอยาง (Sampling Error) 
 การสุมตัวอยางเพ่ือการยอบรับ สามารถใชไดกับขอมูลทั้งแบบคุณภาพ และแบบตัวแปร ถาเปน
การสุมตัวอยางแบบคุณภาพ คาตัวแปรของคุณสมบัติ ก็คือ อัตราสวนของเสียของผลิตภัณฑในรุน หรือ P’ 
(Lot Fraction Defective) การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของรุนก็คือ พิจารณาวา จํานวนของเสียใน
ตัวอยางเปนเทาไร มากกวาหรือนอยกวาจํานวนของเสียที่ยอมใหมีไดในตัวอยาง (Acceptance Number, 
c) สําหรับการสุมตัวอยางแบบตัวแปร การหาคาคุณภาพของรุน ก็คือคาเฉลี่ยของคุณสมบัติที่วัดได ถา
เปนคาเฉลี่ยของรุนก็คือ  X’ และถาเปนคาเฉลี่ยของตัวอยางก็คือ X ’โดยทั่วไป  วัตถุดิบที่สงเขามายัง
โรงงานจะมีการตรวจสอบวัตถุดิบขาเขาดวย  (Receiving Inspection) เทคนิค (Tools) ที่ใชในการ
ตรวจสอบ คือ การสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับ คําถามแรกที่จะพบก็คือ 
 จะตรวจสอบอยางไร?  ………..  (จะตรวจสอบทุกชิ้นหรือเพียงบางสวน) 
 การตรวจสอบทุกชิ้น  จะกระทําเม่ือ 

1. ขนาดรุน  มีขนาดเล็ก 
2. คุณภาพวัตถดิุบที่เขามา (Incoming Quality) ต่ํา หรือไมทราบวาคณุภาพเปนอยางไร 
3. ของเสียที่เกิดขึ้นมีผลตอชวีติหรือ  เครื่องมือ 

 
 การตรวจสอบเพียงบางสวน จะกระทําเม่ือ 

1. การทดสอบเปนการทําลายผลิตภัณฑ เชน การทดสอบแรงดึงในวัตถุ การทดสอบฟวสวาจะ
ทนตอกระแสไฟฟาไดกี่แอมแปร เปนตน 

2. ตนทุนในการตรวจสอบทุกชิ้นสูงมาก การตรวจสอบเพียงบางสวน โดยการสุมตัวอยางจะชวย
ใหประหยัด 

3. ผลิตภัณฑมีจํานวนมาก การตรวจสอบโดยการสุมตัวอยางใหผลดีหรือดีกวา การตรวจสอบทุก
ชิ้น ซึ่งตรวจสอบโดยบุคคล ตรวจของซ้ํา ๆ กัน ทําใหเกิดความเบื่อหนาย เม่ือยลา โอกาสที่
ของเสียจะหลุดออกไป เกิดขึ้นไดมากกวา 

 
3.  ขอดีและขอเสียของการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ 
 ขอดีของการสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับ คือ 

1. เปนการประหยัดกวา (Economic) เพราะตรวจเพียงบางสวน 
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2. ในการตรวจสอบ มีการเสียหายที่เน่ืองจากการหยิบหรือเคลื่อนยายนอยกวา 
3. ใชผูตรวจสอบจํานวนนอย ดังนั้นจึงสะดวกในการหาผูตรวจสอบและการฝกอบรม 
4. ผูตรวจสอบทาํงานไดดีขึ้น เพราะไมเกิดความเบื่อหนายในการตรวจสอบทุกๆ ชิน้ 
5. ใชไดกับการทดสอบที่เปนการทําลาย 
6. ในการปฏิเสธของผูขายปลกีหรือรานคาทําใหมีการกระตุนปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
 

 ขอเสียของการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ คือ 
1. มีความเสี่ยงในการที่จะปฏิเสธรุนที่ดีและยอมรับรุนที่ไมดี 
2. ใชเวลาเพิ่มขึน้ในการวางแผนและการหาเอกสารประกอบ 
3. ใชขอมูลเกี่ยวกับผลติภัณฑนอยกวา 

 
4. ชนิดของการสุมตัวอยาง (Types of Sampling Plan) 
 การสุมตัวอยางแบงไดเปน 3 ชนิด คือ 

1. การสุมตัวอยางเด่ียว (Single Sampling Plan) หมายถึงการหยิบตัวอยางเพียงครั้งเดียว ก็
สามารถตัดสินใจไดวาจะยอมรับรุนน้ันหรือไม 

2. การสุมตัวอยางคู  (Double Sampling Plan) หมายถึง การหยิบตัวอยางที่หน่ึงจากรุนแลวยัง
ไมสามารถตัดสินใจไดวาจะยอมรับรุนหรือปฏิเสธตองมีการหยิบตัวอยางจากรุนเปนตัวอยางที่
สอง และผลจากการตรวจสอบทั้งสองตัวอยางรวมกันจึงตัดสินใจไดวาจะยอมรับรุนหรือไม 

3. การสุมตัวอยางหมู  (Multiple Sampling Plan) หมายถึง การหยิบตัวอยางจากรุนมากกวา 2 
ตัวอยาง จึงจะตัดสินใจไดวาจะยอมรับรุนหรือไม 

 
 ในการสุมตัวอยางทั้ง 3 ชนิด จะใหผลการตรวจสอบเหมือนกันคือ จะยอมรับรุนหรือไมดังน้ัน ใน
การตัดสินใจที่จะเลือกใชชนิดใดจะขึ้นอยูกับองคประกอบ 4 อยางคือ ตนทุนในการบริหาร ขอมูลดาน
คุณภาพ จํานวนหนวยตรวจสอบ และ ผลในดานจิตใจ ตอผูผลิตคือ ถามีการสุมตัวอยาง 2 ครั้ง เสมือนมี
โอกาสใหตัดสินใจได 2 ครั้ง ซึ่งดีกวาการถูกบังคับใหตัดสินใจเพียงครั้งเดียวจากการสุมตัวอยางเด่ียว 
 
5.  แผนการสุมตัวอยางเดี่ยว (Single Sampling Plan)   
 แผนการสุมตัวอยางเด่ียว จะกําหนดคา ขนาดรุน (N) ขนาดตัวอยาง (n) และจํานวนของเสียที่
ยอมรับใหมีได (c) ตัวอยางเชน N = 9000 n = 300 และ c = 7 หมายความวา ผลิตภัณฑที่นํามา
ตรวจสอบนั้นมีขนาดรุน 9000 ชิ้น จะสุมตัวอยางมาตรวจสอบ 300 ชิ้น ถาปรากฏวา ในตัวอยางมีของเสีย 
7 ชิ้นหรือนอยกวา จะยอมรับรุนน้ันวาเปนรุนที่ดี แตถาพบของเสีย 8 ชิ้นหรือมากกวา ก็จะปฏิเสธรุนน้ัน 
ถือวาเปนรุนที่ไมดี มีของเสียมากเกินไป เปนตน 
 โดยทั่วไป ในการสุมตัวอยางตรวจสอบ ถารุนน้ันเปนรุนที่ดีของเสียที่ปรากฏในตัวอยางจะถูก
แทนที่ดวยชิ้นที่ดีแลวสงไปเพื่อขาย แตถารุนน้ันเปนรุนที่ไมดีแลว จะมีการตรวจสอบใหมดวยการกรอง 
(Screened and Rectified) คือ ตรวจสอบ 100% แลวแทนที่ของเสียดวยของดี 
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 การตรวจสอบ สําหรับการสุมตัวอยางเด่ียว สามารถเขยีนเปนแผนภูมิได  ดังในรูปที่  1 

 

 
 

รูปที่ 1 แผนภูมิข้ันตอนการสุมตัวอยางเดี่ยวเพื่อการยอมรับ 
 

 ในการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธรุนน้ัน จะเกิดขอผิดพลาด (Errors) ขึ้น 2 แบบ คือ หนึ่ง เรา
อาจจะตัดสินใจปฏิเสธรุนที่ดี (Reject Good Lot) ซึ่งความจริงควรจะยอมรับความผิดพลาดแบบนี้ เรียกวา 
ความผิดพลาดแบบที่ 1 (Type I Error) และ สอง คือ เราอาจตัดสินใจยอมรับรุนที่ไมดี (Accept Bad Lot) 
ทั้ง ๆ ที่ควรปฏิเสธ ซึ่งเรียกวา ความผิดพลาดแบบที่ 2 (Type II Error)   
 ในทางปฏิเสธแลว การควบคุมคุณภาพจะเกี่ยวของกับเร่ืองความนาจะเปนที่จะเกิดความผิดพลาด
แตละแบบขึ้น ซึ่งเรียกวา ความเสี่ยง (Risk) ความนาจะเปนที่จะเกิดความผิดพลาด แบบที่ 1 จะเรียกวา  
ความเสี่ยงของผูผลิต (Producer ‘ s Risk)  และความนาจะเปนที่จะเกิดความผิดพลาดแบบที่ 2 จะเรียกวา  
ความเสี่ยงของผูบริโภค (Consumer ‘ s Risk) 
 ความเสี่ยงทั้ง 2 แบบนี้ เกิดขึ้นจากการที่ผูผลิตขายของใหกับผูบริโภค ถามีการตรวจสอบ และ
ปฏิเสธรุนที่ดีไป จะเปนการเพิ่มตนทุนของผูผลิต ดังน้ัน ผูผลิตจึงพยายามที่จะทําใหความเสี่ยงของผูผลิต
นอยที่สุด ที่จะเปนไปได ในทางกลับกัน การยอมรับรุนที่ไมดี ก็เปนการเพิ่มตนทุนของผูขายปลีก หรือ
ผูบริโภค  ดังนั้นผูบริโภคจะพยายามทําความเสี่ยงของผูบริโภคของแผนการสุมตัวอยางมีคานอยที่สุดที่จะ
เปนไปไดเชนเดียวกัน เนื่องจากความผิดพลาดทั้ง 2 แบบ เปนการเพิ่มตนทุน จึงตองมีการตกลงกัน
ระหวางผูผลิตและผูบริโภค เพ่ือหาจุดสมดุล ความสัมพันธระหวางความผิดพลาดทั้งสองแบบแสดงไวใน
รูปที่ 2 
 
 
 
 

ตรวจสอบตัวอยาง 

n ชิ้น 

ปฏิเสธรุน 

จํานวนของเสียที่พบใน

ตัวอยาง (x) มากกวา c 

ยอมรับรุน 
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การตัดสินใจเกี่ยวกับ
รุนของผลิตภัณฑ 

คุณภาพของรุน 

ดี ไมดี 
การยอมรับ การตัดสินใจที่ถูก ความผิดพลาดแบบที่  2 

(ความเสี่ยงของผูบริโภค) 
การปฏิเสธ ความผิดพลาดแบบที่  1 

(ความเสี่ยงของผูผลิต) 
การตัดสินใจที่ถูก 

 
รูปที่ 2 ความผิดพลาดและความเสี่ยงในการสุมตัวอยาง 

 
6. เสนโคงแสดงคุณสมบตัิในเชงิปฏิบตัิ (Operating Characteristic Curves) 
 แผนการสุมตัวอยาง โดยทั่วไปจะอธิบายโดยใชเสนโคง แสดงคุณสมบัติในเชิงปฏิบัติ เรียกยอ ๆ
วา  เสนโคง OC เสนโคง OC ของแผนสุมตัวอยางหนึ่ง หมายถึง กราฟที่แสดงถึง ความนาจะเปนในการ
ยอมรับรุน (Probability of Accepting a Lot) ของแผนการสุมตัวอยาง ที่คาคุณภาพหรืออัตราสวนของเสีย
ตาง ๆ กัน โดยที่แกนตั้งเปนคาของความนาจะเปนของการยอมรับ (Probability of Accepting หรือ Pa) มี
คาตั้งแต 0 ถึง 1 และแกนนอนเปนคาของคุณภาพหรืออัตราสวนของเสีย (P') มีคาตั้งแต 0 ถึง 1 เชนกัน 
ดังรูปที่ 3 
 
              Pa 
 
 
 
 
 
 
 
       0           1 

รูปที่  3 เสนโคง OC สําหรับแผนสุมตวัอยางเพื่อการยอมรับ 
  

จากรูป จะเห็นวา เม่ือคุณภาพของรุนเลวลง หรือ P’ มีคามากขึ้น คาของความนาจะเปนในการ
ยอมรับ จะมีคานอย ในทางทฤษฎีแลว แผนการสุมตัวอยางจะกําหนดไววา จะยอมใหมีของเสียในรุนได
เทาไร เชน ยอมใหมีของเสียในรุนไมเกิน 3% ดังน้ันถามีรุนที่มีของเสียจาก 0 ถึง 3% เราจะยอมรับรุนน้ัน
หมด  นั่นคือ  ความนาจะเปนของการยอมรับเปน 1.0 และถารุนใดมีของเสียมากกวา 3% แลวจะปฏิเสธ
ถือวา เปนรุนที่ไมดีหมด คือความนาจะเปนของการยอมรับเปน 0 ดังรูปที่ 4 ซึ่งเรียกวา เสนโคง OC 
ในทางอุดมคติ (Ideal  Operation Characteristic Curve) มีลักษณะเปนรูปตัว Z  

 

P' 
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               1        2       3        4       5   

รูปที่ 4 เสนโคง OC ในทางอุดมคต ิ
 
 ในทางปฏิบัติ การตัดสินใจใหเปนไปตามอุดมคติ ทําไดยากและตนทุนสูง จึงตองมีการอนุโลมกัน
บาง คือ แผนการสุมตัวอยางจะยอมรับรุนที่ดีดวยความนาจะเปนคอนขางสูง แทนที่จะเปน 1 และ จะ
ยอมรับรุนที่ไมดีดวยความนาเปนที่ต่ํา แทนที่จะเปนศูนย การยอมรับรุนที่ไมดีดวยความนาจะเปนที่ต่ําก็
คือ การปฏิเสธดวยความนาจะเปนที่มีคาสูงน่ันเอง ดังน้ัน เสนโคง OC จึงมีลักษณะตามเสนประ ในรูป4 
นั่นหมายความวา มีเร่ืองความเสี่ยงเขาไปรวมอยูดวยนั่นเอง 
 
            เสนโคง OC ของแผนการสุมตัวอยางหนึ่ง ๆ  นั้น จะมีเสนโคงตางกัน ดังรูปที่ 5 ทั้ง 2 แผนการ

สุมตัวอยางที่ p′ = p′k มีคาความนาจะเปนของการยอมรับเทากันคือ 0.5 จากรูป (ก) จะเห็นวา ที่ p′ ≤ 

p′k ความนาจะเปนของการยอมรับจะสูงกวารูป (ข) และที่ p′ > p′k ความนาจะเปนของการยอมรับมีคา
นอยกวารูป (ข) ในการตัดสินใจจะเลือกแผนการสุมตัวอยางรูป (ก) ซึ่งดีกวา ความเสี่ยงนอยกวา นั่นคือ 
เสนโคง  OC ที่มีคาความชันมากกวาจะเปนแผนที่ดีกวาหรืออีกนัยหนึ่งคือ เสนโคงที่เขาใกล เสนโคง Z 
ในทางอุดมคติจะดีที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 p′ 

1.0 

เสนโคง OC ในทางอุดมคติ 
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Pa                  Pa 
 
 
 
 
 
 
 
 
   0        0 

          P′SE                P′k 
     (ก)       (ข) 

รูปที่  5 เสนโคง OC ของการสุมตัวอยาง 2 แผน 
 
การสรางเสนโคง  OC  
 ในการสรางเสนโคง OC จะตองหาความนาจะเปนของการยอมรับสําหรับคาสัดสวนของเสียตาง ๆ 
กัน คาความนาจะเปนของการยอมรับ คือ ความนาจะเปนในการยอมรับใหมีจํานวนของเสียในตัวอยางได  
โดยพิจารณาจากการแจกแจงแบบไฮเปอจีโอเมตริก ทวินามหรือปวรซอง โดยทั่วไปนิยมใชการแจกแจง
แบบปวรซอง  เพราะสะดวกและงายในการคํานวณ เชน กําหนดแผนการสุมตัวอยางเดี่ยว ให n = 50  c = 

3  ใหคํานวณหาความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเม่ือนํารุนที่มีอัตราสวนของเสีย (P′ ) 8% มาทําการทดสอบ 
โดยที่ทางบริษัทกําหนดไววา  ถารุนใดมีอัตราสวนของเสียต่ํากวาหรือเทากับ 10% จะถือวาเปนรุนที่ดี 

ดังน้ันจากการเปดตาราง C ที่ np′ = (50)  (.80)  =  4  และ  c = 3  จะไดวา P(x  ≤  3 |  np′ = 4)  =  
0.433 นั่นคือ ความนาจะเปนในการยอมรับรุนน้ีมีคา 0.433 และ โอกาสที่จะปฏิเสธหรือความผิดพลาด ซึ่ง
เปนความผิดพลาดแบบที่  1  หรือ  ความเสี่ยงของผูผลิต  (เพราะรุนที่มีอัตราสวนของเสีย  8%  จริง ๆ  
แลว  ถือวาเปนรุนที่ดี)  มีคา  1-0.433 = 0.567  จากตัวอยางนี้  ถาเปลี่ยนแปลงคา  P’  ไปหลาย ๆ คา ก็
จะไดคา pa  หลาย ๆ คา  นํามาเขียนเสนโคง OC สําหรับแผนสุมตัวอยางเด่ียวนี้ได   
ตัวอยางที่ 1  ใหเขียนเสนโคง OC สําหรับแผนสุมตัวอยางเดี่ยวที่มีคา n = 50 c = 3 โดยคํานวณคา
ความนาจะเปนของการยอมรับที่คุณภาพรุนที่อัตราสวนของเสีย 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, และ 18 
เปอรเซ็นต 
 
 
 
 
 
 

1.0 1.0 

p′ p′ 
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วิธีทํา   จากตาราง  C หาคา Pa ที ่np′ ตาง ๆ กันไดดังนี้ 

P′ np′ Pa = ( x  ≤  3 |  np′ ) 
0.02 
0.04 
0.06 
0.08 
0.10 
0.12 
0.14 
0.16 
0.18 

1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

0.981 
0.857 
0.647 
0.433 
0.265 
0.151 
0.081 
0.042 
0.021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 เสนโคง OC สําหรับแผนการสุมตัวอยางเด่ียว n = 50 c = 3 
 

 จากตารางที่คํานวณได นํามาเขียนเสนโคงได OC ไดดังรูปที่ 6.6 และจากกราฟที่ไดสามารถ

คํานวณหา ความนาจะเปนของความผิดพลาดได เชน ถากําหนดวารุนใดที่มี  P′  ≤  0.08 จะถือวาเปน

รุนที่ดี และถา P′  >  0.08 ถือวาเปนรุนที่ไมดีแลว ดังน้ันความผิดพลาดแบบที่ 1 คือ ปฏิเสธรุนที่ดี ความ

นาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ที่  P′  ≤  0.08  คือคาของ  1 - Pa  หรือ α  ดังตารางขางลาง 
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P’ α 
0.02 
0.04 
0.06 
0.08 

0.019 
0.143 
0.353 
0.567 

 

และถารุนใดมีคา  P′ > 0.08 ก็จะเกิดความผิดพลาดแบบที่ 2 ความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 2 
หรือ β นั่นคือ Pa นั่นเอง ดังตารางขางลาง 
 

P’ β 
0.10 
0.12 
0.14 
0.16 
0.18 

0.265 
0.151 
0.081 
0.042 
0.021 
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7.  AQL, RQL และ LTPD 

 เสนโคง QC ในทางอุดมคติจะมีคา Pa  =  1 เม่ือ  P′  =  ≤  p′k  และ Pa  =  0  เม่ือ P′  =  >  

p′k  ในทางปฏิบัติจึงนิยมใชเสนโคง ซึ่งมีเร่ืองความเสี่ยงมาเกี่ยวของ คือ  Pa มีคามากเมื่อ P’  =  ≤  p′k  
และ  Pa  มีคานอย เม่ือ  P′  =  >  p′k  คําวา  Pa  มีคามากหรือนอย  เทาไรจึงจะเปนที่พอใจ ดังน้ัน 

ตองมีการกําหนดคาที่แนนอนที่  P′ เชน กําหนดวา  Pa  =  0.95  เม่ือ  P′  =  P′1  และ  Pa  =  0.10  

เม่ือ  P′  =  P′2 คา Pa  =  0.95 ถือวา คอนขางมาก และ  Pa  =  0.10 เปนคาคอนขางนอย ดังรูปที่ 6.7 

คา P′1  เรียกวา ระดับคุณภาพในการยอมรับ หรือ  AQL  (Acceptance Quality Level)  และคา P′2  
เรียกวาระดับคุณภาพในการปฏิเสธ หรือ  RQL (Rejectable Quality Level) หรือ LTPD (Lot  Tolerance  
Percent  Defective)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่  7 ความสัมพันธของตวัแปรในแผนการสุมตัวอยาง 
 

 คา P′1 หรือ AQL หมายถึง คุณภาพที่ทางฝายผลิตตั้งเปาหมายไววา สินคาที่ผลิตได จะตองมี

สัดสวนของเสียต่ํา (P′1) เพ่ือใหโอกาสที่จะยอมรับมีมาก และยอมใหมีความผิดพลาด ในการปฏิเสธรุนที่ดี
ไดเทากับ α   

 คา P′2 หรือ RQL หรือ LTPD คือ คุณภาพที่ผูบริโภคอนุโลมหรือทนยอมรับสินคาไวโดยมีโอกาส
ผิดพลาดที่จะยอมรับรุนที่ไมดีไดเทากับ β   
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8. คุณภาพตรวจสอบโดยเฉลีย่ (AOQ) 
 คุณภาพตรวจสอบ โดยเฉลี่ย (Average Outgoing Quality หรือ AOQ) เปนความสัมพันธของ
อัตราสวนของเสียกอนการตรวจสอบและอัตราสวนของเสียที่เหลือหลังการตรวจสอบแลว AOQ เปนคา
ดัชนีที่ใชวัดผลของการใชการสุมตัวอยางวา จะเปนการปรับคุณภาพของรุนใหดีขึ้น หรือไมหลังการ
ตรวจสอบแลว โดยปกติแลวคา AOQ จะตองมีคาดีกวาคุณภาพของวัตถุที่เขา (Incoming Quality) ซึ่ง
แสดงวา การสุมตัวอยางนั้นไดผลที่ดี 
 คุณภาพของรุนที่นําเขามาตรวจสอบนั้น อาจจะดีหรือไมดีก็ได แตหลังการตรวจสอบแลวคุณภาพ
ตรวจสอบโดยเฉลี่ยจะตองดีขึ้นคือ มีของเสียนอยลงนั่นเอง ทั้งน้ีเพราะในการตรวจสอบถารุนใดถูกปฏิเสธ
จากแผนการสุมตัวอยาง  ก็จะตองนําไปตรวจสอบ 100% แลวแทนที่ของเสียดวยของดีหมด ดังน้ัน รุนที่
ถูกปฏิเสธจะกลายเปนรุนที่มีแตของดีหมดไมมีของเสียเหลืออยูเลย และถาเปนรุนที่ยอมรับอาจที่การ
แทนที่ของเสียที่พบในตัวอยางดวยของดี ดังน้ัน จากจํานวนรุนทั้งหมดที่เขามาตรวจสอบ (Incoming  
Lots) หลังการตรวจสอบแลว จะมีคาคุณภาพตรวจสอบโดยเฉลี่ยที่สงออกไปใหผูบริโภค มีเปอรเซ็นตของ
เสียนอยลง  ตัวอยางเชน รุนของสินคา มีอัตราสวนของเสีย 2 เปอรเซ็นต นํามาทําการตรวจสอบ โดยใช
แผนการสุมตัวอยางเดี่ยว n  =  50  และ  c  =  3  จากเสนโคง OC ในตัวอยางที่ 1 จะไดวา รุนที่มี
อัตราสวนของเสีย 2% แผนการสุมตัวอยางแบบนี้ จะมีคาความนาจะเปนของการยอมรับเทากับ 0.981 

ดังน้ัน 98.1 เปอรเซ็นตของจํานวนรุนทั้งหมดที่นํามาตรวจสอบ ซึ่งมีคา P′  =  0.02 จะผานไปโดยการ

ยอมรับ และมีคา P′ ประมาณ  0.02 และอีก 1.9 เปอรเซ็นตของจํานวนรุนทั้งหมดที่จะถูกปฏิเสธ และ

ตรวจสอบ 100% แลวแทนที่ของเสียดวยของดี ซึ่งมีผลทําใหคุณภาพที่ไดไมมีของของเสียเลย คือ P′ = 0 
ดังนั้น คุณภาพตรวจสอบโดยเฉลี่ยหลังการตรวจสอบแลว หาคาไดจาก 
    (0.981)  (0.02)  + (0.019) (0) = 0.0196 
นั่นคือ คุณภาพของรุนทั้งหมดกอนการตรวจสอบเปน 2% หลังการตรวจสอบแลว คุณภาพเฉลี่ยของรุนมี
คาเปน 1.96% จะเห็นวามีการปรับปรุงดีขึ้นเล็กนอยทั้งน้ีเพราะคุณภาพกอนการตรวจสอบดีอยูแลวจึง
ปรับปรุงใหดีขึ้นไดเล็กนอย แตถาคุณภาพกอนการตรวจสอบมีคา P’ สูงจะปรับปรุงไดดีขึ้นมาก เชน ถา
คุณภาพของรุนกอนการตรวจสอบ มีอัตราสวนของเสีย 18% จากเสนโคง OC Pa  =  0.021 นั่นคือ มี 
97.9% ของจํานวนรุนที่เขามาตรวจสอบ จะถูกปฏิเสธแลวแทนที่ดวยของเสีย ดังนั้น คุณภาพเฉลี่ยหลัง
การตรวจสอบจะมีคาเทากับ (0.021) (0.18) + (0.979) (0) = 0.0038 นั่นคือ มีการปรับปรุงคุณภาพ จาก
อัตราสวนของเสีย 18%  เหลือเพียง 0.38% ดังนั้น คา AOQ ของแผนการสุมตัวอยาง คํานวณไดจาก 
 
 
 

เม่ือ  P′   คือ คุณภาพของรุนกอนการตรวจสอบในเทอมของอัตราสวนของเสีย 
 Pa  คือ  ความนาจะเปนของการยอมรับ 
ตัวอยางที่ 2 กําหนดแผนการสุมตัวอยางเด่ียว n = 50 c = 5 จงสรางเสนโคง AOQ   
วิธีทํา จากตัวอยางที่ 1 เม่ือกําหนดคา P’ ตาง ๆ กันจากตาราง C จะไดคา Paและคํานวณ AOQ ไดดัง
ตารางขางลาง และนํามาเขียนกราฟไดดังรูปที่ 8 

AOQ    =    P′ x   Pa 
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P′ Pa AOQ  =  P′  x  Pa 
0.02 
0.04 
0.06 
0.08 
0.10 
0.12 
0.14 
0.16 
0.18 

0.981 
0.857 
0.647 
0.433 
0.265 
0.151 
0.081 
0.042 
0.021 

0.0196 
0.0343 
0.0388 
0.0346 
0.0265 
0.0181 
0.0113 
0.0067 
0.0038 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8 เสนโคง AOQ 

 

จากรูปที่ 8 จะเห็นวา คาสูงสุดของ AOQ อยูที่ P′ = 0.06 และ AOQ =0.0388 (โดยประมาณ) คาสูงสุดนี้
เรียกวา AOQL (Average Outgoing Quality Limit) 
 
9. แผนการสุมตัวอยางคู (Double Sampling Plan) 
 แผนการสุมตัวอยางคู  เกี่ยวของกับการหยิบตัวอยาง 2 ครั้ง การตัดสินใจวา จะยอมหรือปฏิเสธ
อาจทําไดทันทีหลังจากการหยิบตัวอยางแรก หรือ อาจมีการหยิบตัวอยางเปนครั้งที่สอง 
 แผนการสุมตวัอยางคู  จะกําหนดคา  n1,   n2,     c1, c2,     
 เม่ือ  n1 คือ ขนาดของตัวอยางแรก 
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ตรวจสอบตัวอยาง  n1 ช้ิน 

ถาพบของเสียใน
ตัวอยางแรก  (x1) 

ตรวจสอบตัวอยางที่สอง  n2  ช้ิน 

ถาจํานวนของเสียใน
ตัวอยางแรกและสอง

รวมกัน (x1+x2) 

ยอมรับรุน ยอมรับรุน 

   n2 คือ ขนาดของตัวอยางที่สอง 
   c1 คือ จํานวนของเสยีที่ยอมใหมิได  ในตัวอยางแรก 
   c2 คือ จํานวนของเสยีที่ยอมใหมิไดใน  2  ตัวอยางรวมกัน 
ขั้นตอนตอนของแผนการสุมตัวอยางคู เพ่ือการยอมรับน้ัน เปนไปตามแผนภูมิดังรูปที่ 6.9 คือ เริ่มดวย
การสุมตัวอยางมา n1 ชิ้น  ถาพบของเสียนอยกวาหรือเทากับ c1 ก็ยอมรับรุนทันที หรือถาพบของเสีย
มากกวา c2  ก็ใหปฏิเสธรุนทันที  โดยไมตองมีการสุมตัวอยางที่สอง  แตถาพบของเสียที่มีคามากกวา c1 
แตนอยกวาหรือเทากับ c2 ก็ใหสุมตัวอยางที่ 2 มาอีก n2  ชิ้น ถารวมของเสียทั้ง 2 ตัวอยางแลว มากกวา 
c2 ก็ใหปฏิเสธรุน  แตถาของเสียรวมแลว นอยกวาหรือเทากับ c2 ก็ใหยอมรับรุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  9 แผนภูมิของแผนการสุมตัวอยางคู 
 

ตัวอยางเชน แผนการสุมตวัอยางคู  กําหนด 
   N = 1000 
   n1 = 50  c1 = 1 
   n2 = 50  c2 = 4 
 
ในการตรวจสอบ จะสุมตัวอยางที่หน่ึง 50 ชิ้น จากรุนขนาด 1000 ชิ้น ถาพบของเสียในตัวอยางแรก 0 
หรือ 1 ชิ้น จะยอมรับรุน ถาพบของเสีย 5 ชิ้น หรือมากกวา จะปฏิเสธรุนทันที โดยไมตองมีการสุม
ตัวอยางที่ 2 แตถาพบของเสีย 2, 3 หรือ 4 ชิ้น จะยังตัดสินใจไมได ตองสุมตัวอยางที่ 2 มาตรวจสอบ ถา

ปฏิเสธรุน 

x1 < c1 c1 < x1 < C2 
x1 > c2 

มากกวา C2 ไมเกิน C2 



 

การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 
 

339 

พบวาของเสียจาก 2 ตัวอยางรวมกัน มีคานอยกวาหรือเทากับ 4 ชิ้น จะยอมรับรุน ถามีของเสีย 5 ชิ้น 
หรือมากกวาจะปฏิเสธรุน 
 
ตัวอยางที่  3 ใหหาความนาจะเปนในการยอมรับรุนหนึ่ง ซึ่งมีคา P’  =  0.10 โดยการใชแผนการสุม
ตัวอยางคู N  =  1000  n1  =  50  n2  =  50  c1  =  1  c2  =  4 สมมุติใหใชการแจกแจงแบบปวรซอง 
ในการคํานวณคาความนาจะเปน 
วิธีทํา ความนาจะเปนในการยอมรับรุนที่อัตราสวนของเสีย 10% นี้ แยกไดหลายกรณี ดังนี้คือ 
 เราจะยอมรับรุนเม่ือ 
ตัวอยางที่ 1 มีของเสีย 0 หรือ 1 ชิ้น หรือ 
ตัวอยางที่ 1 มีของเสีย 2 ชิ้น และตวัอยางที่ 2 มีของเสีย 0, 1 หรือ 2 ชิ้น หรือ 
ตัวอยางที่ 1 มีของเสีย 3 ชิ้น และตวัอยางที่ 2 มีของเสีย 0 หรือ 1 ชิ้น หรือ 
ตัวอยางที่ 1 มีของเสีย 4 ชิ้น และตวัอยางที่ 2 มีของเสีย 0 ชิ้น   
 ดังนั้น  เม่ือ  เขียนในรูปของความนาจะเปนแลวจะไดวา 
 Pa = P (X 1 ≤   1 | n1 P’   = 5) 
 +  P (X1     =  2  |  n1  P’   =  5)  P(0  ≤  X2    ≤  2  |  n2  P’   =  5)   
 +  P (X 1    =  3  |  n1  P’   =  5)  P(0  ≤  X2    ≤  1  |  n2  P’   =  5)   
 +  P (X 1    =  4  |  n1  P’   =  5)  P(X 2   ≤  =  0  |  n2  P’   =  5)   
 จากตาราง  C จะไดคาความนาจะเปนดังนี้ 
 Pa  =  0.041  +  (0.084)  (0.125)  +  (0.140)  (0.041)  +  (0.176)  (0.007) 
       = 0.040 + 0.0106 + 0.0056 + 0.0012 
       = 0.0574 
 นั่นคือ  ความนาจะเปนในการยอมรับรุนที่มีอัตราของเสีย 10% มีคา 0.0574 เม่ือใชแผนสุม
ตัวอยางคู 
 
ตัวอยางที่ 4  จงคํานวณหาความนาจะเปนของการยอมรับรุนที่มีอัตราสวนของเสยี 0.04  โดยการใช
แผนสุมตัวอยางคู N  =  1000,n1  =  55, n2  =  95, c1  =  0, c2  =  3 
วิธีทํา Pa = P (X1   = 0 | n1 P’   = 2.2) 
  +  P(X1   =  1  |  n1  P’   =  2.2)  P(0  ≤  X 2    ≤  2  |  n2  P’   =  3.8)   
  +  P(X1   =  2  |  n1  P’   =  2.2)  P(X 2   ≤  1  |  n2  P’   =  3.8)   
  +  P(X 1   =  3  |  n1  P’   =  2.2)  P (X2  =  0  |  n2  P’   =  3.8)   
 = 0.111 + (0.244) (0.268) + (0.268) (0.107) + (0.197) (0.022) 
 = 0.111 + 0.065 + 0.0287 + 0.0043 
 = 0.209       ตอบ 
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10. การสรางเสนโคง OC สําหรับแผนการสุมตัวอยางคู 
 การสรางเสนโคง OC สําหรับแผนสุมตัวอยางคู ก็คลายกับแผนสุมตัวอยางเดี่ยว คือ ตองหาความ
นาจะเปนในการยอมรับรุนที่คา P’ ตาง ๆ กัน แตในกรณีนี้จะซับซอนกวา คือ จะมีคาความนาจะเปนใน
การยอมรับตัวอยางที่ 1 รวมกับความนาจะเปนในการยอมรับตัวอยางที่ 2   
 
ตัวอยางที่ 5  จงสรางเสนโคง OC ของแผนการสุมตัวอยางคู เม่ือ N = 2400 
   n1  =  150  c1  =  1  n2  =  200  c2  =  4  และ  P'  =  0.01 
วิธีทํา ในกรณีแรก ถามีการสุมตัวอยางที่ 1 เพียงครั้งเดียวแลวจะยอมรับรุนเลยจํานวนของเสียตองเปน 
0 หรือ 1 ดังนั้น ความนาจะเปนในการยอมรับตัวอยางที่ 1 หรือ (Pa) 1 
  (Pa)1 = P(0  ≤  X1  ≤  1  |  n1 P'  =  1.5) 
 ถามีการหยิบตัวอยางที่  2 และมีการยอมรับ เม่ือ 
เม่ือมีของเสีย 2 ชิ้น ในตัวอยางที่หนึ่งและมีของเสีย 2 ชิ้นหรือนอยกวาในตวัอยางที่ 2   
เม่ือมีของเสีย 3 ชิ้น ในตัวอยางที่ 1 และมีของเสีย 1 ชิ้นหรือนอยกวาในตัวอยางที ่2   
เม่ือมีของเสีย 4 ชิ้น ในตัวอยางที่ 1 และมีของเสีย 0 ชิ้นในตวัอยางที่ 2   
 ดังนั้น  ความนาจะเปนในการยอมรับตัวอยางที่  2 หรือ (Pa) 2 
 (Pa)2  = P(X1   =  2  |  n1  P'  =  1.5)  P(X 2   ≤  2  |  n2  P'   =  2)   
         +  P(X1   =  3  |  n1  P'   =  1.5)  P(X 2   ≤  1  |  n2  P'   =  2)   
         +  P(X1   =  4  |  n1  P'   =  1.5)  P(X 2   ≤  0  |  n2  P'   =  2)   
และความนาจะเปนในการยอมรับรุนหรือ  (Pa) รวม = (Pa) 1    + (Pa) 2 
 จากการเปดตาราง  C จะไดวา 
 (Pa) 1 = 0.558 
 (Pa) 2 =  (0.251)  (0.677)  +  (0.126)  (0.406)  +  (0.047)  +  (0.047)  (0.135) 
        = 0.227 
เพราะฉะนั้น  (Pa)  รวม  = 0.558 + 0.227 = 0.785 
ถาเปลี่ยนคา   P’ ก็จะไดคา (Pa) รวม   หลาย ๆ คา นํามาเขียนเสนโคง OC ได   
เชน P’ = 0.005 
  (Pa)1 = P(0  ≤  X1   ≤  1  |  n1P’  =  0.75)  =0.826 
  (Pa)2 = P(X1  =  2  |  n1P’  =  0.75)  P(X2   ≤  2  |  n2P’  =  1.0)   
             +  P(X1  =  3  |  n1P’  =  0.75)  P(X2   ≤  1  |  n2P’  =  
1.0)   
     +  P(X1  =  4  |  n1P’  =  0.75)  P(X2   =   0  |  n2P’  =  
1.0)   
    = (0.133) (0.920) + (0.34) (0.736) + (0.0065) (0.368) 
    = 0.149 
เพราะฉะนั้น (Pa) รวม  = 0.826 + 0.149 = 0.975 
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ทํานองเดียวกนั  ถา  P’  =  0.015  P’  =  0.02    P’  =  0.025  P’  =  0.03  P’  =  0.04 
ก็จะไดคา  Pa ตาง ๆ คือ ตารางขางลางและเขียนเสนโคง OC ไดดังรูปที่ 10 
 

P' n1P' n2P' (Pa)1 (Pa)2 (Pa) รวม 
0.01 
0.005 
0.015 
0.02 
0.025 
0.03 
0.04 

1.5 
0.75 
2.25 
3.0 
3.75 
4.5 
6.0 

2.0 
1.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
8.0 

0.558 
0.826 
0.343 
0.199 
0.112 
0.061 
0.016 

0.227 
0.149 
0.158 
0.077 
0.03 
0.010 
0.001 

0.785 
0.975 
0.501 
0.277 
0.142 
0.071 
0.018 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 10 เสนโคง OC สําหรับแผนการสุมตัวอยางคู 

 
 สําหรับแผนสุมตัวอยางคู ถาตองการที่จะทราบ ความนาจะเปนในการปฏิเสธรุนก็ทําไดโดยการ
คํานวณจาก ความนาจะเปนในการปฏิเสธตัวอยางที่ 1 หรือ (Pr) 1 รวมกับความนาจะเปนในการปฏิเสธ
ตัวอยางที่ 2 หรือ (Pr) 2  
สําหรับตวัอยางแรก จะปฏิเสธรุน  เม่ือ  X 1 > c 2      ดังนั้น ถา P’ = 0.01 
   (Pr) 1   = P(X 1    > 4 | n1 P'    = 1.5 
     = 1 - 0.982 
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     = 0.018 
ดังนั้น ความนาจะเปนในการสุมตัวอยางครั้งที่  2 = 1 - (Pa) 1 - (Pr) 1   
     =    1 - 0.558 - 0.018 
     =   0.424 
   (Pr) 2   = ความนาจะเปนในการสุมตวัอยางที่ 2 - (Pa) 2 
       = [1 - (Pa) 1 - (Pr) 1] - (Pa) 2   
     = 0.424 - 0.227 
     = 0.197 
เพราะฉะนั้น   (Pr) รวม   = 0.197 + 0.018 = 0.215 
หรืออาจจะคํานวณจาก  (Pr) รวม    = 1 - (Pa) รวม    = 1 - 0.785 = 0.215 
แผนการสุมตวัอยางคู มีขอดี เม่ือเปรียบเทียบกับการสุมตัวอยางเด่ียว คือ 
 1.  จํานวนตัวอยางที่สุมมาตรวจสอบนอยลง เพราะโดยทั่วไปแลว n1 ของแผนการสุมตัวอยางคู 
จะมีขนาดนอยกวา n ของแผนการสุมตัวอยางเด่ียว และในบางกรณี การสุมตัวอยางเพียงครั้งเดียวก็
ตัดสินใจได โดยไมตองหยิบตัวอยางที่สอง 
 2.  ผลในทางจิตใจดีขึ้น ทั้งน้ีเพราะทําใหมีความรูสึกวามีโอกาสตัดสินใจถึง 2 ครั้ง   
 เน่ืองจากแผนการสุมตัวอยางคู มีจํานวนตัวอยางที่สุมมาตรวจสอบไมแนนอน เพราะบางรุนอาจ
ผานการตรวจสอบเพียงตัวอยางเดียว บางรุนอาจผานการตรวจสอบจากสองตัวอยาง ดังน้ัน จึงสามารถ
คํานวณหาจํานวนสุมตัวอยางโดยเฉลี่ย (Average Sampling Number หรือ ASN) ไดดังนี้ 
 ASN = n1 (ความนาเปนที่จะตัดสินใจจากตัวอยางแรก) 
    + n1 + n2) (ความนาจะเปนที่จะตัดสินใจจากตัวอยางที่ 2) 
   = n1[  (Pa) 1  +  (Pr) 1  ]  +  (n 1  +  n2)  [  1  -  (Pa) 1  -  (Pr) 1  ] 
 
 
 
 
ตัวอยางที่  6 จงคํานวณหาคา ASN ของแผนการสุมตวัอยางคู 2 แผน ซึ่งมี P’ = 0.10 
  ก. N  =  1000  n1  =  50  c1  =  1  n2  =  50  c2  =  4 
  ข. N  =  5000  n1  =  55  c1  =  1  n2  =  95  c2  =  3 
วิธีทํา ก. (Pa) 1 = P (X1   ≤ 1 | n 1 P’ = 5) = 0.041 
  (Pr) 1 = P (X1   ≥ 5 | n 1 P’ = 5)             = 0.559 
  ASN = n 1 + n2 [1 - (Pa) 1 - (Pr) 1] 
    = 50 + 50 [1 - 0.041 - 0.559] 
    = 70 ชิ้น     ตอบ 
 ข. (Pa) 1 = P (X1   = 0 | n 1 P’ = 2.2) = 0.111 
  (Pr) 1 = P (X1   ≥ 4 | n 1 P’ = 2.2) = 0.18 

เพราะฉะนั้น     ASN   =   n 1  +  n2  [  1  -  (Pa) 1  -  (Pr) 1  ] 
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  ASN = n 1 + n2 [1 - (Pa) 1 - (Pr) 1] 
    = 55 + 95 [1 - 0.111 - 0.18] 
    = 122.355 = 122 ชิ้น  ตอบ 
 
11.  แผนการสุมตัวอยางหมู (Multiple Sampling Plan) 
 ขั้นตอนของการตรวจสอบ โดยใชแผนการสุมตัวอยางหมู มีลักษณะเหมือนกันกับแผนการสุม
ตัวอยางคู แตการตัดสินใจวาจะยอมรับรุนหรือไมนั้น ก็จะตองมีการสุมตัวอยาง 3 ตัวอยางขึ้นไป หรือ
อาจจะยอมรับหรือปฏิเสธรุนหลังสุมตัวอยางที่ 1 หรือ 2 แลวก็ไดถาจํานวนของเสียที่พบมากกวา CK ดัง
แผนภูมิรูปที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  11 แผนภูมิแสดงขัน้ตอนของแผนการสุมตัวอยางหมู 
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12.  ชนิดของเสนโคง OC   
 เสนโคง OC แบงไดเปน 2 แบบ คือ แบบ A และแบบ B 
 เสนโคง OC แบบ A จะไดคาความนาจะเปนของการยอมรับของรุนที่มีขนาดจํากัด (Finite Lot 
Size) และการคํานวณจะใชการแจกแจงแบบไฮเปอรโอเมตริก ถาขนาดของรุนใหญขึ้น เสนโคง OC แบบ 
A จะเขาใกลแบบ B และเกือบจะเหมือนกันทีเดียว ถาขนาดของรุนใหญเปน 10 เทาของขนาดตัวอยาง (= 
0.10) 
 เสนโคง OC แบบ B จะไดคาความนาจะเปนของการยอมรับของรุนที่มีขนาดไมจํากัด (Infinite Lot 
Size) เชน ผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาเรื่อย ๆ (Continuous Stream of Product) เปนตน และการคํานวณคา 
Pa ก็ใชการแจกแจงแบบทวินาม หรือ ใชปวรซอง ประมาณจะไดคาใกลเคียงที่สุด โดยทั่วไปเสนโคง OC 
ที่กลาวถึงจะเปนแบบ B 
 ถาเปรียบเทียบเสนโคง OC แบบ A และ B ของแผนการสุมตัวอยางเดียวกันแลว เสนโคง OC 
แบบ A จะอยูต่ํากวาเสนโคง OC แบบ B ดังรูปที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 เสนโคง OC แบบ A และแบบ B 
 
13. คุณสมบัติของเสนโคง OC (OC Curve Properties) 
 ในแผนการสุมตัวอยางคาที่เกี่ยวของคือ n และ c ถาคาใดคาหนึ่งหรือทั้งสองคาเปลี่ยนแปลง จะ
ทําใหเสนโคง OC เปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งแยกไดเปน 4 กรณี คือ 
 1.  ขนาดตัวอยางเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตของขนาดรุน เชน กําหนดวา n = 
10% N ดังนั้น ถา 
  ก. N = 900 n = 90  c = 0 
  ข. N = 300 n = 30  c = 0 
  ค. N = 90  n = 9  c = 0 
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  ทั้ง  3 แผนนี้นําไปเขียนเสนโคง OC จะไดดังรูปที่ 6.13 ปรากฏวาที่คา P’ = 5% ความ
นาจะเปนในการยอมรับรุนน้ี เม่ือ n = 90 เปน 2% เม่ือ n = 30 เปน 22% และเม่ือ n = 9 เปน 63% แสดง
วา เม่ือ n มากขึ้น Pa จะนอยลง ชวยทําใหการตัดสินใจถูกตองขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13 เสนโคง OC เมื่อ n = 10% N 
 

2.  ขนาดตัวอยางคงที่ กรณีเสนโคง OC ที่ไดจะใกลเคียงกัน ดังรูปที่ 14 เปนเสนโคง OC แบบ A 
เม่ือ n ≥ 10% N ซึ่งจะมีลักษณะใกลเคียงแบบ B นั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 14 เสนโคง OC แบบ A เมื่อ n คงที่ 
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 3.  ขนาดตัวอยางเพิ่มขึ้น เสนโคงจะชันขึ้น จากรูปที่ 15 แสดงถึงเสนโคง OC เม่ือขนาดตัวอยาง 
(n) เพ่ิมขึ้น เสนโคงจะชันขึ้น แสดงวา แผนสุมตัวอยางที่มีขนาดตัวอยางใหญจะทําใหสามารถตัดสินใจไดดี
ขึ้นวา รุนใดจะดีหรือไมดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 15 เสนโคง OC เมื่อ n เปลี่ยนแปลง 

 
 4.  จํานวนของเสียที่ยอมใหมิได (c) เพ่ิมขึ้น เสนโคงจะชันขึ้น จากรูปที่ 16 จะเห็นวา เม่ือ c = 0 
เสนโคงจะชันขึ้นที่สุด แตในกรณีนี้ไมไดหมายความวา การตัดสินใจเลือกทําไดยาก ดังน้ัน ในการตัดสินใจ 
มักจะยอมใหคา n สูงขึ้น และขณะเดียวกันก็ให สูงขึ้นดวย จะทําใหการตัดสินใจดีขึ้น ดังเสนประในรูปที่ 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16 เสนโคง OC เมื่อ c เปลี่ยนแปลง 
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14.  การออกแบบแผนการสุมตัวอยาง (Sampling Plan Design) 
 ในการออกแบบแผนการสุมตัวอยางก็คอื  การหาคา  n และ  c  จากคาที่กําหนดให 
 การออกแบบแผนการสุมตวัอยางเด่ียวแยกไดเปน  3 วิธี คือ 
1.  กําหนดความเสี่ยงของผูผลิต 
  เม่ือกําหนดความเสี่ยงของผูผลิต  (α)  และ AQL ให เราสามารถทีจ่ะหาแผนการสุม
ตัวอยางตวัอยางเด่ียวตามตองการไดหลายแผน ดังตัวอยางที่ 7 
ตัวอยางที่ 7 กําหนด α = 0.05 และ AQL = 1.2% ใหออกแบบแผนการสุมตัวอยางเด่ียว 
วิธีทํา  จากโจทย จะเห็นวา กําหนดจุดให 1 จุด ดังนั้นจะมีหลายเสนโคงที่ผานจุดนี้ได ก็จะตอง
เลือกเสนโคงเหมาะที่สุด นั่นคือ หา n และ c ที่เหมาะสมนั่นเอง 
  α = 0.05 เพราะฉะนั้น Pa = 1 - α = 0.95 
     P'0.95 = 0.012 
 ถาเลือก  c   =  1  จากตาราง  C  ที่  Pa  =  0.95  จะได  np'0.95  =  0.355 

 ∴   n   =   95.0

95.0
p

pn ′

 

    = 012.0

355.0

 
    = 29.6 หรือ 30 
 ถาให  c = 2 จากตาราง C จะได np’0.95 = 0.818 

 ∴   n   =  n

pn 95.0′

 

    = 012.0

818.0

 
    =   68.2 หรือ 68 
ถาให  c = 6 จากตาราง C จะได np’0.95 = 3.286 

     n   =   012.0

286.3

  = 273.8 หรือ 274 
  ดังนั้น  จะไดแผนสุมตัวอยางเด่ียว  ดังนี้ 

แผน c n 

1 
2 
3 

1 
2 
6 

30 
68 
274 
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ถานําทั้ง  3 แผนมาเขียนเสนโคง OC จะไดดังรูปที่ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่  17 แผนการสุมตัวอยางเด่ียว เมื่อกําหนด α และ AQL 
 
 จากรูปที่ 17 จะเห็นวา มีเสนโคงหลายเสนที่ผานจุดที่กําหนด 1 จุด ถาพิจารณาที่ β  =  0.10 จะ
พบวาแผน 1  c  =  1  n  =  30 จะได LTPD  =  13% แผน  2  c  =  2  n  =  68 จะได LTPD  =  7.8% 
และแผน 3  c  =  6  n  =  274 จะได LTPD  =  3.8% แผน 3 จะไดคา LTPD ต่ําที่สุด แตขณะเดียวกัน
ขนาดตัวอยางก็โตที่สุดเชนเดียวกัน ทําใหตนทุนสูงขึ้น การตัดสินใจเลือกแผนใด ในบางครั้งก็ขึ้นกับ
กฎเกณฑของผูผลิตและขนาดรุน 
 
2.  กําหนดความเสี่ยงของผูบริโภค 
 ทํานองเดียวกันกับวิธีแรก คือ เปนการกําหนดจุดเพียง 1 จุด ดังน้ัน จะมีเสนโคงหลายเสนที่ผาน
จุดนี้ได การตัดสินใจเลือกแผนใดดีที่สุด ก็ขึ้นอยูกับผูผลิต ผูบริโภค และตองคํานึงถึงขนาดรุนดวย 
ตัวอยางที่ 8 กําหนด  β = 0.10 และ LTPD = 6.0% ใหออกแบบแผนการสุมตัวอยางเด่ียว 
     β = 0.10 เพราะฉะนั้น Pa = β = 0.10 
        p' 0.10        =  0.060 
ถาเลือก  c  =  1  จากตาราง  C  ที่  Pa  =  0.10  จะได  np'0.10   =  3.890 

   n = 10.0

10.0
p

pn

′
′

 = 060.0

890.3

 
       =   64.8 หรือ 65 
 
 
ถาเลือก  c  =  3  จากตาราง  C  ที่  Pa  =  0.10  จะได  np'0.10   =  6.681 
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  n = 060.0

681.6

  = 111.4 หรือ 111 
ถาเลือก  c  =  7  จากตาราง  C  ที่  Pa  =  0.10  จะได  np'0.10   =  11.771 

   n = 060.0

771.11

  = 196.2 หรือ 196 
      = 196.2 หรือ 196 
ดังนั้น จะไดแผนสุมตัวอยางเด่ียว ดังนี้ 
 

แผน c n 

1 
2 
3 

1 
3 
7 

65 
111 
196 

 
 ถานําทั้ง 3 แผน มาเขียนเสนโคง OC จะไดดังรูปที่ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 18 แผนการสุมตัวอยางเดี่ยว เมือ่กําหนด β และ LTPD 
 
 จากทั้ง 3 แผน ถาพิจารณาที่ α = 0.05 คาเดียวกัน จะพบวา แผน 1 จะใหคา AQL ประมาณ 
0.5% แผน 2 AQ = 1.2% และแผน 3 AQL = 2.0% จากแผน 3 หมายความวา ผลิตภัณฑมีของเสีย 2% 
จะถูกปฏิเสธประมาณ 5% ดังน้ันแผน 3 จะเปนแผนที่ดี ที่มีการปองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดดีกวา 
แตขณะเดียวกันขนาดตัวอยางก็ใหญตามไปดวย 
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3.  กําหนดความเสี่ยงของผูผลิตและความเสี่ยงของผูบริโภค 
 วิธีนี้โจทยจะกําหนดวา  α , β , AQL  และ  LTPD ให จะตองหาเสนโคงที่สามารถผานหรือ ใกล  
2  จุดที่กําหนดให ไดดีที่สุด หลักการคํานวณจะตองใชวิธีทดลองสุมคา (Trial  &  Error) กําหนดคา  c  =  

1,2,3.4,….  แลวหาคาสัดสวน  AQL

LTPD

 =  1

2
P

P

′
′

 ที่ใกลเคียงที่สุด เพ่ือเลือกคา n และ c แผนที่ใหคา α และ 

β ใกลเคียงที่สุดดวย 
 
 

ตัวอยางที่ 9 กําหนด α = 0.05  AQL = 0.9%  β = 0.10 และ LTPD = 7.8% ใหออกแบบแผนการ
สุมตัวอยางเด่ียวที่เหมาะสมที่สุด 

    AQL

LTPD

 = 95.0

10.0
P

P

′
′

 =   09.0

078.0

 = 8.667 

 1. ถาเลือก C = 0 จากตาราง C จะได np′0.10 = 2.303 np′0.95 = 0.051 

  95.0

10.0
pn

pn

′
′

 =     95.0

10.0
p

p

′
′

 = 051.0

303.2

  = 44.89 

 2. ถาเลือก C = 1 จากตาราง C จะได np′0.10 = 3.890 np′0.95 = 0.355 

  95.0

10.0
pn

pn

′
′

 =     95.0

10.0
p

p

′
′

 = 355.0

890.3

  = 10.946 

 3. ถาเลือก C = 2 จากตาราง C จะได np′0.10 = 5.322 np′0.95 = 0.818 

  95.0

10.0
pn

pn

′
′

 =     95.0

10.0
p

p

′
′

 = 818.0

322.5

  = 6.509 

 ถาสมมติวา C ตอ ๆ ไป จะไดสัดสวน p′0.10/p′0.95 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คา np สําหรับคา C ตาง ๆ กัน เม่ือกําหนด α β  AQL และ LTPD 
 

C Pa = 0.95 

(α = 0.05) 

Pa = 0.10 

(β = 0.10) 

อัตราสวนของ 

p′0.10/p′0.95 
0 0.051 2.303 44.890 
1 0.355 3.890 10.946 
2 0.818 5.322 6.509 
3 1.366 6.681 4.890 
4 1.970 7.994 4.057 
5 2.613 9.275 3.549 
6 3.286 10.532 3.206 
7 3.981 11.771 2.957 
8 4.695 12.995 2.768 
9 5.426 14.206 2.618 
10 6.169 15.407 2.497 
11 6.924 16.598 2.397 
12 7.690 17.782 2.312 
13 8.464 18.958 2.240 
14 9.246 20.128 2.177 
15 10.035 21.292 2.122 

 

 จากตารางที่ 1 จะพบวา เม่ือ C สูงขึ้น คาอัตราสวนของ p′0.10/p′0.95 จะลดลง ดังน้ัน จาก
อัตราสวนที่โจทยกําหนดใหนั้น จะอยูระหวางคา C = 1 และ C = 2 ดังน้ัน จะมีแผนการสุมตัวอยางอยู 4 

แผน ที่จะใกลเคียงกับจุด 2 จุด ที่กําหนดให คือ ถา C = 1 และเสนโคง OC ผานจุดที่ α = 0.05 หรือผาน

จุดที่ β = 0.10 และถา C = 2 และใหเสนโคง OC ผานจุดที่ α = 0.05 หรือผานจุดที่ β = 0.10 จากนั้น 

พิจารณาเสนโคง OC ที่ใหคา Δα หรือ Δβ นอยที่สุด 
 

แผน 1 ให C = 1 และเสนโคง OC ผานจุดที่ β = 0.10   LTPD = 7.8% 

 จากตารางที่ 1   np′0.10   = 3.890 

     np′0.10 =  0.078 

  ∴   n = 10.0

10.0
p

pn ′

 

      = 078.0

890.3
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      = 49.9 หรือ 50 

 จากตาราง C เม่ือ C = 1 np′ (50) (0.009) = 0.45 จะได 
     Pa = 0.924  

  ∴   α = 1 – Pa   =   1 - .924   = 0.076 

แผน 2 ให C =2 และเสนโคง OC ผานจุดที่ β = 0.10 LTPD = 7.8% 

 จากตารางที่ 1  np′0.10 = 5.322 

     p′0.10 = 0.078 

  ∴   n = 078.0

322.5

 
      = 68.2 หรือ 68 

 จากตาราง C เม่ือ C = 2 np′ = (68) (.009) = 0.612 จะได 
     Pa = 0.976 

  ∴   α = 1 - .976   = 0.024  

แผน 3 ให C = 1 และเสนโคง OC ผานจุดที่ α = 0.05 AQL = 0.9% 

 จากตารางที่ 1   np′0.95 = 0.355 

     p′0.95 = 009.0

355.0

 
      = 39.4 หรือ 39 

 จากตาราง C เม่ือ C = 1 np′  = (39) (.078) =   3.042 จะได 
     Pa = 0.199 

     β = Pa = 0.199 
 

แผน 4 ให C = 2 และเสนโคง OC ผานจุดที่ α = 0.05 AQL = 0.9% 

 จากตารางที่ 1  np′0.95 = 0.818 

     p′0.95 = 0.009 

  ∴   n = 009.0

818.0

 
      = 90.8 หรือ 91 
 

 จากตาราง C เม่ือ C = 2 np′ = (91) (.078) = 7.098 0twfh 
     Pa = 0.0275 

     β = Pa   = 0.0275 
 จากแผนทั้ง 4 จะไดผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แผนการสุมตัวอยางเด่ียว 4 แผน 
แผน คา c, n α β Δα หรือ Δβ 

1 c = 1   n = 50 0.076 0.10 .026 
2 c = 1   n = 50 0.024 0.10 0.026 
3 c = 1   n = 50 0.05 0.199 0.099 
4 c = 1   n = 50 0.05 0.0275 0.0725 

 

จากตารางที่ 2  จะเห็นวา แผน 1 และ 2 ใหคา Δα นอยที่สุด คือ 0.0.26 

 ดังน้ัน แผนการสุมตัวอยางเดี่ยวที่มีคา α = 0.05  β = 0.10  AQL = 0.9% LTPD = 7.8% ควร
ออกแบบแผนการสุมตัวอยางดังน้ี n = 50 c = 1 หมายความวา ใหสุมตัวอยางมา 50 ชิ้น จากรุน ถาพบ
ของเสีย 2 ชิ้น หรือมากกวาใหปฏิเสธรุน ถาพบของเสียนอยกวาหรือเทากับ 1 ชิ้น ใหยอมรับรุนหรือให n 
= 68 c = 2 คือ สุมตัวอยางมา 68 ชิ้น จากรุน ถาพบของเสีย 3 ชิ้น หรือมากกวาใหปฏิเสธรุน ถาพบของ
เสียนอยกวาหรือเทากับ 2 ชิ้น ใหยอมรับรุน 
 จากแผนทั้ง 4 สามารถเขียนเสนโคง OC เปรียบเทยีบไดดังรูปที่ 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 19 แผนการสุมตัวอยางเดี่ยว เมือ่กําหนด α,β, AQL และ LTPD 
  
การออกแบบแผนการสุมตวัอยางคู 
 ในการออกแบบแผนการสุมตัวอยางคู ก็เชนเดียวกับการออกแบบแผนการสุมตัวอยางเด่ียว คือ 

กําหนดคา α,β, AQL และ LTPD แตการคํานวณยุงยากกวาการออกแบบแผนการสุมตัวอยางคู คือ การ
หาคา n1 c1 n2 และ c2 สําหรับแผนการสุมตัวอยางคู จะตองกําหนดความสัมพันธระหวาง n1 และ n2 ไว
อีกคาหนึ่ง จึงจะสามารถออกแบบได ดังตัวอยางที่ 10 
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ตัวอยางที่ 10 ใหออกแบบแผนการสุมตัวอยางคู โดยกําหนดให α = 0.05  β = 0.10 AQL = 1% 
LTPD = 8% และ n2 = 2n1 
 หลักการคํานวณ เชนเดียวกับแผนการสุมตัวอยางคู คือ ใชวิธีทดลองสุมคาของ c1 และ c2 เพ่ือ

หาคา np′ และอัตราสวน LTPD
AQL

 ที่ใกลเคียงที่สุด แตการสุมคา c1 และ c2 มีหลักการสุมอยูวา จะตองให

ความสัมพันธของ c1 และ c2 เปนไปตามความสัมพันธ n1 และ n2 เชน n2 มีคาเปน 2n1 หรือ n2 + n2 
= 3n1 
 ดังน้ัน การสมมติคา c2 จะตองให c2 > 3 เทาของ c1 เพราะถา c2 < 3c1  แลว หมายความวา 
เราจะยอมรับรุนจากตัวอยางที่หนึ่ง ซึ่งสุมมา n ชิ้น ดวยเปอรเซ็นตของเสียที่สูงกวาการยอมรับรุนจากการ
สุมทั้งสองตัวอยางรวมกัน 3n1 ชิ้น ดังน้ัน การสมมติอาจสมมติคาดังน้ีคือ ถาให c1 = 0  c2 = 1, 2, 3, 4, 
… 
 ถาให c1 = 1 c2 = 3, 4, 5 … 
 ถาให c2 = 2 c2 = 6, 7, 8 … 
 ถาใชการแจกแจงแบบปวรซอง ความนาจะเปนในการยอมรับรุนจากตัวอยางทั้งสองจะมีคาเทากับ  
  Pa = Pa1 + Pa2 

   = 
∑

′

=

′−
1

x)p1n(1c

0x

pn

!x

e

 

    + 

∑
′

∑
′

+=

′−

=

′−

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⋅

2

1

y)p2n(2
2

x)p1n(1c

1cx

pn
c

0y

pn

!y
e

!x

e
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เม่ือ AQL = p′0.95   = 0.01,  α = 0.95  ∴  pa = 1 - α  = 0.95 

 ∴  0.95   =   
95.0195.01 pn3

95.01
pn e)pn(e ′−′ ′+

  

 -n1p′0.95  = 0.16 (หาคาโดยวิธทีดลองสุม) 

เม่ือ RQL  = p′0.10 = 0.08,  β = 0.10  ∴  pa = 0.10 

 ∴ 0.10   = )pn(ee 10.01
pn3pn 10.0110.01 ′+ ′−′
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 ∴ n1p′0.10 = 2.32 

  95.01

10.01
pn

pn

′
′

  =   95.0

10.0
p

p

′
′

   =   16.0

32.2

   =   14.5 

 ทําการทดลองสุมคา c1 c2 ตอไปจนไดคา  95.0

10.0
p

p′

 มีคาใกลเคียงกับที่โจทย กําหนดคือ 95.0

10.0
p

p′

 =  

01.0

08.0

 = 8 ดังในตารางที่ 6.3 
 
ตารางที่ 3  แผนการสุมตัวอยางคู 
 

การทดลอง 
สุมตัวอยาง 

c1 c2 n1p′0.95 n1p′0.10 
95.0

10.0
p

p′

 

1 0 1 0.16 2.32 14.50 
2 0 2 0.30 2.42 8.07 
3 1 3 0.60 3.89 6.48 
4 0 3 0.49 2.64 5.39 
5 1 4 0.77 3.92 5.09 
6 0 4 0.67 2.93 4.31 

จากตาราง จะพบวา อัตราสวน p′0.10/p′0.95 ที่ใกลเคยีงกับคาที่กําหนดคือ 8 มากที่สุด คือ เม่ือ c1 = 0 
และ c2 = 2 

 ∴  n1 = 95.0

95.01
p

pn

 = 01.0

30.0

 = 30 

 หรือ  n1 = 10.0

10.01
p

pn

 = 08.0

42.2

 = 30.2  ~ 30 
 และเนื่องจาก n2 = 2n1 ดังนั้น 
     n2 = 2(30) =    60 

 ดังนั้น แผนการสุมตัวอยางคู เม่ือ α = 0.05  β = 0.10  AQL = 1% และ LTPD = 8% จะตองให 
(n1 c1 n2 c2) = (30, 0, 60, 2) 
 จากตัวอยางที่ 10 จะเห็นวา การคํานวณคอนขางยุงยาก เพราะตองทดลองสุมคาหลายครั้ง ดังน้ัน 
เพ่ือสะดวกในการคํานวณอาจใชตารางที่ 4 เม่ือ n2 = 2n1 หรือใชตารางที่ 5 เม่ือ n2 = n1 ทั้งสองตาราง

จะกําหนดคา n1p′ ให 3 จุดบนเสนโคง OC 
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ตารางที่ 4 คาตาง ๆ ที่ใชในการออกแบบแผนการสุมตัวอยางคู เม่ือกําหนด p′1 และ p′2 เม่ือ n2 = 

2n1,  α = 0.05 และ β = 0.10 
 

การทดลองสุม 
ครั้งที่ 

จํานวนยอมรับ คา n1p′ สําหรับ Pa อัตราสวน 

p′2/p′1 c1 c2 0.95 0.50 0.10 
1 0 1 0.16 0.84 2.32 14.50 
2 0 2 0.30 1.07 2.42 8.07 
3 1 3 0.60 1.80 3.89 6.48 
4 0 3 0.49 1.35 2.64 5.39 
5 1 4 0.77 1.97 3.92 5.09 
6 0 4 0.68 1.64 2.93 4.31 
7 1 5 0.96 2.18 4.02 4.19 
8 1 6 1.16 2.44 4.17 3.60 
9 2 8 1.68 3.28 5.47 3.26 
10 3 10 2.27 4.13 6.72 2.96 
11 3 11 2.46 4.36 6.72 2.77 
12 4 13 3.07 5.21 8.05 2.62 
13 4 14 3.29 5.40 8.1 2.46 
14 3 15 3.41 5.40 7.55 2.21 
15 4 20 4.75 7.02 9.35 1.97 
16 6 30 7.45 10.31 12.96 1.74 
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ตารางที่ 5  คาตาง ๆ ที่ใชในการออกแบบแผนการสุมตัวอยางคู 

  เม่ือกําหนด p′1 และ p′2 เม่ือ n2 = n1 α = 0.05 และ β = 0.10 
 

การทดลองสุม 
ครั้งที่ 

จํานวนยอมรับ คา n1p′ สําหรับ Pa อัตราสวน 

p′2/p′1 c1 c2 0.95 0.50 0.10 
1 0 1 0.21 1.00 2.50 11.90 
2 1 2 0.52 1.82 3.92 7.54 
3 0 2 0.43 1.42 2.96 6.79 
4 1 3 0.76 2.11 4.11 5.39 
5 2 4 1.16 2.90 5.39 4.65 
6 1 4 1.04 2.50 4.42 4.25 
7 2 5 1.43 3.20 5.55 3.88 
8 3 6 1.87 3.98 6.78 3.63 
9 2 6 1.72 3.56 5.82 3.38 
10 3 7 2.15 4.27 6.91 3.21 
11 4 8 2.62 5.02 8.10 309 
12 4 9 2.90 5.33 8.26 2.85 
13 5 11 3.68 6.40 9.56 2.60 
14 5 12 4.00 6.73 9.77 2.44 
15 5 13 4.35 7.06 10.08 2.32 
16 5 14 4.70 7.52 10.45 2.22 
17 5 16 5.39 8.40 10.41 2.12 
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บทที ่ 2 แผนการสุมตัวอยางแบบคุณภาพโดยใชมาตรฐานของกรมทหาร 105MD (Attributes  
Sampling  Plans  by  Military  Standard  105D) 
  
 แผนการสุมตัวอยาง โดยการสุมจากแตละรุนคุณภาพ ไดทําใหงายขึ้น โดยทําเปนตารางมาตรฐาน
สําเร็จรูป แผนตัวอยางแบบนี้ไดเร่ิมขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1942 โดยกลุมวิศวกรจาก Bell  
Telephone  Laboratories ซึ่งเรียกวา JAN – STD 105 หลังจากนั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขมา 4 ครั้ง  
ครั้งสุดทายคือในป 1963 ซึ่งเปนผลจากการทํารวมกันระหวาง อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา เพ่ือใหได
มาตรฐานเดียวกันสําหรับ 3 ประเทศ และเรียกวา MIL – STD 105D ตอมาในป 1973 ก็ไดมีการปรับปรุง  
โดยองคกรนานาชาติเพ่ือใหไดเปนมาตรฐานสากล และเรียกวา International Standard 150  DIS – 
2859 
 จากที่กลาวมาแลวในบทที่แลววา การเลือกออกแบบแผนการสุมตัวอยางนั้น ขึ้นอยูกับดรรชนี
หลายคาคือ จุดบนเสนโคง OC สําหรับ MIL – STD 105D นี้ ดรรชนีที่เกี่ยวของในการออกแบบแผน
ตัวอยางคือ คา AQL ดังนั้น อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา แผน AQL   
 สําหรับแผนมาตรฐานกรมทหาร 105D นี้ เกี่ยวของโดยตรงกับ AQL และความเสี่ยงของผูผลิต 
นั่นคือ มีจุดมุงหมายที่จะปองกันไมใหเกิดความผิดพลาด ในการปฏิเสธรุนที่ดีเทากับคา AQL ที่กําหนด
หรือดีกวา 
 แผนตัวอยางมาตรฐาน 105D มี 3 แบบ คือ แผนตัวอยางเดี่ยว แผนตัวอยางคูและแผนตัวอยาง
หมู ซึ่งแตละแบบจะมีการตรวจสอบได 3 ลักษณะ คือ 
การตรวจสอบแบบปกติ (Normal Inspection) 
การตรวจสอบแบบผอนคลาย (Reduced Inspection) 
การตรวจสอบแบบเขมงวด (Tightened Inspection) 
การตรวจสอบ 3 ลักษณะนี้ กําหนดจากขนาดของตัวอยาง โดยทั่วไปแลวจะใชการ 
ตรวจสอบแบบปกติ ซึ่งมีขนาดตัวอยางปานกลาง ถาผลที่ได ไมดีก็อาจเปลี่ยนไปเปนแบบเขมงวดซึ่งมี
ขนาดตัวอยางสูงกวาแบบปกติ หรือถาผลที่ไดดีแลว อาจเปลี่ยนไปแบบผอนคลาย ซึ่งมีขนาดตัวอยางต่ํา
กวาปกติ 
 แผนตัวอยางมาตรฐาน 105D ยังตองมีระดับ หรือ ความรัดกุมในการตรวจสอบ (Inspection  
Level)  ซึ่งแยกเปน  4  ระดับ  คือ 
ระดับ I เปนระดับคอนขางหยอน 
ระดับ II เปนระดับปานกลางทั่วไป 
ระดับ  III เปนระดับที่เขมงวดกวาระดับ II 
ระดับพิเศษ (Special Inspection Level) ซึ่งใชในกรณีที่มีการตรวจสอบแบบผอนคลาย ยอมใหมีความ
เสี่ยงไดมาก และขนาดตัวอยางนอย การตรวจสอบแบบพิเศษนี้ยังแยกเปน 4 ระดับ คือ S -1 S -2 S -3 
และ S -4 ตามลําดับจากความเขมงวดจากนอยไปหามาก 
 ตารางแผนตัวอยางมาตรฐาน 105D ไดรวบรวมอยูทายบทที่ 7 นี้ ในการใชตารางมาตรฐานนี้ สิ่งที่
จะตองกําหนดคือ คา AQL ขนาดรุน (N) และระดับการตรวจสอบ 
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 คา AQL คือ เปอรเซ็นตของเสียสูงสุด (Maximum  Percent  Defective) หรือ จํานวนรอยตําหนิ
ตอ  100 ชิ้น (Maximum Number of Defects per Hundred Units) ซึ่งเปนที่พอใจของผูผลิตหรือ เรียกวา  
คาเฉลี่ยของกระบวนการ (Process Average) คา AQL ไดกําหนดไวในตารางมาตรฐาน 105D มีคาตั้งแต  
0.10% ถึง 10% เม่ือใชกับเปอรเซ็นตของเสียและมีคาตั้งแต 0.10 ถึง 1000 รอยตําหนิตอ 100  ชิ้น 
 ผลิตภัณฑที่นํามาตรวจสอบ  จะไดมาจากรุน รุน หมายถึง จํานวนผลิตภัณฑที่รวมกัน โดยที่แตละ
ชิ้นจะตองมีแบบเดียวกัน ระดับ (Grade of Class) ขนาด และไดมาจากการผลิตแบบเดียวกัน จากรุนน้ันก็
นํามาสุมตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติวา เปนไปตามกฎเกณฑที่จะยอมรับหรือไม   
 ขนาดตัวอยาง จะไดมาจากรหัสอักษร (Code Letter) ซึ่งมีความสัมพันธกับขนาดรุนที่นํามา
ตรวจสอบ จากตารางที่แสดงถึง รหัสอักษรของขนาดตัวอยาง สําหรับขนาดรุนทุกขนาด และระดับการ
ตรวจสอบทุกระดับ 
 เม่ือกําหนดขนาดรุนและระดับการตรวจสอบ จะหารหัสอักษรขนาดรุนไดจากตารางที่ จากนั้น  
กําหนดแผนตัวอยางวา เปนแบบเดี่ยว คูหรือหมู และกําหนดคา AQL ก็สามารถหาแผนตัวอยางไดจาก
ตารางถัดไป 
 
1.  การหาแผนตัวอยางเด่ียว 
    สมมุติกําหนดขนาดรุน  1000 ชิ้น AQL = 2.5% และใชระดับการตรวจสอบระดับ IIและแบบปกติ 
 จากตารางที่  7.1 ที่ขนาดรุน 1000 ชิ้น ระดับตรวจสอบระดับ II จะไดรหัสอักษร J    
 จากตารางที่  7.2A  ที่รหัสอักษร  J  และ  AQL  =  2.5%  โดยใชการตรวจสอบแบบปกติ จะได
แผนตัวอยางเด่ียว  คือ  n  =  80  c  =  5  ดังตารางนี้ 
 

รหัสอักษร ขนาดตัวอยาง 
ระดับคุณภาพในการยอมรับ  (AQL) 

1.5 2.5 4.0 
Ac             Re Ac        Re Ac             Re 

H 
J 
K 

50 
80 
125 

2            
3 
3            
4 
5            
6 

3            
4 
5            
6 
7            
8 

5            
6 
7            
8 
10           
11 

 
 จากตารางคา Ac คือ จํานวนของเสียที่ยอมใหมีได (Acceptance Number) คือคา c นั่นเอง และ 
Re คือ จํานวนของเสียที่จะปฏิเสธรุน (Rejection Number) สําหรับแผนตัวอยางเดี่ยว Re จะมากกวา Ac 
อยูหนึ่ง แตสําหรับแผนตัวอยางคูและหมูไมจําเปน 
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 ถากําหนดการตรวจสอบแบบเขมงวดหรือผอนคลาย  ก็หาแผนตัวอยางเดี่ยวไดจากตาราง 2B 
และ   2 C สําหับแผนตัวอยางเดี่ยวจากรหัสอักษร J และ AQL = 2.5% ที่มีการตรวจสอบ 3 แบบ คือ 
ปกติ เขมงวด และผอนคลาย จะไดแผนตัวอยางดังนี้ 
 

การตรวจสอบ n c 
แบบปกต ิ

แบบเขมงวด 
แบบผอนคลาย 

80 
80 
32 

5 
3 
2 

 
 จากการเปรียบเทียบจะพบวา แบบปกติและแบบเขมงวด จํานวนตัวอยางเทากันแตคา C ของ
แบบเขมงวดมีคาต่ํากวา สําหรับแบบผอนคลายทั้ง n และ c ต่ํากวา แบบปกติ 
 ในตารางแบบตัวอยางมาตรฐาน 105D ถาพบลูกศร หมายความวา ใชแผนตัวอยางที่ปลายลูกศร  
นั่นคือ ถาลูกศรชี้ขึ้น แผนแรกที่จะใชคือเหนือลูกศร ถาปรากฏวา ขนาดตัวอยางที่ใชใหญกวาขนาดรุนแลว  
นั่นหมายความวา จะตองตรวจสอบ 100% ตัวอยางเชน ขนาดรุน 20 ชิ้น ตรวจสอบแบบปกติ และ AQL  
=  0.4%  จากตารางที่  7.2A  จะพบลูกศรชี้ลง หมายความใหใชแผนตัวอยางที่ปลายลูกศร คือ n  =  32  
c  =  0  แต  n  > N ดังนั้น จึงตองมีการตรวจสอบแบบ 100% เปนตน 
 
2.  การหาแผนตัวอยางคู 
สมมุติ กําหนดขนาดรุน 1000 ชิ้น การตรวจสอบแบบปกติ และ AQL = 2.5% ถา 
กําหนดการตรวจสอบระดับ II จะไดรหัสอักษร J จากตารางที่ 7.1 และจากตารางที่ 3A จะไดแผนตัวอยาง
คู ดังตารางขางลางนี้ 
 

รหัสอักษร ตัวอยาง 
ขนาด
ตัวอยาง 

ขนาด
ตัวอยาง
สะสม 

ระดับคุณภาพในการยอมรับ 
1.5 2.5 4.0 
Ac          
Re 

Ac          
Re 

Ac          
Re 

H 
 
J 
 
K 

หนึ่ง 
สอง 
หนึ่ง 
สอง 
หนึ่ง 
สอง 

32 
32 
50 
50 
80 
80 

32 
64 
50 
100 
80 
160 

0           
3 
3           
4 
1           
4 
4           
5 
2           

1           
4 
4           
5 
2           
5 
6           
7 
3           

2           
5 
6           
7 
3           
7 
8           
9 
5           
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5 
6           
7 

7 
8           
9 

9 
12          
13 

 
ดังนั้นแผนตัวอยางคู คือ 
   n1 = 50 Ac1 = 2 Re1 = 5 
n2 = 50 Ac2 = 6 Re2 = 7 
ในการตรวจสอบโดยใชแผนตัวอยางคูนี้จะสุมตัวอยางแรกมา 50 ชิ้น ถาพบวามีของเสีย 2 ชิ้น หรือนอย
กวา จะยอมรับรุน และถาพบของเสียในตัวอยางแรก 5 ชิ้น หรือมากกวาจะปฏิเสธรุน แตถาพบของเสีย 3 
หรือ 4 ชิ้น จะตองสุมตัวอยางที่ 2 อีก 50 ชิ้น หลังการตรวจสอบตัวอยางที่ 2 จะยอมรับรุนเม่ือพบของเสีย
จากทั้งสองตัวอยางรวมกัน 6 ชิ้นหรือนอยกวา ถาจํานวนของเสียทั้งหมด 7 ชิ้นหรือมากกวา จะปฏิเสธรุน 
จะสังเกตเห็นวาจํานวนของเสียที่จะปฏิเสธรุนจากตัวอยางที่หนึ่ง (Re1) ไมไดเทากับคา Ac บวกหนึ่ง 
 
3.  การหาแผนตัวอยางหมู 
 โดยหลักการแลว แผนตัวอยางหมูจะเหมือนกับแผนตัวอยางคู ยกเวน จํานวนตัวอยางที่จะใชให
บรรลุถึงการตัดสินใจวาจะยอมรับรุนหรือไม จะมากกวาสอง โดยทั่วไป แผนตัวอยางคูสําหรับมาตรฐาน  
105D จะใหมีจํานวนตัวอยาง 7 ตัวอยาง ดังตารางที่ 4 A, B และ C 
 สมมุติ กําหนดขนาดรุน 1000 ชิ้น   การตรวจสอบแบบปกติ และ AQL = 2.5% และ ถาใชการ
ตรวจสอบระดับ II จะไดรหัสอักษร J จากตารางที่ 7.1 ดังน้ันจากตารางที่ 7.4A จะไดแผนตัวอยางหมูดัง
ตารางขางลางนี้ 
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รหัสอักษร ตัวอยาง 
ขนาด
ตัวอยาง 

ขนาด
ตัวอยาง
สะสม 

ระดับคุณภาพในการยอมรับ 
1.5 2.5 4.0 
Ac          
Re 

Ac          
Re 

Ac          
Re 

 
 
J 
 
 

หนึ่ง 
สอง 
สาม 
สี่ 
หา 
หก 
เจ็ด 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 

#           
2 
#           
2 
0           
2 
0           
3 
1           
3 
1           
3 
2           
3 

#           
2 
0           
3 
0           
3 
1           
4 
2           
4 
3           
5 
4           
5 

#           
3 
0           
3 
1           
4 
2           
5 
3           
6 
4           
6 
6           
7 

 
จากแผนตัวอยางที่ได สัญลักษณ # ที่ปรากฏในคา Ac ของตัวอยางที่หน่ึงน้ัน หมายความวา ไมมีการ
ยอมรับในตัวอยางนั้น ทั้งนี้ เพราะจํานวนตัวอยางที่ตรวจสอบขณะนั้นมีจํานวนนอยมากไมสามารถ
ตัดสินใจที่ยอมรับได ถึงแมวาจะไมมีการยอมรับจากตัวอยางแรก แตมีการปฏิเสธรุนจากตัวอยางแรกดัง
ตาราง ถาพบวามีของเสียในตัวอยางแรก 2  ชิ้น หรือมากกวา จะปฏิเสธรุนคา  Ac  ของตัวอยางคือ  0 ,0 
,1 ,2 , 3  และ  4 และคา Re คือ  3 , 3 , 4 ,4 ,5  และ 5 ในแตละตัวอยางที่สุมมา จํานวนของเสียทั้งหมด
แลว ถานอยกวาหรือเทากับ Ac ของตัวอยางนั้น ก็จะยอมรับรุนและถาจํานวนของเสียมากกวาหรือเทากับ 
Re ของตัวอยางนั้น จะปฏิเสธรุน ถาจํานวนของเสียสะสมมากกวา Ac แตนอยกวา Re ของตัวอยางนั้น ก็
จะตองสุมตัวอยางถัดไปมาตรวจสอบ 
 
4.  คุณภาพเฉลี่ยสงูสุดหลังการตรวจสอบ  
     (Average Outgoing Quality Limit หรือ AOQL) 
 การกําหนดแผนตัวอยางเด่ียว  โดยใชคา  AQL  ทั้งการตรวจสอบแบบปกติและเขมงวด  สามารถ
หาคา  AOQL  ไดจากตารางมาตรฐาน  ดังตัวอยางตารางที่  7.5A  สําหรับการตรวจสอบแบบปกติ  
ตัวอยางเชน  ตองการทราบคา AOQL สําหรับแผนตัวอยางเดี่ยว  n  =  80  c  =  5 โดยใชรหัสอักษร  J  
และ  AQL  =  2.5%  ดังน้ัน  จากตารางที่  7.5A  จะไดคา AOQL  สําหรับแผนนี้มีคา 4.0% ดังตาราง
ขางลางนี้ 
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 คา  AOQL 

รหัสอักษร ขนาดตัวอยาง 
ระดับคุณภาพในการยอมรับ 

1.5 2.5 4.0 
H 
J 
K 

50 
80 
125 

2.7 
2.4 
2.5 

3.9 
4.0 
3.6 

6.3 
5.6 
5.2 

 
 
5.  คุณภาพจาํกัด (Limiting Quality) 
 แผนตัวอยางที่กําหนดคา AQL ตองการใหมีความนาจะเปนในการยอมรับรุนที่มีคาอัตราสวนของ
เสียที่ AQL หรือดีกวา ดวยเปอรเซ็นตที่สูง นั่นคือ ความเสี่ยงของผูผลิตมีคานอยและในการที่จะหาคา
ความเสี่ยงของผูบริโภค ตารางมาตรฐาน 105D ก็ไดมีไวสําหรับรุนที่มีของเสียหรือรอยตําหนิตอ 100 ชิ้น 
ที่มีคาความนาจะเปนในการยอมรับ 5 และ 10% สําหรับแผนสุมตัวอยางเดี่ยวและใชการตรวจสอบแบบ
ปกติ ดังในตารางที่ 7.6A เปนคุณภาพจํากัด เปนเปอรเซ็นตของเสีย สําหรับคาความนาจะเปน 10% โดย
ใชแผนตัวอยางเด่ียว และการตรวจสอบแบบปกติ 
 ตัวอยางเชน แผนตัวอยางเดี่ยว ที่มีขนาดตัวอยางตามรหัสอักษร J และ AQL = 2.5% จะไดคา
คุณภาพจํากัด 11 เปอรเซ็นต ดังตารางขางนี้ หมายความวา รุนที่มีของเสีย 11 เปอรเซ็นตจะไดรับการ
ยอมรับ ดวยความนาจะเปน 10 เปอรเซ็นต สําหรับแผนตัวอยางนี้ 
 
 
คาคุณภาพจํากัด เปนเปอรเซ็นตของเสียสําหรับ Pa = 10% 
 

รหัสอักษร ขนาดตัวอยาง 
ระดับคุณภาพในการยอมรับ 

1.5 2.5 4.0 
H 
J 
K 

50 
80 
125 

10 
8.2 
4 

13 
11 
9.4 

18 
14 
12 

 
6. ขนาดตัวอยางเฉลี่ย (Average Sample Size) 
 ตารางที่ 7.7 แสดงถึง ความสัมพันธของจํานวนที่สุมตัวอยาง ซึ่งเปนผลจากการใชแผนตัวอยางคู 
และแผนตัวอยางหมู โดยเปรียบเทียบกับแผนตัวอยางเดี่ยว กราฟแตละรูปจะมีคาจํานวนของเสียที่ยอมให
มิไดหรือ c ตาง ๆ กัน แกนนอนคือ จํานวนของเสียหรือ np' และแกนตั้ง คือ เศษสวนของ n เม่ือ n คือ 
ขนาดตัวอยางของแผนตัวอยางเด่ียว 
 ตัวอยางเชน แผนตัวอยางเดี่ยว รหัสอักษร J ใชการตรวจสอบแบบปกติ และ AQL = 2.5% จะได 
n = 80 และ c = 5 สมมุติ รุนที่นํามาตรวจสอบมีคุณภาพเทากับ AQL ถาตองการทราบวา ถาใชแผน
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ตัวอยางคูหรือหมูแลว ขนาดตัวอยางเฉลี่ยที่จะตองใชจนทําใหตัดสินใจไดวาจะยอมรับหรือปฏิเสธรุน เปน
เทาไร ดังตัวอยางในรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 n = ขนาดตัวอยางเด่ียวสมมูลย (Equivalent Single Sample Size)  
 c = จํานวนของเสยีที่ยอมใหมีไดในตัวอยางเดี่ยว 

 ↑ = AQL สําหรับการตรวจสอบปกต ิ 
 

รูปที่ 1 เสนโคงขนาดตัวอยางเฉลี่ยสาํหรับแผนตวัอยางคูและหมู (c = 5) 
 
 จากกราฟในรูปที่ 1 จะพบวา เม่ือแผนตัวอยางเด่ียวมี c = 5 เลือกจุดบนแกนนอนที่ใหคา np’ (80) 
(.025) = 2 ปรากฏวาไดจุดที่ตรงกับลูกศรในรูปพอดี จากกราฟจะไดคาจํานวนตัวอยางเฉลี่ยสําหรับ
ตัวอยางคู ประมาณ 70% ของแผนตัวอยางเด่ียว และ 60% ของแผนตัวอยางเด่ียว เม่ือใชแผนตัวอยางหมู 
 
7.  เสนโคง OC   
 ตารางที่ 7.8 แสดงถึง เสนโคง OC สําหรับขนาดตัวอยางรหัสอักษรตาง ๆ เชน ตารางที่ 7.8 J 
เปนเสนโคง OC ที่ AQL ตาง ๆ กัน และตารางที่ 8 J-1 แสดงถึงคาของแตละจุดบนเสนโคง OC นั่นคือ ที่ 
AQL คาหนึ่ง จะมีคา P' ที่ Pa ตาง ๆ กัน ในชองทางซายมือ ของตาราง ตัวอยางเชน แผนตัวอยางที่มี 
AQL = 2.5% ถารุนที่มีของเสีย 3.98% จะมีคาความนาจะเปนในการยอมรับ 90% สําหรับตารางที่ 7.8 J-2 
เปนตารางรวม สําหรับแผนตัวอยางทุกแบบของรหัสอักษร J 
 
ตัวอยางที่  1 ใชตารางมาตรฐาน 105D นี้ โดยกําหนดการตรวจสอบระดับ II ขนาดรุน 750 ชิ้น และ 
AQL = 1.5% ใหหาคาตอไปน้ี 
แผนตัวอยางเด่ียว คู และหมู สําหรับการตรวจสอบแบบปกติ 
คา AOQL ของแผนตัวอยางเด่ียว 
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คุณภาพของรุน (เปนเปอรเซ็นตของเสีย) ที่จะยอมรับ โดยแผนตัวอยางเด่ียวที่มีคาความนาจะเปนในการ
ยอมรับเทากับ 10% 
จํานวนตัวอยางเฉลี่ยที่จะตองสุม เม่ือใชแผนตัวอยางคูและหมู เม่ือเทียบกับแผนตัวอยางเดี่ยว ถารุนน้ันที่
รับมาตรวจสอบมีเปอรเซ็นตของเสีย 1.25% 
คุณภาพของรุน (เปนเปอรเซ็นตของเสีย) ที่จะยอมรับ โดยแผนตัวอยางเด่ียวที่มีคาความนาจะเปนในการ
ยอมรับเทากับ 95% 
 
จากตารางมาตรฐาน 105D จะไดคาดังนี้ 
 (ก) แผนตัวอยางเดี่ยว n = 80      c = 3 
  แผนตัวอยางคู  n1 = 50 Ac1 = 1 Re1 = 4 
        n2 = 50 Ac2 = 4 Re2 = 5 
แผนตัวอยางหมู  n1 =   20 Ac1 = # Re1 = 3 
n2 = 20 Ac2 = 0 Re2 = 3 
n3 = 20 Ac3 = 1 Re3 = 4 
n4 = 20 Ac4 = 2         Re4 = 5 
n5 = 20 Ac5 = 3 Re5 = 6 
n6 = 20 Ac6 = 4 Re6 = 6 
n7 = 20 Ac7 = 6 Re7 = 7 
จากตารางที่  7.5 A ไดคา AOQL = 2.4% 
จากตารางที่  7.6 A ไดคา   P’ = 8.2% 
เม่ือ  P'  =  .0125  np'  =  (80)  (.0125)  =  1  ดังน้ันจากตารางที่  7.7  จะไดจํานวนตัวอยางเฉลี่ยของ
แผนตัวอยางคูเปน 75% ของแผนตัวอยางเดี่ยวและจํานวนตัวอยางเฉลี่ยของแผนตัวอยางหมูเปน 60% 
ของแผนตัวอยางเด่ียว 
P’ = 1.73% จากตารางที่ 7.8 J-1 
 
8.  การเปลี่ยนแปลงระดบัการตรวจสอบ 
 โดยทั่วไปการตรวจสอบจะเริ่มจาก แบบปกติกอน เม่ือผลจากการตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลง
จากที่ตั้งเปาหมายไว จึงจะเปลี่ยนแปลงระดับการตรวจสอบไปเปนแบบเขมงวด หรือ ผอนคลาย 
 การเปลี่ยนแปลงระดับการตรวจสอบ 
 1. จากปกติเปนเขมงวด เม่ือการตรวจสอบแบบปกติไมไดผลคือ 2 ใน 5 รุน ติดตอกันถูกปฏิเสธ ก็
จะตองมีการเปลี่ยนแปลงระดับการตรวจสอบเปนแบบเขมงวด 
 2.  จากเขมงวดเปนปกติ เม่ือการตรวจสอบพบวา 5 รุน ติดตอกันไดรับการยอมรับ 
 3.  จากปกติเปนผอนคลาย เกิดขึ้นได 3 กรณีคือ 
 (ก) เม่ือพบวา 10 รุน ติดตอกัน ไมมีรุนใดถูกปฏิเสธเลย 
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 (ข) เม่ือจํานวนของเสียทั้งหมดจาก 10 รุน มีคานอยกวาหรือเทากับคาที่กําหนดไวในตาราง 9 
ตัวอยางเชน ถาจํานวนตัวอยางในการตรวจสอบทั้ง 10 รุน มีคาเทากับ 600 ชิ้น และ AQL = 2.5% จะได
จํานวนจํากัด (Limit Number) เทากับ 7 หมายความวา จากจํานวนตรวจสอบ 600 ชิ้น ถาจํานวนของเสีย
ทั้งหมดมีคานอยกวาหรือเทากับ 7 ก็สามารถเปลี่ยนระดับการตรวจสอบเปนผอนคลายได 
 (ค) ขบวนการผลิตอยูในสภาพปกติสมํ่าเสมอ  (Steady Rate) หมายความวา ไมมีปญหาของ
ขบวนการเกิดขึ้น เชน เครื่องจักรเสีย, วัตถุดิบขาดคลัง หรือ ปญหาคนงานเกิดขึ้นในชวงนี้ เปนตน 
 4.  จากผอนคลายเปนปกติ เกิดขึ้นได 4 กรณี เม่ือ 
 (ก)  มีรุนใดรุนหน่ึงถูกปฏิเสธ 
 (ข) เม่ือรุนไดรับการยอมรับ แตจํานวนของเสียที่พบนั้นอยูระหวางคา Ac และ Re ก็ใชการ
ตรวจสอบแบบปกติสําหรับรุนถัดไป 
 (ค)  ขบวนการผลิตผิดปกติหรือลาชาไป 
 (ง)  เม่ือไดรับคําสั่งใหใชการตรวจสอบแบบปกติ 
 
9. แผนตัวอยาง Dodge-Romig (Dodge-Romig Sampling Plan) 
 ตารางแผนตัวอยางมาตรฐาน นอกเหนือจากมาตรฐานกรมทหาร 105D นี้แลว ยังมีตาราง
มาตรฐานอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเรียกวา ตาราง Dodge-Romig ซึ่งไดทําขึ้นโดย นาย H.F.Dodge และ 
H.G.Romig และใชในบริษัท Bell Telephone System ในป คศ.1944 ไดมีการตีพิมพเผยแพร ใหใชกัน
ทั่วไป และเรียบเรียงใหมในป คศ.1959 
 แผนตัวอยางของ Dodge-Romig ไดออกแบบโดยมีจุดมุงหมายที่จะลดจํานวนตัวอยางใหมีจํานวน
นอยที่สุด ในการตรวจสอบจากการสุมตัวอยางและจากการตรวจสอบ 100% เม่ือรุนถูกปฏิเสธ แผน
ตัวอยางของ Dodge-Romig จะใชดรรชนีในการออกแบบ คือคา AOQL หรือ LTPD ซึ่งมีเฉพาะแผน
ตัวอยางเด่ียวและคู ไมมีแผนตัวอยางหมู 
 ตาราง AOQL จะมีแผนตัวอยางสําหรับ AOQL 13 คา คือ 0.10  0.25  0.50  0.75  1.0  1.5  2.0  
2.5  3.0  4.0  5.0  0 และ 10.0 เปอรเซ็นต ดังตัวอยางตารางที่ 7.10 เปนตารางของแผนตัวอยางเดี่ยว 
เม่ือ  AOQL =  3.0% ถารูคาเฉลี่ยของขบวนการ (Process  Average) หรือ เปอรเซ็นตของเสียของรุนที่
นํามาตรวจสอบโดยประมาณ ก็จะไดคาที่ใกลเคียงความจริง แตถาไมรูคาเฉลี่ยของขบวนการ หรือ ไมมี
ขอมูลที่จะประมาณคาไดเลย ก็ใหเลือกคาในชองขวาสุดของตาราง และในตารางนี้จะสามารถหาคา LTPD 
ของแผนตัวอยางไดดวย 
 
ตารางที่  2 ใชตาราง Dodge-Romig สําหรับแผนตัวอยางเด่ียว เม่ือ AOQL = 3.0% เพ่ือหาแผน
ตัวอยางเด่ียวของรุนที่นํามาตรวจสอบขนาด 1000 ชิ้น และคา LTPD ของแผนนี้เปนเทาไร 
วิธีทํา เน่ืองจากโจทยไมไดกําหนดคาเฉลี่ยของขบวนการ จึงใหชองขวาสุดของตารางที่ 7.10 คือคาเฉลี่ย
ของขบวนการในชวง 2.41 ถึง 3.0 เปอรเซ็นต จะไดแผนตัวอยางจากตารางคือ 
  n = 80 c = 4 
  LTPD = 9.8%      ตอบ 
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ตัวอยางที่  3 จากตัวอยางที่ 2 ถากําหนดคาเฉลี่ยของขบวนการเปน 1.0% อยากทราบวา LTPD ของ
แผนนี้เปนเทาไร 
วิธีทํา จากตารางที่  10 จะไดแผนตัวอยางเด่ียวคือ 
  n = 44  c = 2 และ LTPD = 11.8% ตอบ 
 
ตาราง LTPD ของ Dodge-Romig ก็เชนกัน จะมีแผนตัวอยางสําหรับ LTPD 8 คา คือ 0.50  1.0  2.0  3.0  
4.0  5.0  0 และ  10.0  แผนตัวอยางทุกแผนที่ไดจากตาราง เดียวกัน จะมีคา LTPD คาเดียวกัน และ
ความเสี่ยงของผูบริโภคเหมือนกันคือ 10 เปอรเซ็นต นั่นคือความนาจะเปนในการยอมรับรุนที่  ระดับ 
LTPD จะเปน  10 เปอรเซ็นต และจากตารางก็ไดคา AOQL ของแผนตัวอยางนั้น ๆ ดวย ดังตัวอยาง
ตารางที่ 7.11 เม่ือ LTPD  =  1.0% จะสังเกตเห็นวามีคาเฉลี่ยของขบวนการอยู 6 ชวง และเม่ือเราไม
ทราบคาเฉลี่ยของขบวนการหรือประมาณคาไมไดก็ใช ชองขวาสุดของตารางเชนเดียวกันกรณีตาราง 
AOQL 
 
ตัวอยางที่  4 ใชตาราง Dodge-Romig ของแผนตัวอยางเด่ียว เม่ือ LTPD = 1% ในการหาแผนตัวอยาง
เด่ียว สําหรับรุนที่ขนาด 2500 ชิ้น และคา AOQL เปนเทาไร 
วิธีทํา เน่ืองจากไมทราบคาเฉลี่ยของขบวนการ จะใชชองขวาสุดของตารางจากตารางที่ 7.11 จะไดแผน
ตัวอยางเด่ียวคือ 
   n = 870 c = 5 และ AOQL = 0.26% ตอบ 
 
ตัวอยางที่  5 จากตัวอยางที่ 4 ใหหาแผนตัวอยางเดี่ยว ที่เหมาะสมเมื่อคาเฉลี่ยของขบวนการมี
คาประมาณ 0.1 เปอรเซ็นต และ AOQL เปนเทาไร 
วิธีทํา จากตารางที่  11 แผนตัวอยางเด่ียว คือ 
  n = 375 c = 1 และ AOQL = 0.20% ตอบ 
 
สําหรับแผนตัวอยางคูของ Dodge-Romig ก็มีตารางในการหา เชนเดียวกับแผนตัวอยางเดี่ยว ดังตัวอยาง
ในตารางที่ 14 และ 15 
 
ตัวอยางที่  6 ใชตาราง Dodge-Romig ของแผนตัวอยางคู เม่ือกําหนด N = 6000 ชิ้น AOQL = 3.0% 
คาเฉลี่ยของขบวนการ = 0.50% 
วิธีทํา จากตารางที่  12   
 แผนการสุมตวัอยางคู  คือ  n1 = 26 c1 = 0 
      n2 = 44 c2 = 3 
  และ LTPD = 11.0%  ตอบ 
 
ตัวอยางที่  7 ใหหาแผนตัวอยางคูของ Dodge-Romig เม่ือกําหนด LTPD = 1.0% 
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 N = 4400 คาเฉลี่ยของขบวนการ = 0.15% 
วิธีทํา จากตารางที่  13 
 แผนการสุมตวัอยางคู  คือ  n1 = 275 c1 = 0 
       n2 = 565 c2 = 4 
           และ       AOQL = 0.28%   ตอบ 
 
บทที ่3 แผนการสุมตัวอยางตามลําดับ (Sequential   Sampling   Plan) 
 
 แผนการสุมตัวอยางตามลําดับ คลายกับแผนการสุมตัวอยางหมู แตในทางทฤษฎี แผนสุมตัว
ตามลําดับ สามารถทําตอเน่ืองไปไดไมสิ้นสุด ในทางปฏิบัติแผนสุมตัวอยางแบบนี้จะถูกตัดหรือหยุดหลัง
การตรวจสอบมีคาเปน 3 เทา ของจํานวนตรวจสอบของแผนการสุมตัวอยางเด่ียวที่คลายคลึงกัน ในกรณีที่
การทดสอบเปนลักษณะการทําลายผลิตภัณฑหรือมีตนทุนสูง การสุมตัวอยางโดยใชแผนการสุมตัวอยาง
ตามลับดับนี้ จะใชขนาดกลุม (Sobgroup Size) เปน 1 ซึ่งเรียกอีกชื่อหน่ึงวา แผนการสุมตัวอยางที่ละชิ้น 
(Item - by - Item Plan) 
 
1.  ลักษณะของแผนการสุมตัวอยางทลีะชิ้นตามลาํดับ 
 แผนการสุมตัวอยางทีละชิ้นตามลําดับ (Item-by-Item Sequential Sampling Plan) ใชหลักการ
ของ SPRT (Sequential Probability Ratio Test) ซึ่งนาย A.  Wald เปนคนคิดขึ้นมา ในรูปที่ 1 แสดงถึง
เทคนิคการสุมตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  1 รูปกราฟของแผนการสุมตัวอยางทีละชิ้นตามลําดับ 

 
 จากรูปที่  1 เสนขั้นบันได แสดงถึง จํานวนของเสีย สําหรับจํานวนที่ตรวจสอบทั้งหมด ถาจํานวน
ของเสียสะสมทั้งหมด มีคาเทากับหรือสูงกวาเสนบน รุนน้ันจะถูกปฏิเสธ ถาจํานวนของเสียสะสมมีคา
เทากับหรือต่ํากวาเสนลาง รุนน้ันจะไดการยอมรับ แตถาจํานวนของเสีย สะสมอยูระหวาง 2 เสนน้ัน จะไม
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มีการตัดสินใจใด ๆ จะตองสุมตัวอยางอีก 1 ชิ้นมาตรวจสอบ ดังน้ัน จากรูปปรากฏวาสุมตัวอยางมา 19 
ชิ้น มีของเสีย 4  ชิ้น ถาสุมตัวอยางชิ้นที่ 20 ขึ้นมาปละปรากฏวาเปนของเสียดวย จํานวนของเสียสะสมจะ
เปน 5 ชิ้น ซึ่งตกอยูเหนือเสนการปฏิเสธ  จึงปฏิเสธรุน 
 แผนสุมตัวอยางทีละชิ้นตามลําดับนี้ จะตองกําหนดคาความเสี่ยงของผูผลิต (α)  ,  P'1   หรือ  
Pα  ,  ความเสี่ยงของผูบริโภค (β)  และ  P'2  หรือ  Pβ จากขอมูลทั้งหมด สามารถคํานวณสมการของ
เสนคูขนาน 2 เสน ในรูปที่ 1 ไดจากสมการตอไปน้ี 
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 เม่ือ s คือ  ความชันของเสนตรง 
  h2 คือ  ระยะที่เสนการปฏิเสธ  ตัดแกนตั้ง 
  h1 คือ  ระยะที่เสนการยอมรับ  ตัดแกนตั้ง     
P'2 คือ อัตราสวนของเสีย สําหรับความเสยีงของผูบริโภค 
P'1 คือ อัตราสวนของเสีย สําหรับความเสีย่งของผูผลิต 
β คือ  ความเสี่ยงของผูบริโภค 
α คือ  ความเสี่ยงของผูผลิต 
d1 คือ  จํานวนของเสียสําหรับการยอมรับ 
d2 คือ  จํานวนของเสียสําหรับการปฏิเสธ 
n คือ  จํานวนชิ้นที่ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

d1 = - h1 + sn 

d2 =  h2 + sn 
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ตัวอยางที่  1 กําหนด  α  =  0.05 P'1  =  0.06 β  =  0.10  และ  P'2  =  0.20 
  จงเขียนกราฟของแผนการสุมตัวอยางทลีะชิ้นตามลําดับ 

วิธีทํา  h1 = log 
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   = 0.12 
d1 = -1.65 + 0.12n 
d2 = 2.12 + 0.12n 
จากสมการ 2 เสนนี้นําไปเขียนกราฟไดดังรูปที่ 1 แตเพ่ือความสะดวกในการใชเราสามารถที่จะเปลี่ยนจาก
กราฟมาเปนตารางได โดยการแทนคา n = 1, 2, 3… ก็จะหาคา d1และ d2 ไดตัวอยางเชน n = 17 
 
d1 = -1.65 + 0.12n 
 = -1.65 + (0.12) (17) = 0.39 
d2 = 2.12 + 0.12n 
 = 2.12 + (0.12) (17)    = 4.16 
 เนื่องจากจํานวนของเสียทั้ง d1 และ d2 จะตองเปนเลขจํานวนเต็ม ดังน้ันจํานวนของเสียที่จะ
ปฏิเสธหรือ Re คือ ตัวเลขที่สูงกวา d2 และ จํานวนของเสียที่ยอมใหมีได หรือ Ac คือตัวเลขที่ต่ํากวาคา 
d1 ดังน้ัน  เม่ือ  n  =  17  Ac  =  0  Re  =  5 ดังตารางที่ 1 เปนคา n  ตั้งแต 1 ถึง 30 แผนนี้จะหยุดเม่ือ 
n  =  150  เน่ืองจากมีคาประมาณ 3 เทาของแผนตัวอยางเด่ียวที่สัมพันธกัน 
 ในบางกรณี นิยมใชขนาดกลุมมากกวา 1 เชน 5 การหาคา Ac และ Re ก็แทนคา เม่ือ n เปน  
5,10,15,…. และ เพ่ือความสะดวกในการคํานวณอาจหาคา h1 , h2 และ s ไดจากตาราง D ในภาคผนวก 
ที่คา P'1 และ P'2 ตาง ๆ กัน เม่ือ α  =  0.05  และ  β  =  0.10 
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ตารางที่  1 แผนการสุมตวัอยางทีละชิน้ตามลําดับ (30 ตัวอยางแรก) เม่ือ 
             α  =  0.05 P'1  =  0.06 β  =  0.10  และ  P'2  =  0.20 

จํานวนชั้น 
ที่ตรวจสอบ 

(n) 
Ac Re 

จํานวนชั้น 
ที่ตรวจสอบ 

(n) 
Ac Re 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
0 
0 

* 
* 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
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2.  เสนโคง OC ของแผนสุมตัวอยางทีละชิ้นตามลําดับ 
 การสรางเสนโคง OC ของแผนการสุมตัวอยาง ก็คือ การหาคา Pa เม่ือกําหนด P’ ตาง ๆ กัน 
สําหรับกรณีแผนสุมตัวอยางทีละชิ้น ตามลําดับนี้ คา P’ และ Pa หาไดจากสมการตอไปน้ี 

 
 

 
 

คา  P’ และ Pa จะหาคาไดเม่ือกําหนด θ ตาง ๆ กัน เชน 
  θ = 1 จะได P’ = P’1 Pa = 1-α 
θ = 0 จะได P’ = s  Pa = h2/ (h1 + h2) 
θ = -1 จะได P’ = P’2 Pa = β 
 
ตัวอยางที่  2 ใหเขียนเสนโคง OC ของแผนสุมตัวอยางทีละชิ้นตามลําดับ เม่ือกําหนด 
  α = 0.05 P’1 = 0.02 β = 0.10 P’2 = 0.08 
วิธีทํา  จากตาราง  D ในภาคผนวก ที่ P’1 = 0.02  P’2 = 0.08 จะได 
    h2 = 1.9941 
    h1 = 1.5532 
    s = 0.04359 
  เพราะฉะนั้น d1 = -1.5532 + 0.04359n 
    d2 = 1.9941 + 0.04359n 
จากการกําหนด  θ  5  คา  จะได  P'  และ  Pa  5  คา  ดังตารางขางลางนี้แลว 
นําไปเขียนเสนโคง OC ไดดังรูปที่ 2 
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θ P' Pa 

-∞ 
1 
0 
-1 
∞ 

0 
P'1  =  0.02 
s     =  0.04359 
P'2   =  0.08 
1 

1 
1  -  α  =  0.95 
h2/( h1+ h2)  =  0.95 
β  =  0.10 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  2 เสนโคง OC ของแผนสุมตัวอยางทีละชิ้นตามลําดับ 

 
  เม่ือ  α  =  0.05  P'1  =  0.02  β  =  0.10  และ  P'2   =  0.08 
ตอบ 
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3.  เสนโคงแสดงตวัอยางเฉลีย่ (ASN Curve) 
 เสนโคง ASN สําหรับแผนการสุมตัวอยางทีละชิ้นตามลําดับ ก็คือ การหาคา ASN ที่   P ตาง ๆ 
กัน สําหรับคา ASN หาไดจากสมการตอไปน้ี 
 

 
 
ทํานองเดียวกนักับเสนโคง OC ถากําหนด P’ 5 คา ก็จะไดคา ASN ดังนี้  
 P' = 0  n 0 = h1/s 
 P' = 1  n 1 = h2/ (1-s) 

 P' = P'1  1pn ′  = 1
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P' = s  n s = )s1(s

hh 21
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คา ASN ทั้ง 5 คานี้ สามารถเปดไดจากตาราง D ในภาคผนวก ที่ P'1 และ P’2 ตาง ๆ กัน 
 
ตัวอยางที่  3 จากขอมูลในตัวอยางที่ 2 จงสรางเสนโคง ASN   
วิธีทํา  จากตาราง  D ในภาคผนวก ที่ P’1 = 0.02    P'2   = 0.08 จะได 
   n 0 = 36 (P’ = 0) 
   n 1 = 3 (P’ = 1) 

   1pn ′  = 58 (P’ = P’1) 
   nS = 74 (P'  =  s) 

   2pn ′  = 45 (P’ = P’2) 
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จากขอมูลทั้งหมดนํามาเขียนกราฟ  ไดดังรูปที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 เสนโคง ASN ของแผนสุมตวัอยางทีละชิ้นตามลําดับ เมื่อ 
 
เม่ือ  α  =  0.05  P'1  =  0.02  β  =  0.10  และ  P'2   =  0.08 
ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การสุมตัวอยางหรือการชักตัวอยาง 
 

376 

แบบทดสอบ 
1.  การสุมตัวอยางแบงเปน 2 ลักษณะใหญๆ คืออะไรบาง 
ตอบ 1.  การสุมตัวอยางเพ่ือควบคุมคุณภาพระหวางกระบวนการผลิต  
(IN-Process Sampling) 
 
2.  การสุมตัวอยางเพ่ือตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูปโดยเก็บจากแตละรุน  
(Lot-by-Lot Sampling) 
2.  ชนิดของการสุมตัวอยาง มีกี่ชนิด   อะไรบาง 
ตอบ   มี  3   ชนิด คือ   แผนการสุมตัวอยางเด่ียว   แผนการสุมตวัอยางคู   และแผนการสุมตัวอยางหมู  
 
3.  แผนการสุมตัวอยางมาตรฐาน  105 D  มี  3  แบบ  คือ  แผนตัวอยางเด่ียว  แผนตัวอยางคูและแผน
ตัวอยางหมู  ซึ่งแตละแบบจะมีการตรวจสอบไดกี่ลักษณะ  อะไรบาง 
ตอบ  3  ลักษณะ  คือ  การตรวจสอบแบบปกติ  (Normal  Inspection)  การตรวจสอบแบบผอนคลาย  
(Redced  Inspection)  การตรวจสอบแบบเขมงวด  (Tightened  Inspection) 
 
4.  จากตารางที่ใชหาคา จะเห็นคา   Ac และ Re   อยากทราบวาหมายถึงอะไร 
ตอบ Ac   คือ   จํานวนของเสียที่ยอมใหมีได 
Re   คือ   จํานวนของเสียที่จะปฏิเสธรุน 
 
5.  การเปลี่ยนแปลงระดับการตรวจสอบจากปกติเปนเขมงวด จะกระทําเม่ือใด 
ตอบ  เม่ือการตรวจสอบแบบปกติไมไดผล  คือ  ใน  5 รุน ติดตอกันถูกปฏิเสธ ก็จะตองมีระดับการ
ตรวจสอบเปนแบบเขมงวด 
 
6.  กําหนดวาตองการหาแผนสุมตัวอยางเชิงเด่ียวโดยใชตารางมาตรฐาน  105D  เม่ือกําหนดใหใชขนาด
รุนคือ  N  =  2,000  หนวย  คา  AQL  =  1.0  โดยใชระดับการตรวจสอบทั่วไประดับ  I I  แบบปกติ  จะ
ไดคา  Ac  และ  Re  เปนเทาไร 
ตอบ Ac   =   3 
Re   =   4 
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วงจรชีวติผลติภัณฑ 
 

ผลิตภัณฑตางๆ ที่มีเสนอขายในตลาด จะมีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ กลาวคือ จะมี
ชวงแรกที่ผลิตภัณฑเขาตลาดใหมๆ จะเร่ิมมียอดขายยังไมมากนับวาเปนชวงแนะนํา 
(Introduction) และหากผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับของตลาดและดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
อยางเหมาะสม ก็จะทําใหสินคานั้นมียอดขายเพิ่มขึ้น นับเปนชวงเจริญเติบโต (Growth) ตอมา
ยอดขายที่เพ่ิมนั้นก็เริ่มอ่ิมตัว ยอดขายจะไมเพ่ิมขึ้นหรือเพิ่มในอัตราที่ลดลง ซึ่งเรียกวาเปน
ชวงที่เจริญเต็มที่หรือชวงอ่ิมตัวแลวยอดขายกเริ่มคอยๆ จะลดลง ในชวงยอดขายที่ลดลงนี้
เปนชวงตกต่ํา (Decline) ดังน้ันนักการตลาดจึงตองปรับกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับ
แตละชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ โดยพยายามใหผลิตภัณฑมียอดขายอยูในชวงเจริญเติบโต
ใหนานที่สุด 

 
ระยะเวลาของแตละชาวงในวงจรชีวิตผลิตภัณฑของสินคาแตละตัวไมเทากัน สวนใหญ

จะขึ้นอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน สินคาฟุมเฟอย ความตองการเกิดขึ้นตาม
กระแสความนิยม เชน สินคาแฟชั่น หรือสินคาที่ใชเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มัก
มีวงจรชีวิตสั้น 
 

รูปที่ 4.1 สรุปลักษณะตางๆ และกลยทุธการตลาดของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 
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ตารางที่ 4.1 กลยุทธทางการตลาดในแตละชวงของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ 
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 ในแตละชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑมีลักษณะทางการตลาดแตกตางกัน ไดแก การ
รับรูเกี่ยวกับสินคา ปริมาณความตองการและการซื้อสินคาในตลาด และจํานวนคูแขงขัน ซึ่ง
สัมพันธกับยอดขายและกําไรของกิจการในแตละชวงชีวิตผลิตภัณฑนั้น ดังน้ันนักการตลาดจึ
ตองเขาใจใจความแตกตางของแตละชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑแบะกําหนดกลยุทธสําหรับ
แตละชวงใหสอดคลองกับสภาวะการตลาดนั้น ไดแก กลยุทธในชวงแนะนํา ชวงเจริญเติบโต 
ชวงอ่ิมตัว ชวงตกต่ํา 
 

1. ชวงแนะนํา (Introduction) 
เปนชวงที่มีการนําเสนอสินคาเขาในตลาดใหมๆ ในชวงน้ียอดขายยยังนอย 

เพราะลูกคาสวนใหญยังไมรูจักสินคา การยอมรับสินคาของลูกคา ผูใชสินคาและตัวกลาง
จําหนายยังนอย ดังน้ันกิจการตองเสียคาใชจายในการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ทํา
ใหลูกคาและตัวกลางจําหนายรูจักสินคาอละซื้อสินคา ในชวงนี้จํานวนคูแขงในตลาดจะมีนอย 
และความหลากหลายผลิตภัณฑใหเลือกมีนอย ดังน้ันกลยุทธตลาดในชวงน้ีจะพิจารณาในสวน
ประสมการตลาดหลัก 2 ตัว ไดแก การสงเสริมการตลาดและราคา โดยกําหนดเปนกลยุทธที่
ใช 4 แบบ ไดแก 

- การตักตวงกําไรอยางรวดเร็ว (Rapid-Skimming Strategy) เปนการ
ตั้งราคาสูงและมีการสงเสริมการตลาดอยางมาก เพ่ือใหลูกคารูจักสินคา ยอมรับสินคา และซื้อ
สินคามาใช อาจใชกับสินคาที่มีวงจรชีวิตสั้น เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว หรือพวกสินคาแฟชั่น 
โดยมักเลือกกลุมเปาหมายในสวนตลาดที่มีรายไดดี มีกําลังซ้ือสูง ตัวอยางเชน สินคา
โทรศัพทเคลื่อนที่เม่ือเริ่มเขาตลาดจะมีราคาสูงประมาณเครื่องละ 150,000 บาท สินคาแชมพู 
แพนทีน โปรวี แชมพู Dove ตั้งราคาไวสูงและโหมโฆษณาอยางหนัก 

- การตักตวงกําไรอยางชาๆ (Slow-Skimming Strategy) เปนการตั้ง
ราคาไวสูงแตไมไดทําการสงเสริมการตลาดมากนัก เหมาะกับสินคาที่ตลาดไมใหญ สินคาพอ
เปนที่รูจัก และยังไมมีคูแขงรายใหญที่สําคัญ เชน การออกรถรุนใหมของ Mercedes Benz 
BMW 

- การเจาะตลาดอยางรวดเร็ว (Rapid Penetration Strategy) เปนการตั้ง
ราคาสินคาไวต่ําและทําการสงเสริมการตลาดเต็มที่ ทําใหสามารถเจาะตลาดไดอยางรวดเร็ว 
เหมาะกับตลาดขนาดใหญ ที่มีการแขงขันสูง และราคาสินคาเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ
ซื้อ มักเปนสินคาที่จับตลาดระดับกลางและลาง ตัวอยางเชน การเขาตลาดของหนังสือพิมพ
คมชัดลึก เครื่องดื่มชูกําลังลูกทุง เปนตน 

- การเจาะตลาดอยางชาๆ (Slow Penetration Strategy) เปนการตั้ง
ราคาสินคาไวต่ําและไมทําการสงเสริมการตลาดมากนัก ใชกลไกราคาเปนตัวชวยในการเจาะ
ตลาดในวงกวาง เหมาะกับสินคาที่มีลักษณะไมแตกตางกัน และผูซื้อมีความไวตอราคามาก 
เชน สินคาขาวสาร ไขไก 
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รูปที่ 4.2 กลยทุธการตลาดในชวงแนะนําผลิตภัณฑ 

 
 

2. ชวงเจรญิเตบิโต (Growth) 
เม่ือหลังจากแนะนําสินคาเขาตลาดและเลือกดําเนินกลยุทธในชวงแนะนําได

เหมาะสมก็จะไดรับการยอมรับจากลูกคาและรานคาตัวกลางจําหนายสินคา ทําใหมียอดขาย
เพ่ิมมากขึ้น ในชวงเจริญเติบโตจะเปนชวงที่ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตนทุกเม่ือเทียบกับ
ยอดขายจะต่ําลง ทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้นอยางมาก จึงดึงดูดใหคูแขงอ่ืนๆ เห็นโอกาสในการทํา
กําไรและเขามาแขงขั้นในตลาดสินคานี้มากขึ้น คูแขงแตละรายก็พยายามนําเสนอสินคาที่ดี มี
ความหลากหลายใหเลือก พยายามขยายตลาด และแขงขันดานราคา ดังน้ันกลยุทธในชวงนี้ 
ไดแก 

- ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ เพ่ิมคุณลักษณะและปรับปรุงรูปลักษณใหม 
- เพ่ิมรุนผลิตภัณฑใหม เพ่ิมขนาดบรรจุ กลิ่น สี เพ่ือกันคูแขงและปกปอง

ตลาดเดิมไว 
- พยายามเขาในสวนของตลาดใหม หาตลาดใหมๆ 
- เพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย เพ่ือขยายาขอบเขตการกระจายสินคาและ

ขยายตลาด 
- การโฆษณาปรับจากวัตถุประสงคเพ่ือทําใหเกิดการรับรูของตลาดมาเปน

เพ่ือทําใหเกิดความชอบในสินคาและตราสินคาของเรา 
- ทําการลดราคา เพ่ือดึงลูกคาในอีกระดับลงมาซึ่งมีความไวตอราคาสูง 

 
3. ชวงอ่ิมตัว (Maturity) 

เม่ือตลาดในชวงเจริญเติบโตเปนที่สนใจใหคูแขงตางๆ ทยอยกันเขามาแขงขัน 
และตลาดขยายออกไปเต็มที่แลว ก็จะเกิดการอิ่มตัวของยอดขาย ทําใหยอดขายของกิจการ
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เริ่มจะคงที่ โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง และเริ่มจะคอยๆ ลดลง โดยปกติชวงน้ีเปนชวงที่
ยาวนานที่สุดและกิจการก็พยายามรักษาไวไมใหเขาสูชวงตกต่ําหรือพยายามชุบชีวิตเพ่ิม
ยอดขายใหเติบโตขึ้นอีก ซึ่งกลยทธในชวงนี้ไดแก พัฒนาตลาดใหม พัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนา
สวนประสมการตลาด 

- พัฒนาตลาดใหม (Market Modification) เม่ือตลาดอ่ิมตัวบริษัทจําเปนที่
ตองขยายตลาดออกไปโดย 

1) ทําใหผูที่ไมเคยใชสินคาหันมาใชสินคาเรา เชน ธุรกิจขนสงทางอากาศ
พยายามดึงลูกคาที่ใชบริการขนสงทางรถยนตมาใชบริการทางอากาศโดยแสดงใหเห็น
ประโยชนที่ไดรับเพ่ิมขึ้นจากการใชบริการ เชน ความรวดเร็วเพ่ิมขึ้น สินคาเสียหายลดลง 
คุมคากับคาบริการและเกิดประโยชนตอธุรกิจลูกคามากกวา 

2) เขาไปในสวนของตลาดใหม เชน Johnson and Johnson ขยายจาก
ตลาดสินคาเด็กออนไปสูตลาดผูใหญ 

3) แยงลูกคาคูแขง เชน เปปซี่ และโคก ตางพยายามดึงลูกคาของอีกฝาย 
นอกจากนี้อาจเพิ่มปริมาณยอดขายในลูกคากลุมเดิมโดย 1) เพ่ิมความถี่ใน

การใช เชน ใหด่ืมน้ําสมในโอกาสตางๆ นอกจากหลังอาหารเชา 2) เพิมปริมาณการใชในแตละ
ครั้ง เชน บริษัทแชมพูสระผมแนะนําใหสระซํ้าสองครั้งจะไดผลดีกวาใชสระครั้งเดียว 3) เพ่ิม
ประโยชนใชสอยในโอกาสอื่นๆ จากเดิมเชน บริษัทดานผลิตภัณฑอาหารแนะนําสูตรทําอาหาร
ตางๆ เพ่ือืใหใชทําอาหารหลายอยาง เชน แปงโกกิ นอกจากชุบกุง ไก แลวใชชุบผักทอดได
ดวย 

- พัฒนาผลิตภัณฑ (Product Modification) ในชวงอ่ิมตัวของผลิตภัณฑ 
ตองทําการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความแตกตางไปจากเดิมตลอดเวลา เพ่ือทําใหเกิดการลองใช
สินคาใหม หรือมีประโยชนใชสอยที่เพ่ิมขึ้น ไมใหสินคาและยอดขายอยูกับที่ เชน ผลซักฟอก 
ออกสูตรตางๆ รักษษสีผา ฟอกผาขาว ทําเปนรูปแบบเม็ด รูปแบบของเหลว เปนตน 

- พัฒนาสวนประสมการตลาด (Market-Mix Modification)  ในชวง
อ่ิมตัวนี้ กิจการอาจพัฒนาปรับปรุงในสวนประสมการตลาดหลายดานประกอบกัน เชน ปรับ
ดานราคา การเพิ่มโฆษณา ชองทางจําหนายใหมๆ ใหสวนลดกับรานคา และสวนลดกับลูกคา 
เชน การใชคูปอง การประกวด ชิงโชค ดานพนักงานขาย มีการฝกอบรมเพิ่ม เพ่ิมจํานวน 
ปรับเขตการขาย และมีการนําเสนอบริการพิเศษตางๆ เพ่ือกระตุนยอดขาย เปนตน  

 
4. ชวงตกต่ํา (Decline) 

หากกิจการไมสามาถรักษายอดขายไวได อาจเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดโดยรวม เชน เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป มีความตองการ
สินคาลดลงและไมสามารถปรับกลยุทธสูกับคูแขงได ทําใหยอดขายของกิจการลดลงอยาง
ตอเน่ือง กลยุทธสําหรับชวงนี้ ไดแก 

- ลงทุนเพิ่ม เพ่ือสรางฐานการเปนผูนําในตลาด 
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- เลือกทําตลาดเฉพาะ (Selective Niches) จํากัดขนาดตลาดใหเล็กลง โดย
ลดการลงทุนหรือเลิกในตลาดสวนที่ไมทํากําไร หรือขาดทุน แตลงทุนเพ่ิม
ในสวนตลาดที่มีศักยภาพดี ทํากําไร และกิจการมีความถนัด 

- เก็บเกี่ยวรายไดและไมลงทุนเพ่ิม (Harvesting) เปนการตักตวง
ผลประโยชนจากธุรกิจของผลิตภัณฑนั้นใหมากที่สุด โดยไมลงทุนเพิ่ม 

- ขายหรือเลิกกิจการ (Divesting) เม่ือเห็นวาสินคานั้นไมสามารถจะพลิกฟน
ไดแลว ก็อาจตัดสินใจเลิกกิจการหรอขายกิจการ ซึ่งหากขายกิจการก็ควร
ตัดสินใจขายกอนที่ยอดขายผลิตภัณฑจะตกต่ํามาก เพ่ือใหสามารถขายได
ราคาดีกวาปลอยใหยอดขายตกต่ําถึงที่สุด 

เน่ืองจากผลิตภัณฑและตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การวิเคราะห
วงจรชีวิตผลิตภัณฑสําหรับสินคาตางๆ มีประโยชนมาก ทําใหสามารถพิจารณาเลือกใชกล
ยุทธที่สอดคลองกับแตละชวงของชีวิตผลิตภัณฑนั้น การเรียนรูแตละชวงชีวิตทําใหทราบไดวา
ลักษณะการตลาดแตละชวงเปนอยางไร แตไมสามารถใชแตละชวงชีวิตมาประมาณการ
ยอดขายได เพราะสินคาแตละตัวจะมีระยะเวลาของแตละชวงของวงจรชีวิตไมเทากันและไม
แนนอน ไมเหมือนสิ่งมีชีวิต วงจรชีวิตของผลิตภัณฑขึ้นกับปจจัยตางๆ ทางการตลาด แตละ
ปจจัยจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วบาง ชาบางแตกตางกันในแตละยุคแตละสมัยแตละชวงเวลา 
 

ความเชื่อมั่นและความสามารถบํารุงรักษา  
การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ในปจจุบันไดมีการวิวัฒนาการในการผลิตอยางมาก รวมถึง

การออกแบบและการปรับปรุงผลิตภัณฑ เพ่ือจุดมุงหมายในการแขงขันดานคุณภาพ ซึ่ง
กอใหเกิดสิ่งจูงใจ (Motivation) และความไวใจ (Trust) แกผูใชผลิตภัณฑนั้น ๆ ดังน้ัน ผูผลิต
จึงไดนําวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกผูบริโภค รวมถึงวิธีการสรางความเชื่อม่ัน 
(Reliability) และความสามารถบํารุงรักษา (Maintainability) ในผลิตภัณฑนั้น ๆ ดวย 

 
1. ความเชื่อมั่น (Reliability)   

ความเชื่อม่ัน คือ เครื่องวัดหรือคาวัดสภาวะของระบบ (ผลิตภัณฑ) ในขณะที่
ระบบ (ผลิตภัณฑ) กําลังปฏิบัติงาน 

คาความเชื่อม่ัน  คือ เครื่องวัดหรือคาวัดสภาวะของระบบ (ผลิตภัณฑ) ในขณะ
ที่ระบบ (ผลิตภัณฑ) กําลังปฏิบัติงาน 

คาความเชื่อม่ัน  คือ คาความนาจะเปน (Probability) ของความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามที่กําหนดภายใตเวลาที่กําหนดและสภาวะที่เหมาะสม 

สิ่งที่จะประกอบขึ้นเปนคาความเชื่อม่ัน 
2. อัตราการเสียหายของผลิตภัณฑในขณะปฏิบัติงาน 
3. ระยะเวลาการทํางานของผลิตภัณฑ 
4. การใชงานที่เหมาะสม 
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5. สภาพแวดลอม 
 

2. ข้ันตอนการปฏิบัติในการกําหนดคาความเชื่อม่ัน 
1. การกําหนดขีดข้ันความเชื่อม่ัน 

ในขั้นตอนการกําหนดขีดความเชื่อม่ันนี้จําเปนที่จะตองอาศัยขอมูลตาง ๆ  
ทั้งในอดีตและปจจุบันเพ่ือนํามาเปนตัวกําหนดคาความเชื่อม่ันไดอยางเหมาะสม  วิธีการหา
และกําหนดคาความเชื่อมั่นน้ีเรียกวา การทํานายคาความเชื่อม่ัน (Reliability Prediction) การ
ทํานาย (Prediction) เปนวิธีการกําหนดคาความเชื่อม่ันที่เหมาะสม โดยอาศัยขอมูลตาง ๆ ทั้ง
ในอดีตและปจจุบัน 

ขอมูลตาง ๆ  นั้นสามารถหาไดจาก 
ก. การเริ่มตนของการออกแบบของผลิตภัณฑกอน 
ข. รายละเอียดระหวางการออกแบบของผลิตภัณฑกอน 
ค. รายละเอียดหลังการออกแบบของผลิตภัณฑกอน 
ง. จากการทดสอบของระบบกอน 
จ. การใชของผูใชผลิตภัณฑ 
จากขอมูลที่ไดนั้นจะนํามาหาคาและกําหนดคาความเชื่อม่ันที่เหมาะสมของ

ผลิตภัณฑในรุนอ่ืนตอไป 

2. การกําหนดโครงงาน 
จากการกําหนดขีดความเชื่อม่ันแลว ในขั้นตอนตอไปก็คือการกําหนด

โครงการโดยรวมถึงการออกแบบ  กรรมวิธีที่ใชผลิต  และการขนสง 
2.1 การออกแบบคาความเชื่อม่ันของผลิตภัณฑจําเปนตองคํานึงถึงความ

เหมาะสมและรวมถึงคาใชจายตาง ๆ ดวย สิ่งที่ตองทราบกอนการออกแบบผลิตภัณฑก็คือ คา
ความเชื่อม่ันของแตละชิ้นสวนของผลิตภัณฑ (Reliability  Apportionment)  เพ่ือนํามาใชใน
การออกแบบหรือกําหนดคาความเชื่อม่ันของผลิตภัณฑนั้น ๆ เชน การออกแบบเพื่อเพ่ิมคา
ความเชื่อม่ันโดยการเพิ่มชิ้นสวนประกอบสวนเกินดังนี้ 
 

ระบบที่ประกอบดวยสามชิ้นสวน 
 
 
 
 
 

Ps (ระบบ) =    Ps (T)    x     Ps (R)    x    Ps (C) = 70%   x   90%   x    80%    = 
50.4% 

 

เครื่องสง 

Ps (T) = 70% 

เครื่องรับ 

Ps (R) = 90% 

เครื่องบันทึกรหัส 

Ps (C) = 80% 
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รูปทึ่  1.1  แสดงถึงระบบที่ไมมีสวนเกนิ  ประกอบดวยสามสวนคือเครื่องสง,  เครื่องรับ  
และ 

เครื่องบันทึกรหัส  ซึ่งแตละสวนกท็ําหนาที่ไมเหมือนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ps  (เครื่องสงตองทํางานไดอยางนอย 1 ตัว)  =   100%   -   Pf (T1)    x     Pf (T2) 
 =   100%   -   (30% x   30%) = 91% 
 Ps  (ระบบ)     =   91%   -   Pf (S)    x     Pf (C)   =    91%   x   90%   x   80% 
 =      66%   
 
รูปที่  1.2  แสดงระบบที่ใชเครื่องสง  2  ตัวตอเปนขนาน  ระบบนี้เปนการใชชิ้นสวน

ประกอบเกิน  
ถาเครื่องสงเสีย  1  เครื่องระบบก็ยังใชไดอยู  ถาเครื่องสงเสีย  2  เครื่องพรอมกันหรือ 

เครื่องรับหรอืเครื่องบันทกึรหัสอันใดอันหนึ่งเสีย  ระบบก็จะทํางานไมได 
 

2.2 กรรมวิธีที่ใชผลิตและการขนสง 
กรรมวิธีการผลิตและการขนสงมีผลตอความเชื่อม่ันอยางมาก  

กลาวคือ  กรรมวิธีการผลิตและการขนสงที่ไมดีแลวนั้น  จะทําใหคาความเชื่อม่ันลดดวย  
ดังนั้น  การควบคุมการผลิตและการขนสงอยางถูกตองจึงเปนสิ่งจําเปน 

 
3. การทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability Testing) 

เปนการทดสอบดูวาผลิตภัณฑจะสามารถทํางานไดตามกําหนด (ออกแบบ)  
ไวหรือไมในการทดสอบนี้จะคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ  ที่สําคัญ  คือ 

ก. ความตองการของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
ข. สภาพแวดลอม  เชน  อุณหภูมิ  ความชื้น  การสั่นสะเทือน  และอ่ืน ๆ 

เครื่องสง 

Ps (T1) = 70% 

Pf (T1) = 30% 

 

เครื่องสง 

Ps (T2) = 70% 

Pf (T2) = 30% 

 

เครื่องบันทึกระหัส 

Ps (C) = 80% 

เครื่องรับ 

Ps (R) = 90% 
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ค. เวลาที่กําหนด 
จากสิ่งที่ตองคํานึงเหลานี้จะเปนตัวกําหนดการทดสอบตาง ๆ  ขึ้น  เชน 
ง. การทดสอบในสนามและการทดสอบกับรูปแบบจําลอง 
จ. การทดสอบเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
ฉ. การทดสอบแบบทําลายและการทดสอบแบบไมทําลาย  การทดสอบ

ชนิดนี้เปนการทดสอบจําพวก  Tensile,  Bending,  Macro  และ  
Sole  Test   

ช. การทดสอบการทํางานและการทดสอบอายุการใชงาน 
ซ. การทดสอบการเรงอายุการใชงาน 

 
 

4. การวิเคราะหและการปรบัปรุงแกไข (Analysis and Improvement) 
จากขอมูลที่ไดจากการทดสอบนั้น เปนสิ่งสําคัญในการวิเคราะห เพ่ือจะหา

ขอบกพรองและจะไดทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ดังน้ัน ผูออกแบบจึงเปนผูที่ มี
ความสําคัญที่สุดในการปรับปรุงแกไข 

หลักการปฏิบัติที่ใชในการปรับปรุงแกไขประกอบดวย 
ก. วิเคราะหคาความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑของแตละจําพวกของผูใช 
ข. วิเคราะหถึงหนาที่และความสําคัญของสวนที่ไมสามารถใหความเชื่อม่ัน 
ค. ปรับปรุงแกไขและกําหนดคาความเชื่อม่ันในสวนที่ไมสามารถใหความ

เชื่อม่ัน 
ง. ตรวจสอบการเลือกของสวนตาง ๆ  ซึ่งเปนสวนประกอบใหมและไม

เคยผานการทดสอบ 
จ. กําหนดเวลของการสับเปลี่ยนสําหรับสวนที่ไมมีคาความเชื่อม่ันกอน

การเสีย 
ฉ. ควบคุมสภาพแวดลอมใหเปนไปตามที่กําหนด 
ช. ใชผลิตภัณฑในสวนทดแทน  (Rerundancy) 

 
1. ชนิดของความเชื่อมั่น  แบงเปน 

1. ความเชื่อม่ันของแตละสวนระบบ  (Individual  Reliability)  คือ  ความ
เชื่อม่ันที่ถูกกําหนดขึ้นในแตละชิ้นสวน  หรือสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ 

2. ความเชื่อม่ันของระบบ  (Process  Reliability)  คือความเชื่อม่ันที่ถูก
กําหนดขึ้นในระบบ  ดังรูป  1.1  และ  1.2 
 

2. คําสําคัญของความเชื่อมัน่ (Importance of Reliability) 
ความสําคัญของความเชื่อม่ันตอระบบและการดําเนินงานการผลิตภัณฑ  คือ 
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1.  ดานคุณภาพ หมายถึง เปนสิ่งที่จะบงบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑนั้น ๆ  
ในการนําไปใชงาน 

2. ดานเศรษฐกิจของการผลิต หมายถึง ความเชื่อม่ันสามารถเปนตัวกําหนด
ถึงเศรษฐกิจของระบบและการดําเนินงาน กลาวคือ ในการออกแบบความเชื่อม่ันมีคาสูง ๆ ก็
จะทําใหคาใชจายตาง ๆ สูงขึ้นดวย ดังน้ัน การออกแบบความเชื่อม่ันที่เหมาะสมกับการผลิต
และความตองการของผูใช ก็จะทําใหเกิดความเหมาะสมของคาใชจายในการผลิต 
 

5. ขอบเขตของความเชื่อมั่น (Area of Reliability)  
ในการกําหนดความเชื่อม่ันใหแกผลิตภัณฑนั้น  จะประกอบขึ้นดวยสิ่งตาง ๆ  

เหลานี้ 
1. การออกแบบ  (Design) ประกอบดวย การสรางหรือกําหนดสิ่งตาง ๆ คือ  

รูปราง, ขอกําหนด, ความเชื่อม่ัน, ความสามารถบํารุงรักษา, ความสามารถใชทดแทนกัน, 
เศรษฐศาสตร, ระดับความคาดหวังของผูใช, การวางแผนความเชื่อม่ัน, การออกแบบระบบ,  
สิ่งแวดลอมและอายุการใชงาน, สภาวะความปลอดภัย, การทดสอบในสิ่งที่ไมดี, การทดแทน, 
การทดสอบและทํานาย, อายุของผลิตภัณฑ, การทดสอบการเรงอายุ 

3. การวางแผนตามใบสั่ง (Order  Planning) ประกอบดวย วิธีการที่บอกถึง
ความตองการดานคุณภาพและความเชื่อม่ัน, เครื่องกระตุน (Inventives) การวางแผนการผลิต
ความเชื่อม่ัน 

4. การประดิษฐ (Manufacture) ประกอบดวย แผนการผลิต, การคนหา
ประสิทธิภาพการผลิต, การศึกษาของผูผลิตและการฝกหัด, การบํารุงรักษาความคลองของ
การผลิต, การทดสอบวัสดุ, การตรวจสอบเปนระยะ, การตรวจสอบการขนสง 

5. การเก็บรักษาและการขนสง (Storage and Transportation) ประกอบดวย
การหอพัสดุ, วิธีการเก็บและควบคุมสิ่งแวดลอม, การขนสง, การตรวจสอบความเชื่อม่ันของ
การเก็บรักษา, สภาวะการเก็บ 

6. การจัดเก็บ (Management) ประกอบดวย การใหการฝกอบรมแกเจาหนาที่,  
ฝกการบํารุงรักษาแกเจาหนาที่, การปรับปรุงขอกําหนดตาง ๆ, การแนะนําการฝกงาน, การ
ผลิตและรวมถึงการสรางงาน 

7. การใช  (Use)  ประกอบดวย  การฝกการใช อุปกรณ ,  การควบคุม
สภาพแวดลอม, การฝกอบรมเกี่ยวกับการบํารุงรักษา, วิธีปองกันการเสีย, ระยะเวลาการ
ตรวจสอบและการบํารุง, การซอมแซม, วิธีการดูแลและเก็บสวนทดแทน 

8. การตรวจของผูซื้อ (Purchaser’s Inspection) ประกอบดวย แผนการ
ตรวจสอบ, แผนการตรวจสอบที่ยอมรับได, การตรวจสอบระบบ, การแสดงคาความเชื่อม่ัน, 
การทดสอบภายใตสภาพที่ยอมรับ, การตรวจสอบที่ยอมรับได, ใบประกันการตรวจสอบ 
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6. กิจกรรมของความเชื่อมั่น (Reliability Activity) 
โดยทั่วไป  กิจกรรมที่กอใหเกิดความเชื่อม่ันจะแบงได  ดังนี้ 
1. การสํารวจตลาดและการติดตอกับผูใชในการหาขอมูล 
2. การหาขอมูล  และการปรับปรุงความเชื่อม่ัน 
3. ปญหาในการออกแบบระบบและการประกอบระบบ 
4. การหาขอมูลระหวางการออกแบบและการผลิตเพื่อใชกําหนดความ

เชื่อม่ัน  จากการทดสอบอายุและการทดสอบสภาวะแวดลอม 
5. การติดตอระหวางแผนตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธ 
6. การควบคุมระบบการผลิต 
7. การควบคุมและการขนสงวัสดุ 
9. การใหการศึกษาของผูใช 
10. การกําหนดบํารุงรักษา 
11. การควบคุมระดับของการให 
12. การหาและการควบคุมขอมูลความเชื่อม่ัน 

 
7. คาของความเชื่อม่ัน (Reliability) 

คาความเชื่อม่ันจะประกอบขึ้นจากคาความเชื่อม่ัน  2  ชนิด  คือ 
1. คาความเชื่อม่ันของผลิตภัณฑ  (Inherrent  Reliability,Ri) ซึ่งไดจาก 

1.1 การออกแบบ (Design) 
1.2 การผลิต (Manufacturing) 

2. คาความเชื่อม่ันของการใช (Use  Reliability, Ru) ซึ่งไดจาก 
2.1 การใช  (Using) 
2.2 การบํารุงรักษา (Maintenance) 
2.3 สภาพแวดลอม (Enviroment) 

ดังนั้น  คาความเชื่อม่ัน จะเทากับ  R = Ri x Ru  
  

8. การหาคาความเชื่อม่ัน 
ในการหาคาความเชื่อ ม่ัน  สิ่งที่ควรศึกษาก็คือ การเสีย (Failure) ของ

ผลิตภัณฑซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ 
1. Early Failure  เปนการเสียที่เกิดขึ้นในตอนแรกของการทํางานของ

ผลิตภัณฑการเสียชนิดนี้เกิดมาจากขอบกพรองของผลิตภัณฑ  ซึ่งมีอัตราการเสียสูงในระยะ
เริ่มแลวจะลดลงในระยะตอมา 

2. Chance  Failure  เปนการเสียที่เกิดขึ้นในชวงระหวางการปฏิบัติงาน การ
เสียหายชนิดนี้เปนการเสียหายตามปกติ  ซึ่งมีอัตราการเสียคอนขางคงที่ 
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3. Wear – out  Failure เปนการเสียที่เกขึ้นในชวงหมดอายุการใชงานของ
ผลิตภัณฑซึ่งมีอัตราการเสียสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเสียหมด 

จากการเสียดังกลาวสามารถเขียนรูปกราฟระหวางอัตราการเสียกับอายุการใช
งานของผลิตภัณฑ  ไดดังนี้ 
 

 
รูป  1.3  เสนโคงแสดงอัตราการเสีย  (Failure Rate Curve) 

 
จากนิยามของคาความเชื่อม่ัน  ดังที่กลาวขางตน  สามารถเขียนในรูปทาง

คณิตศาสตรไดดังนี้ 
 

R =      1 – Pt = T 
เม่ือ R = คาความเชื่อม่ัน 

                           Pt = T       = คาความนาจะเปนของการเสียในชวงเวลา T 
 

เน่ืองจากความหมายของ นั้นเทากับจํานวนของผลิตภัณฑ (ชิ้นสวน) ที่เสียใหม
ในชวงเวลาหารดวยจํานวนตัวอยางทั้งหมด         
 

P t   = n t   
         N 
เม่ือ P t    = คาความนาจะเปนของการเกิดการเสียในเวลา T 
      n t   = จํานวนของผลิตภัณฑ (ชิ้นสวน) ที่เสียในเวลา  T 
      N = จํานวนตัวอยางทั้งหมด 
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จากนิยามคาอัตราการเสียก็คือ คาความนาจะเปนของการเสียซึ่งขึ้นอยูกับเวลา
การใชงานจึงเขียนในรูปฟงชั่นของเวลา  ไดดังนี้ 

n t    =  f(t) 
           N 

 
จากสมการของความเชื่อม่ัน  จะไดวา 

R =      1 – Pt = T 
    =      1 – Tt   

      t: o  N 
                               =      1 – T f (t) dt 
                  t:  o 
 

จึงสรุปไดวาคาความเชื่อม่ันน้ันขึ้นอยูกับอัตราการเสียซึ่งเปนฟงชั่นกับเวลาการ
หาคาความเชื่อม่ัน แบงตามชนิดความเชื่อม่ันเปน 2 แบบ คือ 

1. ความเชื่อม่ันของแตละสวนของระบบ (Individual  Reliability) จากที่กลาว
มาแลว คาของความเชื่อม่ัน (R) เปนคาของความสําเร็จของการปฏิบัติงานในสภาพและเวลาที่
กําหนดให 

R =    1 – P เม่ือ   R   = คาความเชื่อม่ัน 
 =   1-  Pt = T   = ความนาจะเปนของการเสียของ
ผลิตภัณฑในชวงเวลา T 
    nt =   จํานวนของเสียในชวงเวลา  T 
    N =    จํานวนตัวอยาง 
               F (t) =    เปนฟงชั่นของเวลาที่สัมพันธกับอัตราการเสีย 
nt 
                                                                                                                      
N 
การกระจายของของเสียในแตละผลิตภัณฑ  อาจจะเหมือนหรือแตกตางกัน  

สวนใหญการกระจายของอัตราการเสียจะเปนแบบเอ็กซโพแนนเชียล,  ไวบูล,  แบบปกติ  และ
แบบแกมมา   ดังนั้น   การหาคาความเชื่อ ม่ันจึงขึ้นอยูกับการกระจายของเสียดวย  
ตัวอยางเชน 
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1.1 การหาคาความเชื่อม่ันเม่ือการกระจายของอัตราการเสียเปนแบบ
เอ็กซโพแนนเชียล (Exponential) 

จะไดวาอัตราการเสียแบบเอ็กซโพแนนเชียล  f(t) 
 

 
 
 
 

1.2 การหาคาความเชื่อม่ันเม่ือการกระจายของอัตราการเสียเปนแบบ
ไวบูล (Weibull) จะไดวา 
 

 
   

2. คาความเชื่อม่ันของระบบ 
คาความเชื่อม่ันของระบบขึ้นอยูกับการตอเชื่อมของชิ้นสวนหรือผลิตภัณฑ

เปนระบบตาง ๆ  เชน 
2.1 คาความเชื่อม่ันของระบบที่มีชิ้นสวนตอกันแบบอันดับ (Series) 

RT =      R1     R2     R3 ………Rn 

 
   
 
 
 
 
 

R1 R2 R3 Rn 
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2.2 คาความเชื่อม่ันของระบบที่มีชิ้นสวนตอกันแบบขนาน (Parallel) 
 

R =    1 – (1-  R1 )  (1-    R2)    .. ……… (1-Rn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง  การหาคาความเชื่อม่ันและอัตราการเสีย  สามารถหาไดดังตาราง  1.1 
 

ตาราง  1.1  ตัวอยางการคํานวณอัตราการเสีย 
 

 
 

ตัวอยางการคํานวณ 
  ในเวลา  t = 2 จํานวนการเสียตั้งแตตนจนถึงเวลาที่ 2 รวมกันไดเทากับ 213 
  เหลือที่ไมเสีย  1000 – 213  = 787 

R1 

R2 

R3 
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  Reliability      = 787   x    100  = 78.7% 
           1000 
  Failure Density     = 83   = 0.083 
               1000 
                                                                 83 
  Failure Rate    =    1     (870   +   787)  = 0.101 
 
  ผลที่ไดจากตารางสามารถนํามาเขียนกราฟความสัมพันธระหวาง  Failure Density   
และ Reliability กับเวลาไดดังนี้ 

 
รูป 1.4 อายุการใชงานกับเวลา 

 

 
รูป 1.5 ความเชื่อมั่น 
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อัตราการเสีย (Failure Rate) โดยทั่วไปแลวจะปรากฏอยูในรูป การ
กระจายความนาจะเปนแบบเอ็กซเนนเชียล (Exponential Distribution) ซึ่งมีการกระจายแบบ
คงที่ (เสนตรง) ซึ่งมีความสัมพันธระหวาง Failure Density และ Reliability กับเวลา ดังรูป
ขางตน แตการกระจายความนาเปนของการเสียอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบอ่ืน เชน แบบปกติ 
(Normal) แบบแกมมา (Gama) และแบบไวบูล (Weibull) ดังแสดงไดในรูปตอไปน้ี 
 

 
 

รูป  1.6  การกระจายความนาจะเปนแบบตาง ๆ 
 

9. การออกแบบคาความเชือ่มั่น 
คาความเชื่อม่ันมีความสําคัญตอผลิตภัณฑอยางมาก ดังน้ัน ในการออกแบบ

ผลิตภัณฑจึงควรจะคํานวณ เพ่ือใหไดคาความเชื่อม่ันเปนไปตามวัตถุประสงค โดยหลักการ
สถิติคณิตศาสตรเราหาคาความเชื่อม่ันในแบบตาง ๆ ที่ออกมานั้น เพ่ือเปนการตัดสินใจเลือก
อันที่ดีและเหมาะสมที่สุด ดังตัวอยาง เชน 

1. การเพิ่มคาความเชื่อม่ันโดยการเพิ่มชิ้นประกอบสวนเกินเฉพาะเครื่องหนึ่ง 
ๆ 

2. การเพิ่มชิ้นสวนเกินของผลิตภัณฑทํางานแบบเชิงคูกับคาความเชื่อม่ัน ใน
รูป  9.7 แสดงถึงสวิทซไฟฟา 2 อัน ก และ ข ตอกันเปนขนานเพื่อตอเขากับระบบไฟฟา
อันหนึ่งที่จุด  ค และ ง ซึ่งจะทํางานเมื่อสวิทซไฟฟาตัวใดตัวหน่ึงทํางานไดเปนปกติ สมมุติคา
ความเชื่อม่ันของสวิทซไฟฟาเทากับ 70 เปอรเซนตสําหรับการทํางานปดอยางนอย 1,000 
ครั้ง เม่ือคาความเชื่อม่ันน้ีนอยไปไมเพียงพอ เราจึงทําการตอสวิทซ 2 อัน ก และ ข เปนแบบ
ขนานซึ่งทําใหคาความเชื่อม่ันของระบบสวิทซเพ่ิมเปน 77 เปอรเซ็นต ในขณะเดียวกันการ
เสียระบบไฟฟาเม่ือสวิทซไมยอมปดหรือทํางานลดลงจาก 20% เปน (0.20)2 เทากับ 4% เม่ือ
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ใชสวิทซตอ 2 อัน ดังในรูป แตการเสียหายของระบบอันเน่ืองแตสวิทซกอนกําหนดเวลา
ตองการเพิ่มขึ้นจาก 10% เม่ือใชอันเดียวเปน 19% เม่ือใช 2 อัน ถาหากการเสียหายอันเนื่อง
มาแตการปดกอนเวลาตองการมีมากกวาเม่ือเทียบกับเม่ือระบบไมสามารถทํางานไดเพราะ
สวิทซไมปดหรือไมทํางานแลว การเพิ่มสวิทซเขาไปแบบนี้ก็ไมเหมาะขึ้นไปอีก 
 

 
 

รูป  1.7  แสดงการตอสวทิซ  2  อันแบบขนาน  ความนาจะเปนของสวิทซที่ไมปด
หรือไมทํางานจะลดลงเปน  4  จาก  20  เปอรเซนตเมื่อใชสวิทซไฟอันเดียว  แตความ
นาจะเปนของการปดกอนเวลาตองการเพิ่มข้ึน  10  เปน  19  เปอรเซนตเมือ่มาตอ

ขนานกัน 
 

การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น 
ความนาจะเปนคิดเปนเปอรเซนต 
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Pf = ความนาจะเปนของระบบสวิทซไฟฟาที่ไมปดหรือไมทํางาน = 4 
เปอรเซนต 
Pp = ความนาจะเปนของระบบสวิทซไฟนี้ที่ทํางานหรือปดกอนเวลา
ตองการ 

=   14 + 4 + 1 = 19    เปอรเซ็นต 
Ps = ความนาจะเปนของระบบสวิทซไฟที่ทํางานไดถูกตองทําใหระบบ
ใหญทํางานได 

=   49 + 28 = 77 เปอรเซ็นต (หรือเทากับ 100 – 4 – 19 = 77 
เปอรเซ็นต) 
 

  ในรูปที่  1.8  ใชสวิทซไฟทั้งหมด 4 ตัวดวยกัน ซึ่งทําใหโอกาสที่จะปดกอนเวลา
ตองการลดลงไปจากการตอแบบรูปที่ 1.7 แตโอกาสที่จะไมปดหรือไมทํางานกลับเพิ่มขึ้น 
 

 
 

รูป1.8  ใชสวิทซไฟฟาตอกัน 2 ชุด แตละชุดมีสวทิซ 2 ตัวตอเปนแบบขนาน  
แตละชดุมีคาความเชื่อมัน่เหมือนกันที่คํานวณดงัในรูปกอน 
 
วิธีคํานวณคาความเชื่อมัน่ 
ความนาจะเปนคิดเปนเปอรเซนต 
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ชุด  I และ II เปนระบบยอยของระบบสวิทซใหมที่ใช 2 คู 
Ps         ของระบบสวิทซ และ Pp ใชวิธีคํานวณจาก Ps และ Pp ของแตละชุด 
Pf ของระบบสวิทซนี้สามารถหาไดโดยตรงจาก 100 หักออกเสียดวย Ps  

และ Pp ของระบบซึ่งไดคาเทากับ 37 เปอรเซ็นต 
จากการออกแบบระบบตาง ๆ ของสวิทซไฟฟาที่ไดกลาวมาแลวนี้ ก็พอที่จะ

สรุปผลไดดังน้ีคาความเชื่อม่ันในการทํางานของระบบสวิทซไฟฟาและความนาจะเปนของการ
ขัดของหรือไมทํางานของระบบคิดเปนเปอรเซนต 
 
 สวิทชอันเดียว สวิทช  2  อันตอ

ขนานกัน 
สวิทช  2  ชุดรวม  4  

อัน 
ทํางานเปนปกติเรียบรอย 
สวิทชไมทํางานหรือไมปด 
ปดกอนกําหนดเวลา
ตองการ 

70 
20 
10 

77 
4 
19 

59 
73 
4 

 
10. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Testing) 

คาความเชื่อม่ันที่เหมาะสมนั้นใชวาจะไดจากการออกแบบแตเพียงอยางเดียว
เทานั้น  แตจะตองไดจากการทดสอบดวย 
 

ขอบเขตของการทดสอบ  (Area of Reliability Testing) 
 

การทดสอบความเชื่อม่ันของผลิตภัณฑนั้น มีขอบเขตที่กวางมาก ซึ่งจะขอ
ยกตัวอยางการทดสอบที่มีความสัมพันธที่ใกลเคียงกับการรับรองผลความเชื่อม่ันของ
ผลิตภัณฑ  เชน 

1. การทดสอบในสนาม (Fieled Tests) และการทดสอบในรูปแบบจําลอง  
(Simulation Testing) 

2. จากการสอบทั้ง 2 แบบนี้ จะเกิดความแตกตางระหวางขอมูลที่ได จํานวน
ขอมูล ตลอดจนถึงราคาคาใชจายในการทดสอบ ซึ่งสรุปขอแตกตางไดดังตาราง 9.2 

3. การทดสอบเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม (Enviromental Tests) เปนการ
ทดสอบเพื่อชวยในการตัดสินใจวา คุณสมบัติของผลิตภัณฑน้ันเหมาะสมกับสภาพตาง ๆ 
หรือไม เชน  สภาพการสั่นสะเทือน, อุณหภูมิ, ความชื้น, ฝุนละออง และอ่ืน ๆ ซึ่งผลการ
ทดสอบนี้จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับขอกําหนดของมาตรฐษนที่เกี่ยวกับการทดสอบสภาวะ
แวดลอม ไดแก  American  Standard  British  Standard 
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ตาราง  1.2  การประเมินความเชื่อมั่นจากขอมูลการตลาดและจากการทดสอบ 
 

 การประเมินจากขอมูลตลาด ความเชื่อม่ันจากการทดสอบ 
 

สภาพแวดลอม 
 
 
 
 

เวลาการใชงาน 
การเสีย 

 
ปริมาณขอมูล 
คาใชจาย 

(1)  ขอมูลสมบูรณหาไดยาก 
(2)  ความสามารถในการผลิตซ้ําใหมต่ํา 

 
(3)  ถาการสุมตัวอยางดีพอจะไดสภาพที่
แทจริง 
 
การหาเวลาใชงานจริงหาไดยากมาก 
(1)  สภาพการเสียไมแนนอน 
 
(2)  มักไมมีการบันทึกการเสียปกติมีมาก 
ปกติมีมา 
ต่ํา 

(1)  ขอมูลใหมาเปนตัวเลข 
(2)  ความสามารถในการผลิตซ้ํา 
ใหมสูง 
(3)  มักมีปญหาเสมอแมวาสภาพการ 
ทดลองจะดีพอ 
ขอมูลจากเครือ่งกํากับมาเสมอ 
(1)  สภาพการเสียมักจะระบุเปนราย 
ละเอียด 
 
(2)  การเสียมักมีการบันทึกเสมอมีไม
มากนัก 
สูง 

 
และมาตรฐานอื่น ๆ มาตรฐานเหลานี้จะเปนตัวกําหนดถึงการทดสอบและ

ตลอดจนขอกําหนดมาตรฐาน  ซึ่งใชในการเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการทดสอบผลิตภัณฑ 
4. การทดสอบเกี่ยวกับการทําลายและไมทําลาย (Destructive and Non – 

Destruction) ในอดีตการทดสอบสวนมากแลวจะเปนการทดสอบจําพวกทําลาย ไดแก การ
ทดสอบพวก Tensile, Beanding, Macro และ Salt สวนในปจจุบันวิวัฒนาการในการผลิต
เครื่องทดสอบไดเจริญขึ้น จึงไดมีการคิดคนเครื่องมือทดสอบที่ไมจําเปนที่จะทําลายชิ้น
ทดสอบ ไดแก  การทดสอบโดยใช  แมเหล็ก  X – Ray  และ  Ultrasonic 

5. การทดสอบอายุผลิตภัณฑ (Life  Test) การทดสอบชนิดนี้เปนการวัดคา
ของความเชื่อม่ัน  ในการใชงานของผลิตภัณฑวาเปนไปตามที่กําหนดหรือไม 

6. การทดสอบที่สิ้นสุด (Terminable  Tests) ในการทดสอบอายุผลิตภัณฑ จะ
ประกอบดวยการทดสอบ 2 แบบ คือ แบบสิ้นสุดและแบบไมสิ้นสุดของการใชงาน โดยทั่วไป
แลวการทดสอบอายุนั้นตองการเวลาที่นาน เพ่ือจะใชหาจุดการสิ้นสุดของอายุการใชงานได 

7. การทดสอบการเรงอายุการใชงาน (Accelerated  Life  Tests) ในขณะที่คา
ความเชื่อม่ันน้ันขึ้นอยูกับสภาวะสุดทายของการใชงาน ซึ่งมีการใชงานที่นานแลว จึงทําใหการ
ทดสอบกินเวลานาน ดังน้ัน จึงไดเกิดการทดสอบโดยการเรงอายุการใชงานขึ้น ในการเรงอายุ
การใชงานนั้นอาจทําไดหลายวิธี เชน การเพิ่มความเครียดของสภาวะแวดลอม (Increasing  
Envitomental  Stress) หรือ การปรับปรุงความเครียด (Applied  Stress) 
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11. สิ่งตองพจิารณาและคํานึงถึงในการวางแผนการทดสอบความเชื่อมั่น
ประกอบดวย 
1. กําหนดมาตรฐานในการดําเนินการตามปกติ (Normal Operation  

Standard) ในที่นี้จะหมายถึง วิธีการที่เหมาะสมในการทําการทดสอบ เพ่ือที่จะใหไดผลจาก
การทดสอบที่ถูกตองและใกลเคียงกับความเปนจริง ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้ จะถูกกําหนดขึ้นเปน
มาตรฐาน 

2. การกําหนดสภาพแวดลอม ในการทดสอบนั้นจําเปนที่จะตองคํานึงถึง
สภาพแวดลอมที่ผลิตภัณฑนั้นถูกนําไปใชงานดวย ซึ่งสภาพแวดลอมในสภาพการใชงานจริง
แลว จะมีความแตกตางกันในแตละสถานที่ ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดมาตรฐานของ
สภาพแวดลอมขึ้น เพ่ือใชในการทดสอบซึ่งการเลือกระดับที่เหมาะสมแลวจะสามารถทําใหเกิด
การผลิดพลาดจากการทดสอบนอยลง 

3. การกําหนดเวลาที่แนนอนในการทดสอบ เน่ืองจากในการกระจายของอัตรา
การเสียนั้น จะเกิดขึ้นในลักษณะการเสียในระยะเริ่มแรกจะสูงและจะลดลงไปเรื่อย ๆ จนถึง
ระยะหนึ่งแลวก็จะเกิดการเสียสูงขึ้นจนกระทั่งเสียหมด ดังน้ัน ถาทําการทดสอบเพื่อจะให
ไดผลสุดทายแลวละก็จะทําใหเกิดการเสียเวลา จึงไดมีการกําหนดเวลามาตรฐานเขามาเปน
ตัวกําหนดในการใชทดสอบ 

4. การกําหนดคาความคลาดเคลื่อนในการหาความเชื่อม่ัน (Error in 
Reliability) ในการทดสอบนั้นจะเกิดความคลาดเคลื่อนจากการวัด และเครื่องวัด ซึ่งจะทํา
ใหผลที่ไดไมถูกตอง ดังน้ัน จึงจําเปนตองทําการควบคุมการวัดและอุปกรณการวัดและ
อุปกรณที่จะใชวัดถูกตองและแนนอน 
 

12. การหาขอมูลเพื่อการทดสอบ (Acquisition of Data) 
ในการหาขอมูลนั้น จําเปนตองกําหนดการปฏิบัติของการหาขอมูลที่ไดจากการ

ทดสอบตาง ๆ เพ่ือที่จะใหเกิดการคลองตัวในการยอมรับผลการทดสอบนั้น ๆ ตัวอยางการ
ปฏิบัติสามารถกําหนดไดดังรูป 
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รูป  1.9  การจัดการเก่ียวกับการบันทึกขอมูล 

 
13. ความเชื่อมั่นหลังการสงมอบ  (Reliability after Delivery) 

การสงมอบ หมายถึง การที่ผลิตภัณฑนั้นผลิตสําเร็จรูปแลว แลวถูกสงออกไป
ยังหนวยงานอื่น ๆ เชน การบรรจุหีบหอ, การเก็บรักษา, การขนสง และการดําเนินการขาย 

ในขั้นตอนนี้ก็มีความสําคัญในการที่จะทําใหคาความเชื่อม่ันของผลิตภัณฑที่
ออกจากสายการผลิตเปลี่ยนไปดวย 

ความเชื่อม่ันในขั้นตอนดังกลาว แบงไดเปน 3 สวน คือ 
ก. ในสวนการขาย 
ข. ในสวนของการบรรจุหีบหอ,  เก็บรักษาและการขนสง 
ค. ในสวนของการใช 
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1. ความเชื่อม่ันในสวนการขาย (Sale  Reliability) ความเชื่อม่ันในสวนนี้

เกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางผูผลิต และผูใชซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑนั้นมีคุณคาขึ้น 
ความสัมพันธนี้ทําใหเกิดกิจกรรมในการดําเนินการตาง ๆ ขึ้น ไดแก 

1.1 การสํารวจตลาด หมายถึง การรวบรวมและบันทึกขอมกูลของความ
เชื่อม่ันจากการใชและสงขอมูลเหลานี้กลับไปยังหนวยออกแบบ และ
แผนกผลิต 

1.2 การแจงรายละเอียด (Advertising) หมายถึง การแนะนําผลิตภัณฑที่
เหมาะสมใหแกผูใช 

1.3 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง การรวบรวม
ขอเสนอของขอมูลความเชื่อม่ัน และแสดงขอมูลเหลานั้นใน 

1.4 กิจกรรมการขาย (Sale  Activity) หมายถึง การฝก Salemen และ  
Serviceman เพื่อที่จะใหผูใชไดรับความรูที่ถูกตองจาก Saleman 
และ  Serviceman 

1.5 การเก็บรักษา (Storage) หมายถึง การเก็บรักษาผลิตภัณฑที่ถูกตอง  
ตลอดจนการรักษาความเชื่อม่ันระหวางการใชงาน 

2. ความเชื่อม่ันในสวนของการบรรจุหีบหอ, การเก็บรักษา และการขนสง  
(Packaging Storage, and Shipments Reliability) ในขณะที่ผลิตภัณฑนั้นจะถูกสงไปยังผูใช  
สิ่งที่จะทําใหคาความเชื่อม่ันถูกตองก็คือ การบรรจุหีบหอ, การเก็บรักษา และการขนสง ที่
ถูกตองดวย 

2.1 การออกแบบการบรรจุหีบหอ สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบบรรจุ
หีบหอ ซึ่งมีผลตอความเชื่อม่ันของผลิตภัณฑ ประกอบดวย 
(1) จํานวนการบรรจุหีบหอที่เหมาะสม 
(2) คุณภาพของผลิตภัณฑ 
(3) ปญหาของการขนสง 
(4) สภาพโกดัง 
(5) การทําเครื่องหมาย เชน การออกแบบทําเครื่องหมาย ในการ

บอกถึงการปองกันหรือลักษณะในการขนยาย 
2.2 การเก็บรักษา (Storage) ปญหาสวนใหญของความเชื่อม่ันระหวาง

การ เก็บรั กษาก็คื อ  การลดลงของคุณภาพ  ทั้ งนี้ เ น่ื อ งจาก
สภาพแวดลอม  และสภาพของการเก็บ ดังน้ัน สิ่งที่ควรคํานึงในการ
เก็บรักษา ซึ่งมีผลตอความเชื่อม่ัน ประกอบดวย 
(1) สภาพและโครงสรางของอาคารที่ใชเก็บรักษา เชน การจัดทิศ

ทางการใหแสงสวางเขาสูอาคาร 
(2) สภาพโครงสรางภายในที่เหมาะสม 
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(3) การวางแผนผังของโครงสรางภายในของโกดัง 
(4) การรูจักการทํางานในการเก็บที่ถูกตอง 
(5) การรูจักการทํางานในโกดังที่ถูกตอง 
(6) การฝกอบรมและการใหความรูที่ถูกตองแกผูทํางานในโกดัง 

2.3 การขนสง (Shipment) การขนสงเปนการนําผลิตภัณฑนั้นใหถึงมือ
ผูใชโดยที่ผลิตภัณฑนั้นไมเสียหาย ซึ่งมีผลตอความเชื่อม่ัน สิ่งที่ควร
คํานึงถึงในการขนสง ประกอบดวย 
(1) อุปกรณที่ใชในการขนสง 
(2) วิธีการขนสง 
(3) บุคคลที่ทําการขนสง 

3. ความเชื่อม่ันในสวนของการใช ความเชื่อม่ันถูกสรางขึ้นในการผลิตและได
จัดการดูแลรักษาระหวาง การบรรจุหีบหอ การเก็บรักษา และการขนสงแลว แตถาผูใชใช
ผลิตภัณฑไมถูกตองแลว ก็จะทําใหความเชื่อม่ันของผลิตภัณฑนั้นไมสมบูรณ ดังน้ัน จึงมี
วิธีการที่จะทําใหผูใชเขาใจและยอมรับในผลิตภัณฑนั้น ๆ หลักการดังกลาวจะประกอบดวย 

(1) ผูใชจําเปนจะตองใชผลิตภัณฑใหถูกตอง 
(2) ใหความรูในการใชผลิตภัณฑแกผูใช 
(3) การตรวจสอบและบํารุงรักษาตองทําใหถูกตอง 
(4) การซอมแซมจะตองทําในทันทีที่ผลิตภัณฑนั้นเกิดการเสีย 
(5) การเปลี่ยนผลิตภัณฑในสวนที่เสียจะตองถูกกําหนดและทําในเมื่อ

เกิดการเสียหายไดทันที 
 

14. ปญหาที่เก่ียวของกับความเชื่อมั่น 
ในการสรางความเชื่อม่ันใหแกผลิตภัณฑนั้น ๆ จะตองคํานึงถึงปญหาที่สําคัญ 

ที่มีผลตอการสรางความเชื่อม่ันดวย ปญหาเหลานี้ไดแก 
1. ปญหาของการสรางความแนใจในคุณภาพ (Quality  Assurance) ของผูใช

ปญหาน้ีเปนปญหาที่เกยวกับการสรางความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑใหแกผูใช และ
เหมาะสมกับความสามารถในการซื้อของผูใชดวย 

2. ปญหาที่เกี่ยวกับความเชื่อม่ันในสวนของขบวนการผลิต แบงไดเปน 
2.1 ปญหาระหวางการออกแบบ ประกอบดวย 

(1) ปญหาการสรางขอกําหนดของความเชื่อม่ันของผลิตภัณฑ วา
ควรจะกําหนดอยางไร 

(2) ปญหาสภาพแวดลอม ซึ่งรวมถึงการขนสง และการเก็บรักษา 
(3) ปญหาของการออกแบบคาความปลอดภัยที่เหมาะสม 
(4) ปญหาของการออกแบบการทดสอบผลิตภัณฑที่เหมาะสม 
(5) ปญหาของการออกแบบการทดแทนผลิตภัณฑ 
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(6) ปญหาการเลือกใชวัสดุ 
(7) ปญหาการกําหนดคาความปลอดภัย 
 

2.2 ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทดสอบความเชื่อม่ัน ปญหาในสวนน้ี จะ
เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากผลที่ไดจากการทดสอบกับการใชงานจริง  
อาจจะเกิดการขัดแยงกัน เชน ในการทดสอบผลิตภัณฑ 2 ชนิด  
ผลิตภัณฑชนิดที่ 1. มีอายุการใชงานไดสูงกวาชนิดที่ 2.แตในการใช
จริงปรากฏวาผลิตภัณฑชนิดที่ 2. ใชงานไดสูงกวาชนิดที่ 1.ซึ่งจะ
เห็นไดวาการทดสอบนั้นไมเปนไปตามขอเท็จจริง ปญหาเหลานี้อาจ
เกิดจากลักษณะการใชงานกับการทดสอบในภาพที่ตางกัน 

 
2.3 ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการผลิต แบงไดเปน 

(1) ปญหาจากขบวนการผลิต เปนปญหาในการปองกันคาความ
เชื่อม่ัน (Inherent  Reliability) ที่เปลี่ยนแปลงจากคาที่
ออกแบบไว ซึ่งอาจจะเกิดจากผูผลิตหรือการควบคุมการผลิตที่
ไมเปนไปตามที่กําหนดไว 

(2) ปญหาของอัตราการเสียในชวงการใชงานแรก (Initial Failure  
Rate) ซึ่งอัตราการเสียในชวงน้ี จะมีอัตราการเสียสูงในระยะ
เร่ิมตนการใช และจะลดลงในการเสียในชวงนี้เปนการเสีย
เน่ืองจากการเกิดขอบกพรองของวัสดุที่ใช, ขบวนการผลิต 
และการประกอบ ดังน้ัน การลดคาของการเสียในชวงแรกน้ี
ขึ้นอยูกับการควบคุมการใชวัสดุ, ขบวนการผลิตและการ
ประกอบที่ถูกตอง 

(3) ปญหาของการกําหนดตารางและการสงมอบ (Scheduling  
and  Delivery)   

2.4 ปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการสงมอบ (Delivery) ปญหาสวนนี้เปน
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการบรรจุหีบหอ, การขนสง, การบํารุงรักษา และ
รวมถึงการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวย 

i. ปญหาการบรรจุหีบหอ และการขนสง ในการบรรจุหีบหอและ
การขนสงน้ี  สวนใหญแลวผูผลิตจะไมคอยคํานึงถึง แตที่จริง
แลวการบรรจุหีบหอ และการขนสงนี้ก็มีผลตอความเชื่อม่ันแลว 

ii. ปญหาของการรวบรวมขอมูลจากการใชงาน เครื่องมือที่มีคาสูง
ในการที่จะปรับคาความเชื่อม่ันน้ันก็คือ ขอมูลจากผูใช ดังนั้น  
ปญหาในการรวบรวมขอมูลจากการใชที่ถูกตองจึงเปนสิ่ง
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สําคัญดวย ทั้งน้ี เน่ืองจากการเก็บขอมูลที่ไมถูกตอง จะทําให
คาที่นําไปทําการทํานาย (Prediction) ผิดพลาดไปดวย 

 
15. การวางแผนความเชื่อมั่น (Reliability Planning) 

ในการวางแผนที่เกี่ยวของกับความเชื่อม่ันที่ตั้งไวนั้น ระดับของความเชื่อม่ันก็
จะตองถูกตัดสินน้ันก็คือ  เปาหมายของความเชื่อม่ันจะตองถูกกําหนดขึ้น เพ่ือที่จะเปน
แนวทางในการออกแบบเปนไปอยางถูกตอง ดังนั้น การวัดและการออกแบบงานที่ดีแลว 
จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหเกี่ยวกับธรรมชาติของเหตุผลและผลที่มีตอระบบในอดีต  
สําหรับผลิตภัณฑที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

2. ใชขอกําหนดมาตรฐานในการออกแบบ 
3. การแกไขโครงสรางของระบบใหงายตอการควบคุม 
4. การกําจัดขอผิดพลาด  (Error)  ดวยการกําหนดขอบเขตของการผลิตและ

การใชตัวอยาง  เชน  การจัดการผลิตใหถูกตองในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางการ
ประกอบ 

5. ขอบเขตของการกําหนดของแตละงาน 
6. การใชสิ่งทดแทนเมื่อตองการ 
7. การใชในสิ่งที่ฟุมเฟอยเกินความจําเปน 
8. การกําหนดโครงสรางของหนาที่ใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน 
9. ตองเขาใจความหมายของสภาวะแวดลอมและขอกําหนดตาง ๆ 
10. การกําหนดสภาพของสภาวะการเก็บรักษา, วิธีการ ตลอดจนระยะเวลาของ

การเก็บดวย 
11. การเลือกบรรจุหีบหอที่เหมาะสม 
12. เวลาในการใชงานของผลิตภัณฑซึ่งมีความสัมพันธตอความเชื่อม่ัน 
13. การปองกันรักษาระหวางการใชงาน 

 
แหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในการวางแผนและออกแบบแผนงาน  
สามารถหาไดจาก 

1. การทดสอบที่เลียนแบบจากผลิตภัณฑและจากสภาวะจริง 
2. จากคํารองขอและความตองการของผูใช 
3. จากความชวยเหลือของวิทยาศาสตร 

 
การจัดองคการของการควบคุมความเชื่อมั่น  (Organization of Reliability 
Control) 
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จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาความเชื่อม่ันนั้นมีความสําคัญตอผลิตภัณฑ
เปนอยางมาก ดังนั้น ในทางดานอุตสาหกรรมจึงไดใหความสนใจตอความเชื่อม่ันเปนอยาง
มาก  จึงไดมีการจัดหนวยงานที่เกี่ยวของกับความเชื่อม่ันออกตางหากจากหนวยงานอื่น ๆ 
การจัดหนวยงานของการควบคุมความเชื่อม่ันนี้สามารถจัดไดหลายแบบ ซึ่งขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมกับระบบการผลิตนั้น ๆ ดังตัวอยางเชน 
 

 
รูป  โครงสราง  แบบที่  1 

 
ความเชื่อมั่นในการออกแบบผลิตภัณฑใหม 
ในอดีตที่ผานมาเรามักจะรูแตวาผลิตภัณฑควรที่จะมีคุณลักษณะและ

คุณสมบัติเฉพาะเชน ขนาดของโครงสราง น้ําหนักของรถ ความเร็วของเรือและการบริการเมื่อ
เกิดการชํารุดไมมีหลักประกันในตัวพารามิเตอรเชนความเชื่อม่ันเปนตน 
 

โปรแกรมความเชื่อมั่น 
การบรรลุความเชื่อม่ันในการดําเนินงานตองอาศัยความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานจากแผนกหลักของบริษัท ตัวอยางในการฝกอบรมของผลิตรถยนตมีแผนกที่ตอง
รับผิดชอบในการดําเนินงานดังนี้ 

1. แผนกวิศวกรรม 
2. แผนกผลิต 
3. แผนกควบคุมคุณภาพ 
4. แผนกขนถายวัสดุ 
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5. แผนกบริการ 
เปนความจริงที่วาความเชื่อม่ันเปนผลงานที่แผนกตาง ๆ นําแนวความคิดของ

โปรแกรมความเชื่อม่ันไปใชอยางกวางขวางเพื่อจุดมุงหมายตอไปน้ี 
1. กําหนดงานที่จะทํา 
2. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
3. สรางตารางกําหนดเวลาการดําเนินงาน 
4. ประสานผลการปฏิบัติงาน 

 
การวิเคราะหและการคาดคะเนความเชื่อม่ัน (Reliability Analysis and 

Prediction) 
การวิเคราะหและการคาดคะเนความเชื่อม่ันมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
1. กําหนดผลิตภัณฑ 
2. เขียนไดอะแกรมความเชื่อม่ัน 
3. กําหนดแฟคเตอรที่สัมพันธกับคาความเชื่อม่ัน 
4. เลือกขอมูลความเชื่อม่ัน 
5. หาความสัมพันธของความเชื่อม่ันที่ เหมาะสมสําหรับแตละสวนของ

ผลิตภัณฑ 
6. หาอัตราความสูญเสีย 
7. หาหนวยวัดคาความเชื่อม่ันที่เหมาะสม 
8. นําผลที่คาดคะเนไดไปใชงาน 

 
ระบบขอมูลความเชื่อมั่น (Reliability Data System) 
ขอมูลความเชื่อม่ันมีความสําคัญสําหรับจุดมุงหมายตาง ๆ ดังนี้ 
1. เพ่ือตรวจหาคาความเชื่อม่ันและหาวิธีแกไข 
2. เพ่ือเตรียมขอมูลเชิงปริมาณของการผลิตและปญหาที่เกิดขึ้นใหกับผูบริหาร 
3. เพ่ือเตรียมโปรแกรมการปรับปรุงความเชื่อม่ัน 
4. เพ่ือเตรียมประวัติและขอมูลเกี่ยวกับบกพรองสําหรับใชในการเปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑในอนาคต 
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การรับประกนัผลิตภัณฑและการควบคุมความสูญเสีย 
 

1. การรับประกนัผลิตภัณฑ 
“การประกันคุณภาพ (QA)” ในที่นี้ หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่มีขึ้นเพ่ือประเมิน

คุณภาพ (ทําโดยบุคคลภายนอก หรือผูตรวจสอบอิสระ ที่ไมเกี่ยวของกับงานนั้น ๆ) ทั้งน้ี 
เพ่ือใหเหลาผูบริหารเพิ่มความเชื่อม่ันวาทุกอยางดําเนินไปดวยดีซึ่งการประเมินคุณภาพที่วามี
ชื่อเรียกที่ใชกันหลายชื่อ เชน การควบคุม การตรวจสอบ หรือการสํารวจ กลาวอีกหนึ่ง 
กระบวนการในการประเมินคุณภาพและการรายงานผลเพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันเรียกวาการ
ประกันคุณภาพ  (QUALITY  ASSURANCE) หนวยงานซึ่งทําหนาที่เหลานี้ บางครั้งจึงถูก
เรียกวา ฝายประกันคุณภาพ (QA) นอกจากนี้ ยังมีการใชคําวา  การประกันคุณภาพ” ใน
ความหมายอื่น ๆ อีก  แลวแตหนวยงาน ซึ่งทําใหยากในการที่จะเขาใจความหมาย ถาไมได
ตรวจสอบใหแนชัดวาจริง ๆ  แลวหมายถึงอะไร 

 
เพ่ือใหเขาใจงายขึ้น ลองพิจารณาเปรียบเทียบกับหนาที่ของฝายการเงินทุก

บริษัท  จะมีวิธีการในการควบคุมการเงินของตนเอง ไดแก การทําบัญชีทั่วไป หรือบัญชี
คาใชจาย เปนตน ในระบบนี้ก็จะตองมีผูตรวจสอบบัญชีอิสระซ่ึงจะตองรับประกันคุณภาพได
วา 

a. แผนการควบคุมที่ไดถูกออกแบบไวแลวน้ัน (บัญชีตาง ๆ) ถาปฏิบัติตามจะ
แสดงใหเห็นสถานะทางการเงินที่แทจริงของบริษัทได 

b. แผนการนั้นไดถูกปฏิบัติตามในการทํางานจริง 
โดยทั่วไป  “การปรับคุณภาพ” จึงมีบทบาทเชนเดียวกับฝายคุณภาพ (Q.C) จะ

มีเพ่ิมเติมตรงที่วา การประกันคุณภาพจะรวมถึงการวิเคราะหถึงสาเหตุของความผิดพลาดใน
การควบคุม และจะมีสวนรวมในการดําเนินการแกไขได ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้มักจะ
รวมถึง 

1. การวิเคราะหถึงคํารองเรียนจากลูกคา 
2. การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑในการใชงานจริง 
3. การกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
4. การสํารวจหรือตรวจสอบคุณภาพ 
5. การเสนอรายงานคุณภาพแกฝายบริหาร 
 
ซึ่งตอไปน้ีจะไดกลาวรายละเอียดแตละหัวขอ 
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1.1 การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑในระหวางการใชงานของลูกคา 

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑในระหวางการใชงานจริงของลูกคา หรือที่
เรียกสั้น ๆ วาการประเมินคุณภาพ เปนกิจกรรมที่ถือวามีบทบาทสําคัญสูงสุดตอความอยูรอด
ของผลิตภัณฑในตลาดเพราะกิจกรรมนี้เองที่จะทําใหเกิดการผลิตที่เปนไปตามความตองการ
ของตลาดในระดับตาง ๆ กัน ทั้งรูปแบบ ราคาการใชงาน และอายุการใชงาน การประกัน
คุณภาพจะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ การทบทวนและการรายงานอยางอิสระ
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการผลิตก็ดี การควบคุมคุณภาพก็ดี   การหอและการจัดสงก็ดีการใช
ผลิตภัณฑของผูใชก็ดี ตางก็เปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว กิจกรรมเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพเปนกิจกรรมที่คอนขางกวางที่คลุมไปถึงตั้งแตกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานจนกระทั่ง
ถึงตลาดผูจําหนายและผูใช   โดยในที่นี้จะกลาวเนนถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ยอมรับ
ผลิตภัณฑที่ไดผลิตเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งจะทําการพิจารณาก็สามารถแยกออกไดเปน 2 สวน 
คือ 

1. กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังการยอมรับผลิตภัณฑจนไปถึงการสงออกสูตลาด  
เชน การบรรจุ การขนสง การรับและการเก็บรักษา 

2. กิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด เชน การติดตั้ง การตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานและการซอมบํารุง 

การประกันคุณภาพในตลาดจะเปนกิจกรรมที่พยามสรางความพอใจใหเกิดขึ้น
แกลูกคาในทุกรูปแบบมีการศึกษาวิเคราะหลักษณะรูปแบบของผลิตภัณฑ วิธีการใชงานของ
ผูใช ดูวามีการใชงาน ที่ถูกตองหรือไมหลังจกซื้อไปแลว ถาไมถูกตองควรจะมีการแนะนํา
อยางไรหรือควรจะออกแบบเพื่อเปนการบังคับใหมีการใชงานที่ถูกตองอยางไร ในการสราง
ความพอใจกับลูกคา จะตองมีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลของความตองการของ
ลูกคา   

 
1.1.1 ก า ร ข น ส ง  ก า ร รั บ  แ ล ะ ก า ร บ ร ร จุ เ ก็ บ  ( Shipping  

Receovongand Storage) 
โดยทั่วไปหลังจากที่ทําการผลิตภัณฑเสร็จสิ้นแลว กิจกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวของ

กับการบรรจุและการขนสงผลิตภัณฑ มักจะตองพิจารณาในสิ่งตอไปน้ี 
1.   การจําแนกผลิตภัณฑ (Indentification) 

จําเปนจะตองจําแนกผลิตภัณฑตาง ๆโดยอาจใชรหัส ปาย แถบสี แต
บางครั้งสัญลักษณเหลานี้มักจะทําใหผูควบคุม คนบรรจุ หรือคนขนสง สับสนอยูเสมอ 
เพราะฉะน้ันจําเปนตองมีการ อบรมบุคคลเหลานี้  สวนของตัวภาชนะที่บรรจุนั้น จําเปนตอง
บอกรายละเอียดถึง 

- ชนิดของผลิตภัณฑ 
- ปริมาณบรรจุหรือสวนประกอบที่มีอยู 
- คูมือและรายละเอียดการใชงาน 
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- คําเตือนเก่ียวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
2.   การปองกัน (Protection) 

การปองกันผลิตภัณฑจากสภาพแวดลอม เชน การปองกันโลหะจากสนิม  
การปองกันแรงกระแทก ความชื้น การเกิดออกซิเดซัน อุณหภูมิหรือการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดลอมตางๆ  การออกแบบการปองกันน้ีจะตองเปก็นสวนของการออกแบบผลิตภัณฑ
แตแรกดวย  ซึ่งจะทําใหการจัดการเกี่ยวกับการปองกันความตองการตางๆในการบรรจุและ
การขนสง ไมใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ 

3.  การขนสง (Shipment) 
สาเหตุที่ทําใหผลิตภัณฑเกิดความเสียหายได เชน การขนยายในระหวาง

การขนสงสภาพแวดลอมในระหวางการเดินทาง  การเก็บรักษา และความเสียหายในระหวาง
การแกะหีบหอและอ่ืนๆ อีกมาก  การวางแผนเพื่อปองกันเหตุการณเหลานี้ อาจไมเปนการ
เพียงพอเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนๆ อีกเชน ความผิดพลาด ความประมาท การขาดความระมัดระวัง 
ดังน้ัน จึงควรใชขอมูลจากประสบการณจากการทํางานในผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน ชวยลด
ความเสียกายที่เกิดขึ้นได การขนสงเหลานี้จะรวมถึงการเตรียมการขนสง การบรรทุกการ
ขนสง และการถายของลง ซึ่งวิธีการตางๆเหลานี้ อาจเปนสาเหตุของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ได 

สภาพตางๆ ของสภาพแวดลอมในระหวางการสงสินคา ก็อาจเปนสาเหตุ
ขอหนึ่งเชน ผลของอุณหภูมิตออาหารแชเย็น ฟลมถายรูป ยา อุณหภูมิ ความชื้น การ
สั่นสะเทือน  และการกระแทกที่เกิดขึ้นในระหวางการขนสง อาจมีมากกวาที่นักออก
แบบทดสอบและจําเปนที่จะตองมีระบบรับขอมูลกลับ หลังจากการขนสงในสภาพจริงๆ ขอมูล
ที่ไดรับกลับมานี้ เปนสิ่งที่จําเปนตอการวางแผนในเรื่องของสาเหตุ ของความเสียหายที่ไมได
คาดหวังไว เพ่ือจะไดนํามาปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป 

ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑไดมีผูเสนอขอพ้ืนฐานของการควบคุมคุณภาพ
ในการเก็บรักษาไววา “ระดับคุณภาพที่ยอมรับไดเม่ือเกิดความเสียหายในระหวางการเก็บ
รักษานั้น เม่ืออยูในระดับที่ต่ําที่สุด ควรจะตองมีระดับที่สูงกวาความตองการของผูใช” และยัง
ไดเสนอใหพิจารณาถึงสิ่งตอไปน้ี 

1. ควบคุมสภาพแวดลอมของการเก็บรักษา เพ่ือใหเกิดความเสื่อมโทรม
นอยที่สุด 

2. ลดความเสื่อมโทรมใหนอยที่สุด อันเน่ืองมาจากการที่ไมคอยจะ
เหมาะสมในระหวางการเก็บรักษา 

3. ควรพิจารณาถึงอายุของผลิตภัณฑที่ไมทําใหเกิดความเสียหาย
ประกอบดวย โดยพิจารณาจากมาตรฐานที่วางไว 

4. ควรใชขอมูลที่ไดจากประสบการณที่ผานมาในการเก็บรักษา เปนตัว
ปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการเก็บรักษาผลิตภัณฑภายหนาตอไป  
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1.1.2 การติดตั้ง (Installation)           
ในการติดตั้งผลิตภัณฑ มีโอกาสอยางมากที่จะทําใหเกิดความเสียหายมาก ใน

บางผลิตภัณฑการเตรียมการสําหรับใชงานจริงๆ อาจจะมีความยุงยากซับซอน รวมทั้ง
องคประกอบอยางอ่ืนๆ เชน  

- ความสะดวกสบายในการติดตั้งผลิตภัณฑ รวมทั้งเน้ือที่ในการทํางาน 
- ความสะดวกสบายในการประกอบอุปกรณชวยที่จําเปน ความยากงายใน

การปรับแนวการตรวจสอบการบํารุงรักษา 
- การออกแบบแนวทางสําหรับการติดตั้งและดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑใน

เวลาที่เหมาะสม 
โดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ฝายควบคุมคุณภาพตองทํางานรวมไปกลับฝาย

ออกแบบผลิตภัณฑและฝายติดตั้ง เพ่ือจะไดขอมูลสําหรับการนําไปปรับปรุงในอนาคต และจะ
ไดชวยลดความผิดพลาดเนื่องจากการออกแบบขอมูลที่ไมถูกตอง และไมเหมาะสมกับสภาพ
การทํางานจริง 

 
1.1.3 สภาพการใชงานและการบํารุงรักษา (Operation Condition and  

Maintenance) 

ในสภาพการใชงานจริงๆจะพบวา เราสามารถที่จะทําการทดสอบดูไดหรือ   
นํามาจากประสบการณขอมูลที่เก็บรวบรวม โดยการนํามาวิเคราะหและปรับปรุงหาสภาพการ
ทํางานที่ดีกวาพยายามลดจุดบกพรองที่เกิดขึ้นใหลดเหลือนอยที่สุดเทาที่จะทําได อยาไป
มองขามจุดเล็กๆ นอยๆ ที่คิดวาจะไมมีผลตอการใชงานของผลิตภัณฑ ควรหมั่นดูแลรักษาอยู
เสมอ ถามีการผิดปกติเกิดขึ้นใหดําเนินการแกไขทันที 

สําหรับการบํารุงรักษานั้น ควรจะกําหนดแผนการหรือแนวทางการดูแลรักษา 
ศึกษาหาสาเหตุของความเสียหายของผลิตภัณฑ  ทั้งจากขอมูลที่มีอยูเดิม และจากขอมูลที่ได
จากลูกคาหรือผูใช  นอกเหนือจากสิ่งเหลานี้ยังอาจจะใชระบบการบํารุงรักษากอนถึงกําหนด
อายุการใชงาน  (Preventive Meintenance) และอาจจะมีระบบขึ้นมารองรับ ถายังมีความเสีย
เกิดขึ้นอยูอีกดังนี้ 

1. การตรวจสอบ ศึกษาหาสาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้น ในสวนที่เจาะ
รายละเอียดโดยตรง 

2. ทําการวิเคราะหพิจารณาถึงลักษณะของความเสียหาย 
3. ดําเนินการปรับปรุงแกไข 
4. หม่ันทําการตรวจเพื่อความแนใจวา ผลิตภัณฑอยูในสภาพที่สมบูรณปกติ

ที่สุด 
ในขณะที่ผลิตภัณฑมีความซับซอนมากขึ้น ระบบการบํารุงรักษายิ่งตองมีการ

ลงทุนในสวนของคนและอุปกรณ อยางเชนการขาด ซึ่งขอแนะนําในดานการบํารุงรักษา และ
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ขาดอุปกรณสวยอะไหลที่เพียงพอทั่วคุณภาพและปริมาณ ยอมกอใหเกิดความเสียหาย ถา
ปราศจากการวางแผนและการควบคุม 

 
1.1.4 การควบคุมการวางแผนทั่วไป  (Comfiguration Control) 

ในการเลือกหรือกําหนดการควบคุมแผนการทั่วไป ในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ
มักประกอบไปดวย 3 ระบบคือ  

1. ระบบสําหรับการกําหนดและจําแนกทุกๆ สวนของผลิตภัณฑ ซึ่งมิไดรวม
แตสวนประกอบทางกายภาพเทานั้น หากยังตองรวมถึงเอกสารที่สนับสนุนตางๆเชน แบบ
แปลนการบํารุงรักษา และคําแนะนํา 

2. ระบบสําหรับพิจารณาและตัดสินใจ  ในกรณีขอเสนอเปลี่ยนแปลง   
โดยเฉพาะในกรณีที่การผลิตเริ่มจะทํางานในขั้นตอนตางๆ ตองทําการพิจารณาประกอบกับ
คาใชจายที่เกิดขึ้นและ มักจะมีการตั้งคณะกรรมการสําหรับการควบคุมโดยตรงขึ้นดวย   
เพ่ือที่จะทําการพิจารณาขอเสนอตางๆที่ตองดําเนินการปรับปรุงโดยกลุมคณะกรรมการนี้ จะ
ประกอบดวยตัวแทนจากฝายวิศวกรรม ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายผลิต ฝายจัดซื้อ ฝาย
ดําเนินการและลูกคา โดยฝายควบคุมคุณภาพจะมีหนาที่ในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยคาใชจายเปนตัวเปรียบเทียบ และชี้ใหเห็นถึงขอดีขอเสียของการปรับปรุงที่เกิดขึ้น 

3. ระบบสําหรับการเก็บขอมูลที่แสดงสภาพความเปนจริงของทุกหนวยของ
ฝายดําเนินงาน (Unit of  Hardware) ระบบของการเก็บรักษาจะตองทําอยางเปนทางการ 
เพราะวาการเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นอยู เสมอ และในเปลี่ยนแปลงจําเปนตองมีการ
เปรียบเทียบกับสวนเดิมดวย ดังนั้นระบบการเก็บขอมูล จึงจําเปนจะตองพิจารณาถึงใหมาก
ดวย ซึ่งแนนอนวายอมจะทําใหระบบเก็บเอกสารมีปริมาณเพิ่มขึ้นดวยเสมอ 
 
 

1.1.5 ขอมูลสะทอนกลับจากลูกคา (Feedback of Usage Data From  
Customers) 

ในอุตสาหกรรมการผลิตตองการทราบวา ความตองการของผูใชที่มีตอคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ นั้นเปนอยางไร  ซึ่งในบางกรณี จําเปนจะตองมีระบบหรือหนวยงานที่จะทํา
การรับทราบขอมูลจากผูใช เชน ในกรณีที่มีสินคามีการประกันอายุการใชงาน ซึ่งจะทําให
ผูผลิตตองมีระบบการเก็บขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซึ่งถามีผลิตภัณฑหลายชนิด ก็จะทําให
ระบบมีความยุงยากมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามสิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสามารถรับรูปญหา
ทางดานคุณภาพที่สําคัญ ที่ผูใชตองการทราบวามีอะไรบาง อยางไรบาง 

ในบางครั้ง ขอมูลที่ไดรับจากผูใช อาจจะไมใชความตองการหรือความถูกตอง
ในดานคุณภาพ ของคนสวนใหญก็ได เชน ในกรณีของการใชรีซีสเตอร ซึ่งมีอัตราการเสียหาย
คอนขางสูงในระหวางการใชงาน แตอาจจะไมใชปญหาใหญหรือสําคัญของผูผลิต เพราะกลุม
ของผูใชมีเพียงกลุมเดียวและไมใหญนักและ เม่ือทําการตรวจสอบแลว พบวารีซีสเตอรเปน
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อุปกรณที่ดูเปลี่ยนแปลงไดงายและอัตราการเสียสูงจึงเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได และ
ผูใชสวนใหญยอมรับในราคาและคุณภาพ 

ขอมูลที่ฝายผลิตตองการที่จะทราบจากผูใชมี 2 ประการคือ 
1. ปญหาทางดานคุณภาพทุกๆ กรณีที่ผูใชพบเห็น โดยรวมไปถึงที่อยูใน

ขอตกลงในการประกันผลิตภัณฑและนอกเหนือการประกัน บางทีอาจรวมไปถึงปญหาที่
เกิดขึ้นนอกเวลาประกันดวย ทั้งที่สิ่งเหลานั้นเปนสวนที่อยูนอกเหนือขอตกลงตามกฎหมายก็
ตาม ซึ่งมีสาเหตุมาจากอิทธิพลของคูแขง อยางไรก็ตาม การแกปญหาทางดานคุณภาพที่อยู
นอกเหนือการประกัน อาจจะเปนแนวทางที่ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีคูแขงทาง
การคาประสบปญหาที่คลายกัน 

2. การใหความสําคัญในปญหาทางดานคุณภาพโดยพิจารณาในฐานะผูใช ใน
ฐานะของผูผลิตปญหาอันดับแรกนั้นจะเปนชิ้นสวนที่ไดรับการตอวามาที่มีปริมาณมากที่สุด   
ความสําคัญของปญหาตางๆ ที่ถูกพิจารณาจากผูใช  อาจจะขึ้นอยูกับปญหาหลายๆอยาง เชน   
การพิจารณาในดานอะไหลมีประมาณและคุณภาพเพียงพอหรือไม ความจําเปนที่ตองมี
บุคลากรในดานการบํารุงรักษาโดยตรง เปนตน ปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของผูใชและดวยขอมูลดังกลาวจึงเปนสิ่งสําคัญตอผูผลิตเปนอยางมาก  
 

โดยทั่วๆไป การประกันคุณภาพมักจะมีกิจกรรมดังตอไปน้ีเกิดขึ้นเสมอ คือ 
1. การวิเคราะหการตอวาหรือความไมพอใจจากลูกคา 
2. การวัดคุณภาพของการทํางานจริง 
3. ประเมินระดับของคุณภาพของผลิตภัณฑที่ออกสูตลาด 
4. การสํารวจคุณภาพ 
5. การรายงานเกี่ยวกับคุณภาพ  

 
1.1.16 การวิเคราะหการตอวาจากลูกคา 
การตอวาหรือความไมพอใจจากลูกคามีผลอยางมากตอความอยูรอดของสินคา

ในตลาด ถาความไมพอใจถูกปลอยปะละเลยไมไดรับการแกไขใหดีขึ้น การตอวาหรือการบน
จากลูกคาจะมีหรือไมมีนั้นขึ้นอยูกับสภาวะดังตอไปน้ี 

1. บรรยากาศทางเศรษฐกิจ ถาระยะที่มีเศรษฐกิจดี คือการซื้องายขายคลอง
สินคาหรือผลิตภัณฑถึงแมจะมีสิ่งบกพรองบางลูกคาก็มักจะชมไมตอวา เพราะตลาดเปนของ
ผูขายไมจําเปนตองงอผูซื้อน่ันเอง แตถาในสภาวะเศรษฐกิจไมดีตลาดจะเปนของผูซื้อ ผูขาย
จะตองงอผูซื้อ ถาผูซื้อไมพอใจก็จะเปลี่ยนไปซ้ือจากแหลงอ่ืนได ฉะนั้นถามีขอตําหนิแมเพียง
เล็กนอยผูซื้อก็จะตอวาหรือบนไมจบสิ้น หรืออาจจะเก็บแตไปหาแหลงซื้อใหม 

2. อารมณของลูกคา สิ่งอยางเดียวกันจะเปนที่ถูกใจของคนทุกคนยอมเปนไป
ไมได คนหนึ่งอาจชอบแบบหนึ่งแตอีกคนอาจชอบอีกแบบหนึ่ง ฉะน้ันการบนหรือความไม
พอใจของลูกคาเนื่องมาจากอารมณ ยอมมีอยูเสมอแตวาจะมากหรือนอยเทานั้น 
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3. ความรายแรงของของเสียหรือขอบกพรองในทรรศนะของลูกคา ลูกคาบาง
รายมีความเอาจริงเอาจังมากตอขอบกพรองเล็ก ๆ นอย ๆ เชน การสงขาด - ของแถมเล็กๆ 
นอยๆ ในกลอง ก็จะแสดงความไมพอใจอยางมากออกมา แตลูกคาบางรายก็ถือเปนเรื่อง
ธรรมดาหรือ บางทีการเสียอาจสืบเนื่องมาจากการขนสงทําใหชิ้นสวนแตกก็อาจเปก็นได 

4. คุณคาของผลิตภัณฑ คุณคาของผลิตภัณฑจะมีอิทธิพลอยางมากตอ การ
ตอวาหรือบนโดยทั่วไปถามีขอบกพรองเกิดขึ้น ผลิตภัณฑที่มีคุณคาสูงอัตราการบนหรือตอวา
มักจะสูงตามไปดวย แตก็ไมแนเสมอไป เพราะอาจมีลูกคาบางสวนของลูกคาเก็บเอาความไม
พอใจไวเงียบๆก็ได จะเห็นวาอัตราการบนหรือตอวา มิไดเปนดัชนีที่ดีนักในการชี้บอกถึง
คุณภาพที่ลูกคาพอใจ เพราะจะมีลูกคาสวนหนึ่ง ไมยอมแสดงความไมพอใจออกมา แต
อยางไรก็ตามก็พอมีประโยชนบาง สําหรับการวิเคราะหดวยการเปรียบเทียบอัตราการตอวา 
การคืนของกับเปอรเซ็นตของเสียทางโรงงานก็อาจจะไดภาพพจนคือ ลูกคาตองการเนนการ
ควบคุมลักษณะหนึ่ง แตทางโรงงานกลับเนนอีกลักษณะหนึ่ง  

 

1.1.17 การวัดคุณภาพของการทํางานจริง 
การวัดคุณภาพของการใชงานจริงอาจวัดไดจาก 
1. การบนตอวาจากลูกคา วามีอัตรามากนอยเทาใด ดังรายละเอียดที่กลาว

มาแลว 
2. การเปลี่ยนของหรือคืนของจากลูกคา จะเปนเครื่องชี้บอกดีวาคุณภาพของ

สินคาที่ผลิตจําหนายนั้น เปนไปตามความตองการของลูกคาหรือเปลา จะตองมีการเก็บ
วิเคราะหขอมูลไวอยางตอเน่ือง 

3. ขอมูลเกี่ยวกับการสั่งอะไหล โดยปกติการเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหลตาม
หมายกําหนดการของอายุการใชงาน ที่ออกแบบใชงานไวก็ไมเสียหายอะไรและ สามารถ
คาดคะเนความตองการอะไหลในลักษณะนี้ไดแต ถามีการสั่งอะไหลชนิดพิเศษตางๆ ใน
จํานวนที่มากผิดปกติก็ควรจะตองตั้งขอสังเกตไววาอาจมีความผิดปกติของผลิตภัณฑเกิดขึ้น 
หรือไมก็  ชิ้นสวนอะไหลมีคุณภาพไมพอดีก็ได ควรจะรับและหาทางปรับปรุงแกไขเสีย ไมใช
มัวเมาหลงดีใจกับการขายอะไหลไดมา มิฉะน้ันอาจมีการเสียตลาดไปไดโดยไมทันแกไข 

4. ปฎิกริยาจากลูกคา ความพอใจหรือไมพอใจของลูกคาเกี่ยวกับสินคามักจะ
แสดงออกเกี่ยวกับพนักงานขาย ฉะน้ันอาจจะใชประโยชนจากพนักงานขายใหชวยเก็บ
รวบรวมขอมูลน้ี อาจใชการออกแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลปฏิกริยาจากลูกคาเพื่อ
เปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแกไข        

5. ใหบันทึกการสูญเสียลูกคา การสูญเสียลูกคาไปอาจมีความเกี่ยวพันไปถึงคุณภาพก็ได 

ฉะนั้นการบันทึกจะชวยใหเกิดการศึกษาถึงสาเหตุที่ลูกคาหยุดการซื้อได 
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1.1.18 การประเมินระดับของคุณภาพผลิตภัณฑที่ออกสูตลาด 
มาตรการในการประเมินที่ดีที่สุดคือ การตรวจวัดสินคากอนสงไปใหลูกคาเรา

เรียกวาการใหเกณฑ (Rating) จะมีคณะกรรมการที่มาจากแผนกตางๆ เปนผูใหเกณฑและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตางๆ 

1. การใหเกณฑเพ่ือใหทราบวาผลิตภัณฑหรือสินคา รับใชผูใชดีอยางไร 
2. การเก็บขอมูลขนาดของขอมูลที่มักจะถือเอาความสมดุลระหวางคาใชจาย

ของตัวอยางใหญกับความไมนาเชื่อเถือของตัวอยางเล็ก เชน 
ขนาดของตัวอยางที่เก็บในแตละเดือน      = a√ 2 n 
n = อัตราการผลิตไดในแตละเดือน 
a = คาคงที่ซึ่งขึ้นอยูกับความซับซอนของผลิตภัณฑ 
 

3. การใหคําจํากัดความของเสียตองไดรับความรวมมือจากฝายตางๆเชน จาก
ฝายขาย ฝายวิศวกรรม และฝายควบคุมคุณภาพในการกําหนดความรายแรงตางๆ ของชนิด
ของเสีย 

4. หนวยที่ใชในการวัดเกณฑโดยทั่วไปจะใชดีเมอริต ตอหนวยโดยอาจใช
สเกลในการเปรียบเทียบก็ได โดยอาจถือเอาเกณฑคุณภาพเปน 100 เม่ือจํานวนดีเมอริตตอ
หนวยเปน 0 ดังนี้ 
 

ดีเมอริต เกณฑคุณภาพ 
0 100 
1 90 
2 80 
3 70 
4 60 
5 50 

 
ตารางที่  4.4.1 

 
5. มาตรฐานสําหรับเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพนั้น   

โดยทั่วไปจะถือประวัติของคุณภาพของทางโรงงาน หรือคุณภาพของคูแขงเปนมาตรฐานมา
เปรียบเทียบกับคุณภาพที่ผลิตไดในขณะนั้น เพ่ือจะไดทราบวาสภาพที่ทํางานจริง ๆ เปน
อยางไร  จะไดหาทางปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป 
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1.1.19 การสํารวจคุณภาพ 
การสํารวจเปนกิจกรรมที่ขาดเสียมิไดสําหรับการผลิตงานที่มีคุณภาพเพื่อใหได

ขอมูลเพียงพอสําหรับการวิเคราะหและการตัดสินใจ การสํารวจจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูล
จากการสังเกตและจากการสอบถาม การสํารวจจะครอบคลุมไปถึง 

1. การสํารวจความตองการของลูกคา เพ่ือตรวจสอบดูวาแบบผลิตภัณฑที่
ออกมาจะมีผลตอลูกคาอยางไร 

2. สํารวจรายละเอียดของแบบที่ออก เพ่ือดูวามีสวนใดบางเปนสิ่งที่ไมพอใจ 
3. สํารวจดูความไมพอใจจากลูกคาจากการตอวาเพื่อหาทางแกไข 
4. สํารวจสเปกของผูจัดจําหนาย 
5. สํารวจดูเครื่องวามีพอไหม มีความเที่ยงตรงหรือไม มีการบํารุงรักษาดีพอ

ไหม 
6. สํารวจดูวัสดุและชิ้นสวนที่จางทํา  
7. สํารวจดูวิธีการควบคุมในขบวนการผลิต 
8. สํารวจการเก็บบันทึก และรายงานเกี่ยวกับคุณภาพ 
9. สํารวจดูการบรรจุหีบหอ 

 
ผลที่ไดจากการสํารวจ 
1. ทําใหมีการจัดหา บํารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องวัดอยางเพียงพอ 
2. ทําใหมีการควบคุมวัสดุและชิ้นสวนที่จางทํา ดีขึ้น 
3. ทําใหมีการใหคําแนะนํา และวิธีการประกันคุณภาพดีขึ้น 
4. ทําใหมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ทําใหมีการเก็บและรายงานการควบคุมคุณภาพ 
6. มีการควบคุมการเปลี่ยนสเปก 
7. มีการควบคุมการบรรจุหีบหอดีขึ้น 

 
1.1.20 การรายงานเก่ียวกับคุณภาพ 

รายงานเกี่ยวกับคุณภาพเปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูงตองการ เพราะจะไดทราบ
ถึงความเปนไปของการผลิตวาเปนอยางไร รายงานจะตองเปนรายงานที่สรุปเอาสาระสําคัญที่
เกี่ยวกับปญหาคุณภาพและ จะตองงายแกการเขาใจ สําหรับสิ่งที่ควรมีอยูในรายงานมีดังนี้ 

1. ความพอใจของลูกคาเชน อัตราการตอวาหรือบน การคืนของ การเพิ่ม หรือ
การสูญเสียลูกคาอันเนื่องมาจากคุณภาพ 

2. คุณภาพของผลิตภัณฑที่ออกสูตลาด เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันถามี 
3. ความสูญเสียเนื่องจากของเสีย 
4. คาใชจายสําหรับการยอมรับและปองกัน 
5. ปญหาการดําเนินงานของระบบควบคุมคุณภาพ 
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การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑในระหวางการใชงานของลูกคา หรือเรียกวา
การประกันคุณภาพเปนสิ่งที่แสดงถึงความอยูรอดของผลิตภัณฑในตลาด เพราะเปนสวนที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบ การทบทวนและการรายงานอยางอิสระ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
กิจกรรมที่เกิดภายหลังการผลิตไดอยูภายใตการควบคุม โดยแบงแยกออกเปน 2 สวน คือ 

1. สวนของผูผลิต จะมีการบรรจุ การรับ การเก็บรักษา การขนสง 
2. สวนของลูกคาจะทําการพิจารณาตั้งแตการติดตั้ง การตรวจสอบ การ

ปฏิบัติงานและการซอมบํารุง 
  

จะเห็นวาการสรางความพอใจใหเกิดกับลูกคา จําเปนตองมีการศึกษาวิเคราะห
ลักษณะของผลิตภัณฑวิธีการใชงานของลูกคา ควรจะทําการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นโดยการ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับสวนที่เกิดขึ้นเปนเปอรเซ็นตของเสียที่เกิดจากการผลิต การตอวาจาก
ลูกคา ความไมพอใจของลูกคา เพ่ือที่จะนําไปสูกิจกรรมดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหการตอวาหรือความไมพอใจจากลูกคา 
2. การวัดคุณภาพของการทํางานจริง โดยพิจารณาจาก 

- การบนตอวาจากลูกคา 
- การเปลี่ยนแปลงหรือคืนของจากลูกคา 
- ขอมูลเกี่ยวกับการสั่งอะไหล 
- ปฏิกริยาจากลูกคา 
- บันทึกจากการสูญเสียลูกคา 

3. ทําการประเมินระดับคุณภาพของผลินภัณฑที่ออกตลาด โดยการใหเกณฑ
และการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
- ความเหมาะสมของผลอตภัณฑตอลูกคา 
- ขนาดของขอมูลและความเชื่อถือได 
- การใหคําจํากัดความของเสีย ความรายแรงตางๆ ของชนิดของเสีย 
- เกณฑในการวัดและเก็บขอมูล 
- มาตรฐานสําหรับเปรียบเทียบ 

4. การสํารวจคุณภาพ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจาการสังเกตและจากการ
สอบถามโดยจะทําการสํารวจครอบคลุมไปถึง 
- ความตองการของลูกคา 
- รายละเอียดของผลิตภัณฑที่ออก 
- ดูสเปคของผูจัดจําหนาย 
- ดูความไมพอใจของลูกคาจากการตอวาเพื่อทําการแกไข 
- ดูเครื่องวามีพอไหม  มีความเที่ยงตรงหรือไม มีการบํารุงรักษาดีพอ

ไหม 
- ดูวัสดุแหกละชิ้นสวนที่จางทํา 
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- ดูวิธีการควบคุมในขบวนการผลิต 
- ดูการเก็บบันทึกและรายงานเกี่ยวกับคุณภาพ 
- ดูการบรรจุหีบหอ 

 
ผลที่ไดจากการสํารวจ 
- ทําใหมีการจัดหา บํารุงรักษาเครื่อง และเครื่องมือวัดอยางพอเพียง 
- ทําใหมีการควบคุมพัสดุและชิ้นสวนที่จางทํา 
- ทําใหมีการใหคําแนะนํา และวิธีการประกันคุณภาพที่ดีขึ้น 
- ทําใหมีการควบคุมคุณภาพการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 
- ทําใหมีการเก็บรายงานการควบคุมคุณภาพ 
- มีการควบคุมการเปลี่ยนสเปค 
- มีการควบคุมการบรรจุหีบหอดีขึ้น 
5. การรายงานเกี่ยวกับคุณภาพ โดยตองแสดงถึงสิ่งตอไปน้ี 

- ความพอใจของลูกคา 
- คุณภาพของผลิตภัณฑที่ออกสูตลาด 
- คาใชจายสําหรับการยอมรับและการปองกัน 
- ปญหาการดําเนินงานของระบบควบคุมคุณภาพ 

โดยสามารถทําการสรุปและรวบรวมเปนระบบภาพไดดังรูปที่   4.4.1   และ  
4.4.2  
 

 
 

รูปที่ 4.4.1 ลูกคาและขอมูลขาเขา (Customer/Field Data) 
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รูปที่ 4.4.2 ลูกคาและขอมูลขาออก (Customer/Field Data Output) 
 

1.1.21 การวิเคราะหถึงคํารองเรียนจากลูกคา 
Field Complaints จากการคืนหรือการ Claim จากลูกคา ขึ้นกับองคประกอบคือ 
- สภาวะทางเศรษฐกิจ ราคาขึ้นลง 
- อารมณเฉพาะบุคคลของลูกคา 
- ความเครงครัดในการตรวจสอบคุณภาพเพื่อตอรองราคา 
ดูรูปกราฟที่ 4.4.3 ความสัมพันธราคาสินคา – อัตราจากการรองเรียน นั่นคือ 

สินคาราคาถูกมักจะมีเปอรเซ็นตรองเรียนต่ํา 
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รูปที่ 4.4.3 ความสัมพันธราคาสินคา กับอัตราการรองเรียน 
 

 
 

รูปที่ 4.4.4 เปรียบเทียบการคืนสินคาระหวางสินคารุนเกาและสินคารุนใหม 
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ดูกราฟรูปที่  4.4.4 สินคาใหม สินคาเกามีผลตอการรองเรียนตางกัน (แบบ
ใหมๆ   มักถูกรองเรียนมากกวา  

ลักษณะของรายงานการรองเรียนของลูกคา ควรประกอบดวย 
1. ระบุหนวยเพื่อใหเปรียบเทียบกันได เชน จํานวนการรองเรียนกับจํานวน

จําหนายผลิตในเวลาเดียวกัน 
2. สาระสําคัญที่เปนเหตุการณรองเรียน 
3. ขอมูลจํานวนรองเรียน เหตุผลและรายละเอียดอ่ืนๆ  จากลูกคา 

 
1.1.22 การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑในการใชงานจริง 

2 การพิจารณาคํารองจากลูกคาซึ่งแสดงใหทราบถึง ขอบกพรองตางๆ ได
อยางรวดเร็วและเดนชัดที่สุด 

3 การพิจารณาปริมาณสินคาที่ถูกสงคืนน้ีก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการ
รองเรียนและแสดงใหเห็นถึงการประเมินคุณคาของผลิตภัณฑในสายตาของลูกคา หนวยงานที่
รับผิดชอบในเรื่องพิจารณาคํารองเรียนจากลูกคา ควรจะรับผิดชอบในเรื่องปริมาณสินคาที่ถูก
คืนดวย 

4 ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการสั่งอะไหล หลายบริษัทมองวาการสั่งอะไหลจะทํา
ใหบริษัทมีกําไรสูงขึ้น โดยลืมไปวาการสั่งซ้ืออะไหลเปนการสิ้นเปลืองนารําคาญเปนอยางมาก   
สําหรับลูกคา สินคาที่เสียบอยและตองการแกไขบํารุงอยูเสมอจึงไมอาจจะสูสินคาที่ไมตองการ
การบํารุงรักษาได 

5 ปฏิกิริยาของลูกคาปฏิกิริยาเหลานี้ มักจะสังเกตไดโดยพนักงานขาย  
นอกจากนี้อาจจะหาขอมูลไดจาก แบบสอบถาม การสํารวจความคิดเห็นการจัดการประชุมให
คําแนะนําแกลูกคาหรืออ่ืน ๆ 

6 บันทึกการสูญเสียลูกคา บริษัทตองคอยดูวาลูกคาใดหยุดซื้อสินคาของ
บริษัทการตรวจสอบอยางละเอียดกับลูกคาเหลานี้จะชวยใหทราบไดวาการสุญเสียนี้เน่ืองจาก
ปญจัยทางดานคุณภาพหรือไม 

นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ก็มีขอมูลทางดานการเงินที่เกี่ยวกับการสงคืน
สินคา  คาใชจายเก่ียวกับคํารองเรียนตาง ๆ คาใชจายในการรับประกันสินคา และคาใชจาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวทั้งหมดนี้ จะชวยในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑในการใชงานจริงได 
 

1.1.13 การกําหนดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
การกําหนดระดับคุณภาพ มักจะทําไดโดยประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ

กอนที่จะทําการจัดสงไปใหแกผูซื้อ ซึ่งกระบวนการในการรวบรวมขอมูลเหลานี้ เรียกวา “การ
ตรวจสอบ 
(Check Inspection)” 
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การสรางแผนการกําหนดระดับคุณภาพนี้ โดยปกติจะกระทําโดยคณะกรรมการ
จากหลายๆฝาย ซึ่งพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องทั้งหมดดังนี้ 

จุดมุงหมายของการกําหนดระดับคุณภาพ 
จุดมุงหมายสําคัญก็เพ่ือที่จะไดรูวา คุณภาพของผลิตภัณฑเปนอยางไรสําหรับ

ผูใช แหลงขอมูลที่ดีที่สุดก็คือ สภาพของการทํางานจริงๆ ในการที่จะไดมาซึ่งขอมูลเหลานี้มี
ความยุงยากตาง ๆ กัน แลวแตระดับนั้นที่ทําการวัดดังตัวอยางในตารางขางลาง 

              
Stage   of  Measurement Difficulties  of  Using  this   Stage 

Performance  in  service 
 
 
 
Quality  as  received  by  users 
 
Quality  as  received  by  dealers 
 
Quality  as  tine  of  shipment 
From  plant 
 
Quality  after  acceptance  by  
inspectors 

Creating  a  reporting  system  that  can  and  
will  be  used  by  many  user  
Does  not  reflect  use  of  product 
Does  not  reflect  use  or  effect  of  user  
storage 
Does  not  reflect  use  or  effect  of shipping  or  
user  storage  
Dose  not  reflect  use  of  effects  of  packing  
or  shipping  or user  storage 

 
ตารางที่  4.4.2 

 
ในการเลือกจะใชระดับชั้นที่ทําการวัดระดับไหน  ก็ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของ

การกําหนดระดับคุณภาพและความยุงยาก  การที่จะไดขอมูลเหลานั้นมา  ดังนี้ 
 

ขนาดตัวอยางตอเน่ือง           = a√ 2 n 

เม่ือ  n คือ  ผลผลิตตอเดือน  a  คือคาซึ่งขึ้นอยูกับความซับซอนของผลิตภัณฑ
แตละตัวและความผันแปรของผลิตภัณฑเหลานั้น  ดังน้ันสูตรตางๆ ที่ได  จึงออกแบบมาเพื่อ
สนองความตองการของแตละบริษัท ขึ้นอยูกับความสะดวกและใชจาย สามารถจะประเมินคา
ทางสถิติไดวาขนาดดังตัวอยางขนาดนี้มีความเหมาะสมหรือไม โดยการคํานวณจากความ
เชื่อม่ันของขนาดตัวอยางนั้น โดยอาจจะทําการคํานวณหลายๆ ขนาดตัวอยาง และพิจารณาดู
วาขนาดตัวอยางไหนที่เหมาะสมทั้งในเรื่องคาใชจายและความเชื่อถือไดทางสถิติ 
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ในการเลือกตัวอยาง ตองแนใจวาตัวอยางที่เลือกเปนตัวแทนของประชากร
ทั้งหมด ถูกผลิตในสภาวะเดียวกัน และถูกเลือกโดยการสุมจากผลิตภัณฑทั้งหมด 

 
การใหคําจํากัดความของคําวาขอบกพรอง 
ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆฝาย ระหวางพนักงานขาย วิศวกร และ

ฝายควบคุมคุณภาพ เพ่ือที่จะสะทอนใหเห็นถึงปจจัยทุกอยาง ที่มีผลกระทบ เชน ขีดจํากัด
ทางวิศวกรรม ทัศนคติ ขอจํากัดในการหีบหอและขนสงสินคา และประสบการณในการใช
งาน   เพราะวาจะตองทําการกําหนดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑสําเร็จรูป จึงตองการ
นิยามถึงความรุนแรงของขอบกพรองในแตละระดับใหแจงชัดและ จะตองมีการกําหนดคา
เปนตัวเลขจะไมมีความมุงหมาย แตแนวโนมของมันจะแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑซึ่งจะหาทางปองกันได  

หนวยที่ใชในการกําหนดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ 
โดยทั่วไปการกําหนดระดับคุณภาพทําไดโดย การหาจํานวนคาตัวเลขของ

ความบกพรองที่พบดวยจํานวนของผลิตภัณฑในตัวอยาง ผลที่ไดจะอยูในรูปของคาความ
บกพรองตอหนวยหรือไม หรืออาจแปรใหอยูในรูปหนวยอ่ืนๆ  อาจกําหนดให  100  
หมายถึง   ผลิตภัณฑที่ไมมีขอบกพรองเลย ในขณะที่ผลิตภัณฑมีคาขอบกพรองตอหนวย = 
4 จะมีคาเทากับ 60 เปนตน ซึ่งอาจแสดงใหเห็นชัดๆ ดังในตารางตอไปน้ี 

 

Demerits  per  Unit Quality  Rating 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

 
ตารางที่  4.4.3 

 การแปลงใหอยูในหนวยตางๆ  จะตองสมเหตุสมผล  เหมาะสม  และ
เขาใจ 

 
มาตรฐานสําหรับการเปรียบเทียบ 
โดยทั่วไป มาตรฐานที่ใชในการพิจารณาคุณภาพในปจจุบันคือ 
1. มาตรฐานจากขอมูลในอดีตของบริษัท 
2. คุณภาพของคูแขง 
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 “มาตรฐานจากขอมูลในอดีตของบริษัทเอง” หาไดจากการหาคาระดับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑใน   

 “ชวงเวลาปกติ” โดยชวงเวลานี้จะไมรวมชวงเวลาที่มีเหตุการณไมปกติ ชวงที่มี
การแนะนําผลิตภัณฑใหม และชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ ชวงเวลาปกตินี้
ไมควรจะเปลี่ยนจนกวาจะเลิกทําการผลิต การคํานวณหาชวงเวลาปกติ สามารถทําไดดัง
ตัวอยางตอไปน้ี      

 

 
 

รูปที่  4.4.5 
 

การใชขอมูลในอดีตเปนมาตรฐานจะเลี่ยงกัน การที่บริษัทอาจจะมีการทํางานที่
ไมประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา  มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ อาจจะหาไดจากการประเมิน
คุณภาพของคูแขงดวยแผนการประเมิน เครื่องมือที่ใชแสดงถึงการประเมินคุณภาพก็คือ 
แผนภูมิความควบคุม (Control Chart) ซึ่งจะมีขีดจํากัดเปนตัวควบคุมเพ่ือจะแสดงใหเห็นวามี
ความปกติเกิดขึ้น ถาระดับที่ประเมินอยูนอกขีดจํากัดนั้นอยางเดนชัด 
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รูปที่  2.6  ตัวอยางของ  Control Chart 
 

1.1.14 คุณภาพของผลิตภัณฑใหม 

การดําเนินงานผลิตภัณฑใหมเปนงานที่ซับซอนตองใชการวิเคราะหและการ
พิจารณาหลายระดับดังนี้ 

1. การวิเคราะหทางธุรกิจ ปญหาที่ตองพิจารณา  เชน 
a) ผลิตภัณฑนี้เปนที่ตองการของตลาดหรือไม 
b) ตนทุนของผลิตภัณฑนี้ เปนอยางไร ผูซื้อยินดีจะยอมจายเพื่อซื้อ

ผลิตภัณฑนี้หรือไม 
2. การวิเคราะหทางการจัดการเปนการพิจารณาถึงวิธีการที่ระดมแรงงานและ

ทรัพยากรอื่น ๆ ของบริษัทเพื่อดําเนินงานผลิตภัณฑใหม 
3. วิเคราะหทางเทคโนโลยี ปญหาที่ตองพิจารณา เชน 

a) ผลิตภัณฑนี้มีความเปนไปไดทางเทคดนดลยีหรือไม 
b) ควรใชเทคโนโลยีชนิดใดกับผลิตภัณฑใหมเพ่ือใหบรรลุความสมดุลสุ

งสุดในพวกพารามิเตอรตาง ๆ 

วิธีการจัดการสําหรับดําเนินผลิตภัณฑใหม 
วิธีการจัดการระดมนี้จะเกี่ยวกับการระดมคนและทรัพยากรอื่น ๆ ของบริษัท

เพ่ือดําเนินงานผลิตภัณฑใหม 
1. แนวความคิดทางผลไดของตนทุน (Cost Effectiveness Concept) การ

บรรลุความเหมาะสมในการใชสําหรับผลิตภัณฑใหมจะกอใหเกิดความสมดุล 
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รูปที่  4.4.7 แนวความคิดทางผลไดของตนทุน 
 

 
 

รูปที่  4.4.8 แนวความคิดระยะของการพฒันาผลิตภัณฑ 
 

ระหวางพารามิเตอรและตนทุน เพ่ือชวยใหบรรลุความสมดุลนี้จําเปนตองมีการ
บันทึกตัวพารามิเตอรและตนทุนเหลานี้ไวตั้งแตเร่ิมตนการออกแบบจนกระทั่งสิ้นสุดการ
ดําเนินงาน 

2. แนวความคิดระยะของการพัฒนาผลิตภัณฑ (The Phase Concept of  
Product Development) ถึงแมวารอบอายุของผลิตภัณฑจะมีลักษณะตอเน่ืองตั้งแตเร่ิม
ดําเนินการจนสิ้นสุดการดําเนินก็ตาม การแบงรอบอายุของผลิตภัณฑออกเปนระยะตาง ๆ 
ทําใหงายแกการกําหนดงานที่จะทํา เพ่ือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  เพ่ือวัดผลการ
ดําเนินงานและเพื่อการตัดสินใจที่จะดําเนินโครงการตอหรือไม 
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2.1 ระยะแนวความคิดและความเปนไปได (Concept and Feasibility  
Phase)    
ในระยะนี้การคาดคะเนความตองการผลิตภัณฑไดถูกศึกษา

รายละเอียดมาอยางเพียงพอแลว ถาผลิตภัณฑนี้มีความเปนไปไดในดานของการออกแบบ
และการผลิตแลวสวนประกอบที่สําคัญของความเปนไปไดนี้คือการคาดคะเนตนทุน ขอสรุป
ของระยะแนวความคิดและความเปนไปไดนี้คือผลิตภัณฑนี้มีความเปนไปไดที่จะดําเนิน
โครงการตอไปหรือไม 

2.2 ระยะการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design Phase) 
หลังจากทําการเลือกแบบที่ดีที่สุดแลวก็จะนํามาออกแบบรายละเอียด

เพ่ือเตรียมการสั่งซ้ือชิ้นสวนหรือวัสดุและเตรียมการวางแผนการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ
ตนแบบ 

2.3 ระยะตนแบบ (Prototype Demonstration)   
ผลิตภัณฑตนแบบชิ้นแรกจะถูกผลิตขึ้นและถูกทําการทดสอบ  การ

ทดสอบนี้เพ่ือหาคาเฟกเตอรตาง ๆ  เชน  ความสามารถของการออกแบบเบื้องตน  ผลที่มี
ตอสิ่งแวดลอมและความเชื่อม่ันสําหรับชวงเวลาในการผลิต 

2.4 ระยะสาธิตกอนการผลิต (Preproduction Demonstrsrion) 
ในระยะนี้จะมีการเตรียมการออกแบบการผลิตและหาคาผลผลิต

ตลอดจนคุณสมบัติตาง ๆ ทําการทดลองผลิตภัณฑรุนทดลองโดยใชอุปกรณการผลิตที่
ออกแบบไว  และจําทําการทดสอบผลิตภัณฑรุนทดลองนี้โดยอาจสงใหลูกคาทดลองใช 

2.5 ระยะการผลิต (Full Scale Production) 
เปนระยะที่ทําการผลิตตามปกติเพ่ือการจําหนายและสงใหลูกคา 

2.6 ระยะเปลี่ยนการออกแบบ (Design Change)    
หลังจากผลิตภัณฑส ง จําหนายแลว  จะมีขอมูลเกี่ ยวกับผลิต  

การตลาดและการใชงานของผลิตภัณฑปอนกลับเขามาเพื่อเปนเกณฑการพิจารณาในการที่
จะเปลี่ยนการออกแบบผลิตภัณฑใหม  เพ่ือเปนการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑและ
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นในการใชงาน  

 
2.7 ระยะการใชของลูกคา (Customer Use) 

ระยะนี้เปนชวงสุดทายของรอบอายุของผลิตภัณฑซึ่งรวมถึงชวงการ
ประกันการบริการและการซอม 

3. แนวความคิดดานการบอกเหตุกอน (The Early Warning Concept)   
ในการดําเนินงานผลิตภัณฑใหมภายใตแนวความคิดนี้  การพิจารณาการ

ทดสอบการวิเคราะหที่แนนอนถูกนําเขามาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เปนการปองกัน
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นกอน  เชน  การสรางและทดสอบผลิตภัณฑตนแบบเปนการบอกให
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ทราบถึงขอบกพรองในขณะใชงานการทดลองทําการผลิตจะบอกใหทราบถึงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในการผลิต 

4. การพิจารณาการออกแบบ  (Design Review)    
จุดมุงหมายของการพิจารณานี้คือเปนการตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง

ของการออกแบบซึ่งจะเปนการชวยปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือใหไดคุณสมบัติที่ดีใน
การใชงาน เพ่ือลดตนทุนการผลิตและลดตนทุนในการซอมบํารุงแบบกะทันหัน 

แนวความคิดดานการพิจารณาการออกแบบนี้มีมานานแลว การบรรลุ
แนวความคิดนี้ทําไดหลายทาง 

1. โดยหัวหนาของธุรกิจน้ัน ๆ 
2. โดยหัวหนาแผนกเทคนิค 
3. โดยคณะกรรมการดําเนินงานผลิตภัณฑใหม 
4. โดยแผนกวางแผนการผลิต 
สําหรับผลิตภัณฑสมัยใหมการพิจารณาการออกแบบไดมีการเปลี่ยนแปลง

แนวความคิดใหมดังนี้ 
1. การพิจารณาการออกแบบทําขึ้นตามความตองการของลูกคาหรือตาม

นะยบายความคดิใหม 
2. การพิจารณาการออกแบบเนนงานเปนทีม 
3. การพิจารณาการออกแบบเปนแผนงาน 
4. การพิจารณาการออกแบบจะครอบคลุมถึงคุณภาพที่เกี่ยวของทั้งหมดของ

พารามิเตรอและอ่ืน ๆ 
5. การพิจารณาการออกแบบจะกระทําที่ระยะตาง ๆ  ของการออกแบบ 

ความเชื่อม่ันในการออกแบบผลิตภัณฑใหม 
ใ นอดี ตที่ ผ า นม ามั ก จ ะ รู แ ต ว า ผ ลิ ตภัณฑ ที่ จ ะ มี คุณลั กษณะแล ะ

คุณสมบัติเฉพาะเชน ขนาดของโครงสรางน้ําหนักของรถ ความเร็วของเรือและการบริการ
เม่ือเกิดการชํารุดไมมีหลักประกันในตัวพารามิเตอร เชน ความเชื่อม่ัน เปนตน 
 

1.1.15 ความตองการหลักประกัน (The Need to Quantify) 
ในอดีตที่ผานมาความเคลื่อนไหวเ พ่ือความเชื่อ ม่ันในหลักประกันอัน

เน่ืองมาจากการแพรหลายของผลิตภัณฑใหมมีมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบตอผูผลิตและผูใช ใน
อดีตที่ผานมาความปลอดภัยของคน สุขภาพและความสะดวกสบายขึ้นอยูกับความเชื่อม่ัน
และการบริการที่ตอเน่ือง 

ความตองการสูงสุดของหลักประกันแสดงออกโดยพารามิเตอรของความเชื่อม่ัน  
ความตองการนี้เปนผลทางตรงทางตรรกวิทยาของธรรมชาติสมัยใหมซึ่งมีผลทําให 

- เพ่ิมความยุงยากมากขึ้น 
- เพ่ิมการกวดขันตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
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- ลดรอบวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑลง 
ความหมายของความเชื่อม่ัน  (Definition of Reliability) 
ความเชื่อม่ันหมายถึง 
1. ความนาจะเปนของผลสําเร็จในการใชงาน 
2. ระยะเวลาเฉลี่ยที่สูญเสีย 
3. รอบการใชงานเฉลี่ยระหวางการสูญเสีย 
โปรแกรมความเชื่อม่ัน 
การบรรลุความเชื่อม่ันในการดําเนินงานตองอาศัยความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานจากแผนกหลังของบริษัท ตัวอยางในการฝกอบรมของบริษัทผลิตรถยนตมีแผนก
ที่ตองรับผิดชอบในการดําเนินงานดังนี้ 

1. แผนกวิศวกรรม 
2. แผนกผลิต 
3. แผนกควบคุมคุณภาพ 
4. แผนกขนถายวัสดุ 
5. แผนกบริการ 
เปนความจริงที่วาความเชื่อม่ันเปนผลของที่แผนกตาง ๆ นําแนวความคิดของ

โปรแกรมความเชื่อม่ันไปใชอยางกวางขวางเพื่อจุดมุงหมายตอไปน้ี 
 
1. กําหนดงานที่จะทํา 
2. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
3. สรางตารางกําหนดเวลาการดําเนินงาน 
4. ประสานผลการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะหและการคาดคะเนความเชื่อม่ัน (Reliability Analysis and 
Prediction) 
การวิเคราะหและการคาดคะเนความเชื่อม่ันมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
1. กําหนดผลิตภัณฑ 
2. เขียนไดอะแกรมความเชื่อม่ัน 
3. กําหนดเฟกเตอรที่สัมพันธกับความเชื่อม่ัน 
4. เลือกขอความเชื่อม่ัน 
5. หาความสัมพันธของความเชื่อม่ันที่ เหมาะสมสําหรับแตละสวนของ

ผลิตภัณฑ 
6. หาอัตราความสูญเสีย 
7. หาหนวยวัดคาความเชื่อม่ันที่เหมาะสม 
8. นําผลที่คาดคะเนไดไปใชงาน 



  

Reliability and Product Liability 

431 

ระบบขอมูลความเชื่อม่ัน  (Reliability Data System)   
ขอมูลความเชื่อม่ันมีความสําคัญสําหรับจุดมุงหมายตาง ๆ  ดังนี้ 
1. เพ่ือตรวจหาคาความเชื่อม่ันและหาวิธีแกไข 
2. เพ่ือเตรียมขอมูลเชิงปริมาณของการผลิตและปญหาที่เกิดขึ้นใหกับผูบริหาร 
3. เพ่ือเตรียมโปรแกรมการปรับปรุงความเชื่อม่ัน 
4. เพ่ือเตรียมประวัติและขอมูลเกี่ยวกับขอบกพรองสําหรับใชงในการ

เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑในอนาคต 
 

1.1.16 การจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑใหม 
การวางแผนผลิตภัณฑ  (Product Planning) 
การออกแบบผลิตภัณฑใหมถือเปนโครงการ   (Project)  อันหน่ึง การ

เปลี่ยนแปลงการออกแบบเล็กนอยถูกจัดใหเปนงานประจําโดยใชการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน บุคลากรที่ดําเนินงานดานนี้จะไมยุงยากเกี่ยวกับแผนการทํางานเปนอิสระจากกัน 

 
การวางแผนความเชื่อม่ัน (Reliability Planing)    
การใชเทคโนโลยีในการทําใหเกิดความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑตองใชเงินลงทุน

จํานวนมากและใชการจัดการที่มีความซับซอนซ่ึงมักจะไดรับการตอตานจากผูจัดการเสมอ  
อันเนื่องมาจากความไมเขาใจในความสําคัญของความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑมากอน 

วิธีการที่ถูกนํามาใชสําหรับการหเหตุผลในเร่ืองการขาดความชํานาญในการ
ดําเนินการและขอสงสัยในการจัดการดานเงินลงทุนตลอดจนจํานวนที่ตองใชวิธีการเหลานี้
ไดแก 

การใหขอมูลเกี่ยวกับหลักประกันดานความสูญเสีย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการ
ปรับปรุงความเชื่อม่ันสามารถลดอัตราการสูญเสียลงได 

การประมาณคาของรอบอายุของตนทุนภายใตระดับความเชื่อม่ันตางๆ 
การแสดงใหเห็นถึงการไดรับรายไดเพ่ิมขึ้นมาจากการจัดโปรแกรมความเชื่อม่ัน

ขึ้นมา 
การวางแผนความเชื่อม่ันแกผลิตภัณฑเปนสิ่งแรกสุดที่ตองดําเนินการกอนใน

ขณะที่การเตรียมการดานเงินลงทุนที่ใชไดดําเนินการควบคูกันไปกับการวางแผน   
แนวความคิดนี้เปนเรื่องยากที่จะไดรับการยอมรับสําหรับ การดําเนินกิจการหัวโบราณซึ่งทํา
ใหเสียคาใชจายในการยอมรับการมีความเชื่อม่ันน้ีเพ่ิมขึ้นเปนสองเทา 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ  (Product Specification) 
ความตองการในเรื่องของความละเอียดของผลิตภัณฑเกิดขึ้นเม่ือมีการพบกัน

ระหวางผูซื้อกับ ผูขายในตลาดการคา สําหรับในสังคมอุตสาหกรรมปจจุบันน้ีวัตถุดิบ 
โรงงานและตลาดตั้งอยูที่ตางๆ กัน และผลิตภัณฑตลอดจนระบบการผลิต สามารถทดแทน
กันไดโดยมีมาตรฐานสากลกําหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ กลายมาเปนเอกสารที่สําคัญ
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สําหรับการคนหารายละเอียดและการอางอิงมาตรฐานของรายละเอียดของวัสดุและ
ผลิตภัณฑตามปกติจะประกอบดวย 

-  หัวขอกลาวแนะนํา     -  คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
-  รายละเอียดที่มีอยูในเอกสาร   -  คุณสมบัติทางฟสิกส 
-  ประวัติคราวๆ     -  คุ ณ ส ม บั ติ ใ น ก า ร
บํารุงรักษา 
-  ขอบเขต  -  วิธีการทดสอบ 
-  หนาที่ของผลิตภัณฑ -  การบรรจุและการปองกัน 
-  คําจํากัดความ -  ขอมูลเฉพาะ   ขอควรระวัง 
- สิ่งอางอิง -  การใหบริการ 

หัวใจหลักของการกําหนดรายละเอียดคือ รายการคุณสมบัติและพิกัดความเชื่อ
ที่กําหนด                          

 
2. การควบคุมความสูญเสยี  

ความสูญเสียหรือความสูญเปลา หมายถึง ความไมมีประโยชน ไมมีคุณคา ไม
จําเปน หรือไมคุมคา การพิจารณาความสูญเสียจะตองพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด ทั้งความ
สูญเสียในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งความสูญเสียทางตรงที่เห็นไดชัดเจนและทางออมหรือ
ความสูญเสียแฝงที่เห็นไดไมชัด และตองพิจารณาถึงความสูญเสียรวมที่เกิดจากทุกฝายเขา
ดวยกันไมใชพิจารณาเพียงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเรา ความสูญเสียจะเกิดขึ้นเม่ือมีการที่ใช
ทรัพยากรในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง แลวไดรับผลรับออกมาไมเต็มที่หรือไมคุมคา 
ทรัพยากรที่ใชหรือผลของความสูญเสียอาจไมจําเปนตองเปนความสูญเสียทางตรงที่สามารถตี
คาไดเปนตัวเงิน แตอาจอยูในรูปของการเสียเวลา สิ้นเปลืองแรงงาน เกิดความเมื่อยลา เสีย
วัตถุดิบ เสียโอกาส สิ้นเปลืองพลังงาน เปนตน 

 
ในการทํางานหรือทํากิจกรรมแตละอยางมักจะมีความสูญเปลาแอบแฝงอยูเสมอ 

จะมากนอยขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของวิธีการทํางาน และความระมัดระวังเอาใจใสในการ
ทํางานของ ผูทํางานเปนหลัก นอกจากนี้ความสูญเปลาที่เกิดขึ้นมักไมไดเกิดเพียงประเภท
เดียวโดด ๆ แตมักจะเกิดขึ้นหลายประเภท หลายรูปแบบ ตอเน่ืองเชื่อมโยงกัน และอาจ
กระทบกับหลายฝาย เชน นัดหมายที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แตไมศึกษาเสนทางในการ
เดินทางกอน อาจทําใหหลงทางไป ในเสนทางที่ออม และรถติด สงผลใหเสียเวลา เกิดความ
เม่ือยลา และเสียคาใชจายในการเดินทางมากกวาที่ควรจะเปน สิ้นเปลืองพลังงานซึ่งเปน
ทรัพยากรของโลก และหากไปถึงที่นัดหมาย ยังทําใหอีกฝายตองรอคอยเกิดความสูญเปลา
ดานเวลาขึ้นอีก เปนตน 
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ความสูญเปลามีหลายประเภท มาจากหลายสาเหตุ และสามารถแบงประเภท
ของความ สูญเปลาไดหลายแนวทาง เชน อาจแบงตามทรัพยากรที่ใชเปนความสูญเปลาดาน
เงิน วัตถุ แรงงาน เวลา โอกาส เปนตน 

 
ประเภทของความสูญเปลา 
ความสูญเสีย หรือ ความสูญเปลา (MUDA) หรือ 7 Waste คือ ความสูญเสียที่

ไมชวยเพิ่มคุณคาในกระบวนการผลิตหรืองานบริการ ซึ่งถูกกลาวถึงในแนวคิดแบบ Lean 
Time ไดแก 

1. การผลิตมากเกินไป (Over production) เปนการผลิตสินคา หรือชิ้นสวนที่
ไมมีคําสั่งซ้ือหรือความตองการ (ลูกคายังไมไดสั่ง) ซึ่งจะทําใหเกิดความสูญเปลาในการใช
พนักงานมากเกินความจําเปน รวมทั้งเกิดตนทุนการเก็บรักษาและการขนยายจากสินคา
ดังกลาว 

2. การรอคอย (Waiting) รอเครื่องมือ รอวัตถุดิบ รอเครื่องจักรที่กําลังทํางาน 
หรือรอการซอมแซมเครื่องจักร 

3. การเคลื่อนยายที่ไมจําเปน (Transport) การเคลื่อนยายชิ้นงานระหวาง
กระบวนการผลิต การขนยายที่ไมมีประสิทธิภาพตางๆ 

4. การทํางานที่ไมเกิดประโยชน (Over Processing) มีขั้นตอนที่ไมจําเปนใน
กระบวนการ 

5. การเก็บสินคาที่มากเกินไป (Inventory) ไดแก วัตถุดิบ งานระหวางผลิต 
และสินคาสําเร็จรูปที่มากเกินไป ทําใหตองสูญเสียพื้นที่ในการเก็บรักษาสินคา และสินคาที่เก็บ
ไว ยังมีโอกาสเกิดความเสียหายไดอีกดวย 

6. การเคลื่อนที่/เคลื่อนยายที่ไมจําเปน (Movement) การเคลื่อนไหวที่ไมเกิด
ประโยชนใดๆ ของพนักงาน เชน การมองหา การเอื้อมมือจับ การเรียงสินคา การเดิน เปนตน 

7.  ของเสีย หรือชิ้นสวนบกพรอง (Defects) เปนการผลิตสินคา ทําใหเกิด
ความสูญเปลาทั้งเวลา และความพยายามตางๆ 
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จากภาพ จะเห็นไดวากิจกรรมที่สรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑมีเพียงเล็กนอย
เทานั้น เม่ือเทียบกับเวลาที่ใชไปทั้งหมดในการผลิต และในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
แบบเดิม จะเนนตรงที่ "ทําอยางไรจึงจะสามารถตัดกลึงไดเร็วขึ้น ทําอยางไรจึงประกอบเร็วขึ้น 
หรือทําอยางไรจึงจะ Packing เร็วขึ้นกวาเดิม" ซึ่งเม่ือพิจารณาจากภาพนี้แลว ถึงแมจะ
ปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมที่สรางคุณคา (สีแดง) มากเทาไหรก็ตาม เวลาที่ลดไดก็ยังถือ
เปนสวนนอยตอภาพรวมอยูดี ซึ่งหากคิดตามแบบลีน (Lean Thinking) จะบอกใหเราทราบได
วา "การปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมที่ไมเกิดคุณคา จะสงผลตอภาพรวมดีกวา" 

 
ทั้งนี้ในบางครั้งกิจกรรมที่ไมเกิดคุณคา อาจเปนสิ่งจําเปนที่ตองมีบาง เชน 

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ หรือการปรับตั้งเครื่องจักร เปนตน อยางไรก็ตาม ผูที่
รับผิดชอบในการปรับปรุงกระบวนการ ก็ยังตองคิดหาวิธีการในการลดความสูญเปลาใหเหลือ
นอยที่สุด โดยไมกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

ความสําคัญของการลดความสูญเปลา  
ความสูญเปลาแมวาจะเปนความสูญเปลาเล็ก ๆ นอย ๆ แตเม่ือเกิดขึ้นบอย ๆ 

ผลรวมของความสูญเปลาก็จะเปนมูลคามหาศาลไดเหมือนกัน นอกจากนี้ความสูญเปลาที่
เกิดขึ้นมักไมไดเกิดขึ้นรูปแบบเดียวโดด ๆ แตมักจะเกิดขึ้นในหลาย ๆ รูปแบบพรอม ๆ กัน มี
ความเชื่อมโยงกัน และเกิดผลกระทบกับหลายฝาย ทั้งทางตรงที่เห็นไดชัดเจนและทางออมที่
เห็นไดไมคอยชัดเจน และกระทบกับฝายอ่ืนดวย เชน การตักอาหารในการเลี้ยงอาหารแบบ
บุฟเฟต แลวรับประทานไมหมด อาหารที่รับประทานไมหมดแลวทิ้ง ก็จะทําใหเปนภาระและ
เกิดคาใชจายกับทางเทศบาลในการจัดเก็บและทําลาย  ดังน้ันหนาที่ในการลดความสูญเปลา
จึงเปนหนาที่ของทุก ๆ คนที่จะตองรวมมือกันอยางจริงจัง  
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แบบฝกหัดทายบท 
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑที่สําคัญมีกี่ชวง  อะไรบาง 
ตารางการคํานวณอัตราการเสีย 
time Failure count within 

Fixed length of time 
Accumulated 
Failure count 

Remaining 
Component count 

Failure density 
function 

Reliability : 
(%) 

Failure rate 

λ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

130 
83 
75 
68 
 

56 
51 
46 
41 
37 

0 
130 
213 
288 

 
418 
474 
525 
571 
612 

1000 
870 
787 
712 

 
582 
526 
475 
429 
388 

0.130 
0.083 
0.075 
0.068 

 
0.056 
0.051 
0.046 
0.041 
0.037 

100.0 
87.0 
78.7 
71.2 

 
58.2 
52.6 
47.5 
42.9 
38.8 

 

0.139 
0.101 
0.100 
0.100 

 
0.101 
0.101 
0.101 
0.100 
0.100 

 
จากตารางจงหาคําตอบดังนี้ 
ในเวลา  t = 5   จงคํานวณ จํานวนการเสียตั้งแตตนจนถึงเวลาที่ 5 รวมกันไดเทากับกี่ชิ้น เหลือที่ไมเสียกี่
ชิ้น และคํานวณหาคา Reliability, Failure Density, Failure Rate เทากับเทาไร           
                                                                 
เฉลย   
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑที่สําคัญมี 4 ชวง ไดแก  
ชวงแนะนํา (Introduction) มีผูบริโภครูจักและยอมรับผลิตภัณฑในวงจํากัด 
ชวงเจริญเติบโต(Growth)  ยอดขายจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
ชวงอ่ิมตัว(Maturity)  ยอดขายจะเพิ่มขึ้นจนถึงชวงตนของขั้นเติบโตเต็มที่ แตยอดขายจะตกลง และเริ่ม
ลดลงขณะที่กําไรเริ่มลดลงเชนกัน 
ชวงตกต่ํา(Decline)  ยอดขายจะตกลงอยางรวดเร็ว กําไรจะลดลงและอาจเกิดการขาดทุน เน่ืองจากการ
ตัดราคา  
 2.    ในเวลา t = 5   จํานวนการเสียตั้งแตตนจนถึงเวลาที่ 5 รวมกันไดเทากับ 356 
  เหลือที่ไมเสีย  1000 – 356  = 644   ชิ้น 
  Reliability      = (644 x 100)/1000          = 64.4% 
  Failure Density  = 62/1000  = 0.062 
              Failure Rate     = 62 / (1/2 (644 + 582)) = 0.101 
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กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค 

• เพ่ือศึกษากิจกรรมที่สงเสริมดานคุณภาพ 

• เพ่ือศึกษากิจกรรมการควบคุมคุณภาพในดานตางๆ 

• เพ่ือศึกษาความหมายของกิจกรรมควบคุมคุณภาพในดานตางๆ 

• เพ่ือศึกษาหลักการและลักษณะของกิจกรรมควบคุมคุณภาพ 

• เพ่ือศึกษาขั้นตอนการทํากิจกรรมควบคุมคุณภาพ 

• เพ่ือเขาใจถึงรายละเอียดของการทํากิจกรรมควบคุมคุณภาพ 
 
บทนํา 
  คุณภาพนั้นถือเปนสิ่งสําคัญที่ หนวยงาน โรงงาน และองคกร ตางๆควรมีเพ่ือสราง ความ
นาเชื่อถือ และความมั่นใจ แกลูกคา และผูบริโภค รวมถึงสรางศักยภาพ ใหแกหนวยงาน โรงงาน และ
องคกรของตน คุณภาพนั้นจะเกิดขึ้นไดก็จากการที่หนวยงาน โรงงาน และองคกร ตางๆนั้นมีการจัดทํา
กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ การมีคุณภาพและมาตรฐานนั้นจะทําให หนวยงาน โรงงาน และองคกร 
ตางๆ มีชื่อเสียงและความนานเชื่อถือ สําหรับกิจกรรมตางๆที่ควบคุมคุณภาพนั้นถือเปนสิ่งสําคัญที่ควร
ศึกษาถึงรายละเอียดและวิธีการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ 

442 

1.  กิจกรรม 5ส 
1.1 ความหมายของกิจกรรม 5 ส 

5 ส คือ กระบวนการในกรจัดสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอยโดยมุงเนนที่จะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพของการทํางานและจิตสํานึกในการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่ดีของผูปฏิบัติงาน  
5 ส คํา ยอซ่ึงแปลมาจาก 5 S ซึ่งเปนอักษรตัวแรกของคําในภาษาญี่ปุน 5คํา คือ  

1. SEIRI  (เซริ)  = สะสาง  
2. SEITON  (เซตง)  = สะดวก  
3. SEISO  (เซโซ)  = สะอาด  
4. SEIKETSU  (เซเคทซึ)  = สุขลักษณะ 
5. SHITSUKE (ซิทซึเคะ)  = สรางนิสัย  

 
1.1.1 สะสาง หมายถึง การคัดแยกสิ่งของที่จําเปน และจําหนายสิ่งของที่ไมจําเปนออกไป 
1.1.2 สะดวก หมายถึง การจัดระบบงาน สถานที่และสิ่งของใหอยูในที่ซึ่งเหมาะสมและ

ถูกตอง เพ่ือใหสะดวกในการทํางาน  และทําใหเกิดความปลอดภัย 
1.1.3 สะอาด หมายถึง การจัดการ ดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณและ

สถานที่ทํางานพรอมทั้งตรวจสอบขจัดสาเหตุของความไมสะอาดนั้น ๆ  
1.1.4 สุขลักษณะ  หมายถึง  การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทํางานและปฏิบัติตนใหถูก

สุขลักษณะ  
1.1.5 สรางนิสัย หมายถึง การรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ 4 ส.จนเปนนิสัย และมีวินัย

ในการทํางาน  
 

1.2  ทําไมจึงตองทํากิจกรรม 5ส 
ทํากิจกรรม 5ส เม่ือมีสาเหตุดังตอไปน้ี 
1.2.1 มีการทํางานลําบาก  ยุงยาก ซ้ําซอน 
1.2.2 มีสิ่งผิดปกติ 
1.2.3 มีความสูญเปลา 
1.2.4 มีความสกปรกรุงรัง 
1.2.5 มีการคนหาเสียเวลา 
1.2.6 มีการสงของลาชา 
1.2.7 มีของเสียมาก 
1.2.8 มีตนทุนสูง 
1.2.9 มีคําตําหนิ ติ บน 
1.2.10 มีอุบัติเหตุบอย 
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1.3  วิธีการทํากิจกรรม 5ส ในแตละ ส 
1.3.1 วิธีการทําสะสาง 

- สํารวจสิ่งของเครื่องใช อุปกรณและเอกสารในสถานที่ทํางาน 
- แยกของทีตองการและไมตองการออกกจากกัน  
- ขจัดของที่ไมตองการทิ้ง 
การสะสาง ---> สํารวจ ---> คัดแยก --> จัดเก็บในที่ทํางาน--> จัดเก็บในที่สงวนรักษา--
> จัดเก็บทําลาย--> จัดการขาย 
 

1.3.2 วิธีการทําสะดวก 
- ศึกษาวิธีการเก็บวางสิ่งขิงโดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ  
- กําหนดที่วางใหแนชัด โดยคํานึงถึงการใชเน้ือที่  
- เขียนปายชื่อแสดงสถานที่วาง และเก็บสิ่งของเครื่องใช อุปกรณ  
การทําใหสะดวก --> จัดเก็บใหถูกที่ --> มีปายชื่อชัดเจ--> ตั้งเกณฑการใช--> หยิบไป
ตองบอก--> ตรวจสอบถูกตอง 
 

1.3.3 วิธีการทําสะอาด  
- ทําความสะอาดสถานที่ทํางาน  
- กําหนดแบงเขตพ้ืนที่ 
- ขจัดสาเหตุอันเปนตนตอของขยะ ความสกปรก เลอะเถอะ  
- ตรวจเช็คเครื่องใช อุปกรณ ดวยการทําความสะอาด 
การทําความสะอาด --> ปด กวาด เช็ด ถู --> สถานที่ทํางาน โตะทํางาน--> ดูแล 
ตรวจสอบ --> เครื่องใช เครื่องจักร--> สรางสรรค เพ่ิมเติม --> สภาพแวดลอมภายใน
ภายนอกใหสวยงาม 
 

1.3.4 วิธีการทําสุขลักษณะ 
- ขจัดมลภาวะซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกาย สุขภาพจิตของพนักงาน เชน 

อากาศเปนพิษ เสียงดังเกินไป แสงสวางไมเพียงพอ ควันและเขมาฟุงกระจายทั่วไป 
- ปรุงแตงสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบ สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น มีบรรยากาศรมร่ืน     

นาทํางาน เปรียบเสมือนที่พักผอน  
- พนักงานแตงกายใหถูกระเบียบ สะอาดหมดจด 

1.3.5 วิธีทําสรางนิสัย 
คือ ฝกอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจ ตอกฎระเบียบมาตรฐานการทํางาน
ตางๆ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติจนเปนนิสัย โดยการตอกย้ําเรื่องนี้อยางสม่ําเสมอ ตอเน่ือง
เปนประจํา   
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1.4  ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม 5ส 

• ประกาศนโยบาย  
• ใหการอบรมแกบุคลากร  
• ประชาสัมพันธ  
• จัดแบงพ้ืนที่รับผิดชอบ  
• การสํารวจพื้นที่เพ่ือกําหนดแผนงานพรอมทั้งการดําเนินงานปรับปรุง  
• ตรวจสอบ ประเมินผล และแกไข  
• กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
• ติดตามตรวจสอบภายหลังดําเนินกิจกรรมแกไขปรับปรุง  
• รักษาสถานการณดําเนินกางใหเปนไปอยางตอเน่ือง  
• วัดผลและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม  

 
1.5  ประโยชนจากการทํากิจกรรม 5ส 

1.5.1  ประโยชนของการทํา สะสาง 

- พ้ืนที่ทํางานเพิ่มขึ้น เม่ือกําจัดสิ่งที่ไมตองการใชงานออกไป 
- ลดความสูญเสียและสิ้นเปลืองวัสดุหรือวัตถุดิบ เพราะการสะสางทําใหทราบปริมาณ

วัสดุหรือวัตถุดิบที่มีอยูจริง ทําใหนํามาใชอยางคุมคา หรือไดใชกอนหมดอายุ 
- ลดเวลาการทํางาน เพราะการสะสางนําไปสูการจัดระเบียบและการจัดวางอยางถูก

ที่ 
- ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความคับแคบของพื้นที่ จากการคนหาสิ่งของ จากการวาง

อุปกรณไมเหมาะสมหรือจากการลดปริมาณสินคาและวัตถุดิบคงคลัง ไมตองจัดหา
งบประมาณสรางคลังสินคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

 
1.5.2  ประโยชนของการทํา สะดวก 

- ลดเวลาการทํางาน เพราะมีความสะดวก  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน เพราะสามารถตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชให

มีความพรอมใชงาน 
- ความเปนระเบียบเรียบรอยสรางความสวยงานสบายตา สบายใจ มีผลตอขวัญ

กําลังใจในการทํางาน 
- ความสะดวกชวยลดอุบัติเหตุ 
- ลดความสิ้นเปลืองจากการหาของไมพบหรือของหาย เพราะความสะดวกทําให

ทราบไดทันที่เม่ือของหาย 
 

1.5.3  ประโยชนของการทํา สะอาด 
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- ภาพพจนที่ดีขององคกร หนวยงาน และบุคลากรเจาของสถานที่นั้น และยังเกิด
ความประทับใจใหกับลูกคาที่มาติดตองาน 

- ความเชื่อม่ันของลูกคา เม่ือเห็นสถานที่ทํางานมีความสะอาดและเปนระเบียบ 
- ลดความสูญเสียของเครื่องจักร เพราะการทําความสะอาดเครื่องจักร คือสวนหนึ่ง

ของการบํารุงรักษาและยังไดพบขอบกพรองหรือสวนที่จําเปนตองซอมตองเปลี่ยน
อะไหล 

- สรางความสุขกายสบายใจใหกับพนักงานและลูกคา 
- ทําใหองคกรเขาสูมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

1.5.4  ประโยชนของการทํา สุขลักษณะ 

- มีความพรอมกับการทํางาน 
- มีความสุขกับการทํางาน 
- มีความปลอดภัยในการทํางาน 
- มีความรวมมือรวมใจในการทํางาน เพราะกิจกรรม 5 ส. เปนกิจกรรมกลุมคุณภาพ 
 

1.5.5  ประโยชนของการทํา สรางนิสัย 

- คุณภาพระดับบุคคล พนักงานไดรับการยอมรับจากหนายงานองคกรและลูกคา ทํา
ใหพนักงานมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของตัวเองและสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไป 

- คุณภาพระดับองคกร หนวยงานและองคกรไดรับการยอมรับจากลูกคา หุนสวน ผู
ถือหุนเปนโอกาสใหองคกรสามารถขยายงานไดตอไปในอนาคต 

- คุณภาพระดับประเทศ นานาประเทศจะยอมรับและเชื่อถือระบบการบริหารของคน
ไทย ประสิทธิภาพของคนไทย ทําใหตัดสินใจมาลงทุนรวมกับคนไทย 

 
1.6  ปจจัยในการทํากิจกรรม 5ส 

- บุคลากรทุกคนตองมีสวนรวมในกิจกรรมนี้  
- ผูบริหารสูงสุดตองใหความสําคัญและสนับสนุนอยางจริงจัง  
- ผูบริหารทุกระดับตองเปนแกนนําในการดําเนินการ  
- เจาหนาที่ทุกฝายตองใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรม  
- ตองมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนและสงเสริมในระหวางการดําเนินการ  
- ผูบริหารระดับสูงควรตรวจผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส. เปนระยะ  

 
1.7  คําถามทายเรื่อง 

1.7.1 จงบอกถึงความหมายของกิจกรรม 5ส ในแตละ ส  
ตอบ 
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สะสาง หมายถึง การคัดแยกสิ่งของที่จําเปน และจําหนายสิ่งของที่ไมจําเปนออกไป 
สะดวก หมายถึง การจัดระบบงาน สถานที่และสิ่งของใหอยูในที่ซึ่งเหมาะสมและถูกตอง 
เพ่ือใหสะดวกในการทํางาน  และทําใหเกิดความปลอดภัย 
 สะอาด หมายถึง การจัดการ ดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณและ
สถานที่ทํางานพรอมทั้งตรวจสอบขจัดสาเหตุของความไมสะอาดนั้น ๆ  
สุขลักษณะ  หมายถึง  การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทํางานและปฏิบัติตนใหถูก
สุขลักษณะ  
สรางนิสัย หมายถึง การรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ 4 ส.จนเปนนิสัย และมีวินัยใน
การทํางาน  
 

1.7.2 จงบอกถึงขั้นตอนในการทํากิจกรรม 5สในแตละขั้นตอน 
ตอบ  
1. ประกาศนโยบาย 
2.  ใหการอบรมแกบุคลากร  
3. ประชาสัมพันธ 
4.  จัดแบงพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5.  การสํารวจพื้นที่เพ่ือกําหนดแผนงานพรอมทั้งการดําเนินงานปรับปรุง  
6. ตรวจสอบ ประเมินผล และแกไข 
7.  กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
8.  ติดตามตรวจสอบภายหลังดําเนินกิจกรรมแกไขปรับปรุง 
9.  รักษาสถานการณดําเนินกางใหเปนไปอยางตอเน่ือง 
10.  วัดผลและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม  

 
2.  กิจกรรม QCC 

2.1  ความหมายของกิจกรร QC 
Quality Control Cycle หมายถึง การควบคุมคุณภาพดวยกิจกรรมกลุม มากจาก 

การควบคุมคณุภาพ + กิจกรรมกลุม = กิจกรรม QCC 
 
การควบคุมคุณภาพ คือ การบริหารงานดานวัตถุดิบ ขบวนการผลิตและผลผลิต ใหไดคุณภาพ
ตามความตองการของลูกคา ผูเกี่ยวของหรือขอกําหนดตามมาตรฐานที่ตั้งไว โดยมีเปาหมาย
ปองกันและลดปญหาการสูญเสียทั้งวัตถุดิบ ตนทุนการผลิต เวลาการทํางาน และผลผลิต 
 
กิจกรรมกลุม คือ ความรวมมือรวมใจในการทํางาน หรือสรางผลงานตามเปาหมายซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหาร พนักงาน วิธีการทํางาน เครื่องจักร เครื่องใช ระเบียบกฎเกณฑ และอ่ืนๆ     
(วีระพล,2528) 
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2.2  ประเภทของกิจกรรม QCC 
กิจกรรมของ Q.C.C. แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  
2.2.1 กิจกรรมที่สามารถวัดหรือคํานวณออกมาเปนตัวเลขได 

- การเพิ่มผลผลิต 
- การลดจํานวนของเสียของผลิตภัณฑ 
- การลดจํานวนของลูกคาที่สงคืน เน่ืองจากผลผลิตภัณฑที่สงไปไมไดคุณภาพตามที่

ลูกคาตองการ 
- การลดคาใชจายตาง ๆ ลง  

2.2.2 กิจกรรมที่ไมสามารถวัดหรือคํานวณออกมาเปนตัวเลขได  
- ทําใหความรวมมือของพนักงานดีขึ้น 
- ทําใหขวัญและกําลังใจของพนักงานดีขึ้น 
- ทําใหพนักงานมีความรับผิดชอบสูงขึ้น 
- ลดความขัดแยงในการทํางานลง  
 

2.3  หลักพื้นฐานของกิจกรรม QCC 
2.3.1  พัฒนาคน 

- ผูบริหารและพนักงานทุกคน มีสวนรวมรับผิดชอบ 
- ใหการยอมรับ และเคารพในความเปนสมาชิกขององคกร 
- ใหโอกาสทุกคนไดแสดงความสามารถของตนเอง 
- ทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน และยินดีรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น 

2.3.2  พัฒนางาน 
- ใชวงจรคุณภาพ PDCA 

1. การวางแผน ( Plan : P ) 
2. การปฏิบัติ ( Do : D ) 
3. การตรวจสอบ ( Check : C )  
4. การแกไขปรับปรุง (Action : A ) 

-  ใชเทคนิคการระดมสมอง ใหเกิดความริเริ่มสรางสรรค 
- ใชเทคนิคการประชุมรวมกัน 
- ใชเทคนิคการทํางานเปนทีม 

2.3.3  พัฒนาทีมงาน 
- การรวมกลุมที่มีเปาหมายคุณภาพ 
- เปนกลุมที่ทํางานอยูในที่เดียวกัน พบปญหา และมี แนวทางสําเร็จรวมกัน 
- มีความสมัครใจ และรวมใจทํางานอยางตอเน่ือง 
- มีระบบการสื่อสารระหวางกันที่มีประสิทธิภาพ 
- มีการจัดวางหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
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2.4  ข้ันตอนในการทํากิจกรรม QCC 

- การจัดตั้งกลุมเลือกผูนําและสรางแรงจูงใจ  
- การชี้แจงวิธีทํากิจกรรมหรือเครื่องมือตาง ๆ 
- การเลือกหัวขอปญหาเพื่อทํากิจกรรม พรอมทั้งเปาหมาย  
- การลงมือปฏิบัติตามแผน  
- การประเมินผลงานเมื่อไดปฏิบัติกิจกรรมแลว 
- การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติกิจกรรมหลังจากที่ไดประเมินผลแลว 
- การจัดรายงานผลและเสนอผลงาน  

 
2.5  เครื่องมือที่ใชในการทํากิจกรรม QCC 

2.5.1  ใบตรวจสอบคุณภาพ (Sheck Sheet) 
คือ เอกสารที่ใชแสดงขอมูลตาง ๆ การเก็บบันทึกรวบรวมไว จากสภาพที่เปนจริงของ
งานตาง ๆที่ตองการนํามาแสดงเปนสถิติ ประกอบพิจารณาเพื่อแกปญหา การทําตาราง
ตรวจ จะประกอบดวยสวนสําคัญดังน้ี  
- หัวขอเร่ืองที่ตรวจสอบ - ชื่อผูตรวจ - หนวยงานที่ปฏิบัติ - วัน เวลา – สถานที่ 
- รายการที่ตรวจสอบ - ที่มาของขอมูล  

       ประโยชนของใบตรวจสอบ มีดังนี้  
- เพ่ือนํามาพิจารณาเลือกหัวขอของปญหา  
- เพ่ือใหขนาดความยากงายของปญหาบริษัท  
- ตรวจดูความตองการของปญหานั้น ๆ ในระยะเวลาที่ตองการ  
- สะดวกและงายตอการนําไปปฏิบัติ  

2.5.2  กราฟ (Graph)  
การนําเสนอขอมูลใหออกมาในรูปแบบของรูปภาพ เพ่ือใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น 

 

ประเภทของกราฟ ลักษณะเฉพาะ 

กราฟแทง • ใชเม่ือมีขอมูลมากกวาหรือเทากับ 2 ขอมูล โดยใชการ
เปรียบเทียบที่ พ้ืนที่ ของกราฟ  หรือความยาวของ
เสนกราฟ 

• ไมเหมาะสมที่จะใชสําหรับการดูแนวโนมในระยะยาว แต
เหมาะสําหรับใชเปรียบเทียบขอมูลในแตละชวงเวลา 

กราฟเสน • ใชสําหรับการดูแนวโนม การพยากรณในอนาคต และ
สามารถที่จะทํานายผลจากขอมูลในอดีตได เม่ือเวลา
เปลี่ยนแปลงไป 
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กราฟวงกลมและ 
กราฟเข็มขัด 

• เปนการแบงสวนของกราฟวงกลม หรือกราฟแทงออกเปน
หลายๆสวนดวยกัน พ้ืนที่ของกราฟทั้งหมดจะเทากับ 100 
เปอรเซ็นต และแตละสวนที่แบงออกมาจะแสดงใหเห็นถึง
อัตราสวนในแตละสวนประกอบของขอมูลวาเปนกี่สวน
ขององคประกอบทั้งหมด 

กราฟใยแมงมุม • เปนกราฟรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งจะแสดงการเปรียบเทียบ
ปริมาณความมากนอยของแตละสวน  

   
2.5.3  แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

คือ เครื่องมือตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงไปของกระบวนการ ผลิต เพ่ือการแกไข
ปญหาดานคุณภาพไดอยางรวดเร็ว และไมกอใหเกิดความเสียหายตอสินคาที่ผลิต 

 
2.5.4  แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) 

เปนกราฟแทงที่พิจารณาความสําคัญของปญหาใน บรรดาปญหาทั้งหมด โดยเขียน
แสดงความสําคัญมากไปหานอย เพ่ือใชเปรียบเทียบวาปญหามีความสําคัญมากนอย
เพียงไร ประโยชนของปาเรโตกราฟ มีดังนี้  
- ใชในการแสดงถึงปญหา  
- ใชวิเคราะหปญหา  
 

2.5.5  แผนภูมิกางปลา (Fishbone Diagram) 
เปนแผนผังที่จัดทําขึ้นเพื่อใชในการวิเคราะหคนหาสาเหตุของปญหา แลวจัดเรียงลําดับ
ซึ่งเปนประโยชนในการแกปญหาอยางเปนระบบ  
 

2.5.6  ฮิสโตแกรม (Histogram) 
กราฟแทงแบบเฉพาะ โดยแกนตั้งจะเปนตัวเลขแสดง ความถี่ และมีแกนนอนเปนขอมูล
ของคุณสมบัติของสิ่งที่เราสนใจ โดยเรียงลําดับจากนอยไปหามาก 
 

2.5.7  ผังการกระจาย (Scatter Diagram) 
คือผังที่ใชแสดงคาของขอมูลที่เกิดจากความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัววามีแนวโนมไป
ในทางใดเพื่อที่จะใชหาความสัมพันธที่แทจริง 
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2.5.8  RELATION DIAGRAM (แผนภาพความสัมพันธ)  
เครื่องมือเคร่ืองมือที่ใชวิเคราะหความสัมพันธของสาเหตุตาง ๆ ของปญหาที่
สลับซับซอน (ปญหาในเชิงการบริหาร) หรือเปนปญหาที่ไมสามารถสรุปสาเหตุใหเปน
หมวดหมูไดอยางชัดเจน 
 

2.5.9  AFFINITY DIAGRAM (แผนภาพความใกลชิด)  
เครื่องมือที่ใชในการจัดหมวดหมูของความคิดจากการระดมสมองที่ใกลเคียง หรือ
คลายกันไวดวยกันเพ่ือประโยชนในการแยกแยะความแตกตาง และ/หรือ การหาความ
เกี่ยวของของความคิดนั้น 

 
2.5.10  TREE DIAGRAM (แผนภาพกิ่งความสัมพันธ) 

เครื่องมือที่ใชในการระดมสมองเพื่อคนหาแนวทางหรือวิธีการในการปรับปรุงหรือแกไข
ปญหา โดยใชเทคนิคของการระดมสมองอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
 

2.5.11  ARROW DIAGRAM (แผนภาพลูกศร)  
เครื่องมือที่ใชกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน โดยที่จะพิจารณาปจจัยเวลาและลําดับของ
ขั้นตอนประกอบเพื่อประโยชนในการกําหนดจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของงาน ใหงาน
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
  

2.5.12  PROCESS DECISION PROGRAM CHART (แผนภาพกําหนดกระบวนการ) 
เครื่องมือที่ใชในการกําหนดขั้นตอนโดยละเอียดของการแกไขปญหาโดยมองถึง
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ในแตละขั้นตอนของการดําเนินการพรอมทั้งกําหนดแนวทางการ
แกไขปญหาอุปสรรคนั้นลวงหนา 
 

2.5.13 MATRIX DIAGRAM (แผนภาพตารางไขว)  
เครื่องมือที่ใชในการพิจารณาหาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรที่ตองการศึกษา 2 ตัว
แปรหรือมากกวา เพ่ือประโยชนตอการวางแผนตัดสินใจหรือการพิจารณาผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น 
 

2.5.14  MATRIX DATA ANALYSIS (การวิเคราะหตารางไขว)  
เปนการเก็บขอมูลเพ่ือใชในการคํานวณหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ตองการศึกษา
ในเชิงสถิติ ตอเน่ืองจากการใชMATRIX DIAGRAM 
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2.6  ประโยชนจากการทํากิจกรรม QCC 

- ชวยใหตนทุนลดลง  
- คุณภาพสูงขึ้น  
- ประสิทธิภาพของงานสูงขึ้น  
- ความสามารถในการทําความเขาใจเรื่องตางๆสูงขึ้น  
- มนุษยสัมพันธดีขึ้น  
- ความรูทางเทคนิคสูงขึ้น  
- การปรับปรุงงานสูงขึ้น  
- ขวัญและกําลังใจดีขึ้น 
 

2.7  คําถามทายเรื่อง 
2.7.1  จงบอกถึงความหมายของกิจกรรม QCC 

ตอบ Quality Control Cycle หมายถึง การควบคุมคุณภาพดวยกิจกรรมกลุม มากจาก 
การควบคุมคณุภาพ + กิจกรรมกลุม = กิจกรรม QCC 

การควบคุมคุณภาพ คือ การบริหารงานดานวัตถุดิบ ขบวนการผลิตและผลผลิต 
ใหไดคุณภาพตามความตองการของลูกคา ผูเกี่ยวของหรือขอกําหนดตาม
มาตรฐานที่ตั้งไว โดยมีเปาหมายปองกันและลดปญหาการสูญเสียทั้งวัตถุดิบ 
ตนทุนการผลิต เวลาการทํางาน และผลผลิต 
กิจกรรมกลุม คือ ความรวมมือรวมใจในการทํางาน หรือสรางผลงานตาม
เปาหมายซึ่งประกอบดวยผูบริหาร พนักงาน วิธีการทํางาน เครื่องจักร เครื่องใช 
ระเบียบกฎเกณฑ และอ่ืนๆ 

 
2.7.2 จงบอกพื้นฐานของกิจกรรม QCC 

ตอบ   
1.   พัฒนาคน 

- ผูบริหารและพนักงานทุกคน มีสวนรวมรับผิดชอบ 
- ใหการยอมรับ และเคารพในความเปนสมาชิกขององคกร 
- ใหโอกาสทุกคนไดแสดงความสามารถของตนเอง 
- ทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน และยินดีรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น 

2. พัฒนางาน 
- ใชวงจรคุณภาพ PDCA 

1. การวางแผน ( Plan : P )  
2. การปฏิบัติ ( Do : D ) 
3.  การตรวจสอบ ( Check : C )  
4. การแกไขปรับปรุง (Action : A )  
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- ใชเทคนิคการระดมสมอง ใหเกิดความริเริ่มสรางสรรค 
- ใชเทคนิคการประชุมรวมกัน 
- ใชเทคนิคการทํางานเปนทีม 

3. พัฒนาทีมงาน 
- การรวมกลุมที่มีเปาหมายคุณภาพ 
- เปนกลุมที่ทํางานอยูในที่เดียวกัน พบปญหา และมี แนวทางสําเร็จรวมกัน 
- มีความสมัครใจ และรวมใจทํางานอยางตอเน่ือง 
- มีระบบการสื่อสารระหวางกันที่มีประสิทธิภาพ 
- มีการจัดวางหนาที่และความรบัผิดชอบที่ชัดเจน 
 

3.  กิจกรรม QA  
3.1  ความหมายของ QA 

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ที่ถาหากได
ดําเนินการตามระบบ และแผนที่วางไว จะทําใหเกิดความมั่นใจไดวา ผลงานที่ออกมาจะมี
คุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงคขององคกรที่ตั้งเปาไวทุกประการ 

 
3.2  จุดมุงหมายของการทํากิจกรรม QA 

คือการจัดใหเจาหนาที่ทุกคน ในหนวยงานมีสวนเขามารับผิดชอบ โดยสวนตัว ในคุณภาพของ
กระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งตนมีหนาที่รับผิดชอบอยู ยังหมายรวมถึงการใหเจาหนาที่ทั้ง
หนวยงาน ปฏิบัติงานของตนตามที่ไดกําหนดไวในระบบคุณภาพ โดยมุงเนนการสรางคุณภาพ
ใหกับผลิตภัณฑหรือบริการ ระหวางการเริ่มตนออกแบบ และการวางแผนปฏิบัติการ และการ
ผลิต 
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3.3  ความแตกตางระหวางกิจกรรม QA กับ กิจกรรม QCC 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  ข้ันตอนการทํากิจกรรม QA 

- วางแผนกําหนดมาตรฐาน 
- กําหนดความถี่ในการตรวจสอบ จํานวนตัวอยาง วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือการตรวจสอบ 
- ดําเนินการตรวจสอบในแตละจุดที่กําหนดมาตรฐานไว 
- บันทึกผลการตรวจสอบ 
- ประเมินผลการตรวจสอบ 
- ปรับปรุงแกไขสวนที่ไมผานมาตรฐานที่กําหนดไว 

 
3.5  ประโยชนจากการทํากิจกรรม QA 

1. สรางความหนาเชื่อถือแกบริษัท 
2. สรางคามเชื่อม่ันแกบริษัท 
3. สรางความมั่นใจแกลูกคา 
4. สรางระดับมาตรฐานที่คงที่ 
5. ลดคาใชจายที่ตองกําจัดของเสียที่ไมไดคุณภาพ 

 

QA (Quality Assurance) QC (Quality Control) 
1. การประกันคุณภาพ 1. การควบคุมคุณภาพ 

2. เนนการวางแผนการตรวจ ทั้งในเชิง
รายการการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

2. เนนดานการตรวจ การบันทึกผล การ
วิเคราะหขอมูล ตามแผนของ QA 

3. เนนการประกันคุณภาพ แปลตามตัว
เลย ซึ่งจะเปนตรวจสอบตาม
กระบวนการทํางานในแตละจุดกอนที่
จะไปยังจุดตอไป 

3. จะเนนการตรวจสอบที่ผลิตภัณฑสุดทาย 
ซึ่งหากทํา QA ไดดีแลว QC จะลดบทบาท
ลง 

4. จะ มุ ง เ น นการควบคุ ม ดูแล ในทุ ก
ขั้นตอน ตั้งแตรับวัตถุดิบ การควบคุม
เรื่องการขนยาย การควบคุมสภาวะ
ตางๆ เชนอุณหภูมิ ความชื้น หรืออ่ืนๆ 

4. มุงเนนที่การตรวจสอบคุณภาพ เปนจุดๆ 
เชนตรวจรับวัตถุดิบ, ตรวจสอบระหวาง
กระบวนการ และตรวจสอบกอนสงมอบ
สินคา 

5. เปนการตรวจสอบคุณภาพตลอดเวลา 5. จะเปนการสุมเทานั้นแต 
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3.6  คําถามทายเรื่อง  
3.6.1  จงบอกถึงความหมายของกิจกรรม QA 

ตอบ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ 
ที่ถาหากไดดําเนินการตามระบบ และแผนที่วางไว จะทําใหเกิดความมั่นใจไดวา 
ผลงานที่ออกมาจะมีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงคขององคกรที่ตั้ง
เปาไวทุกประการ 

 
3.6.2  จงอธิบายถึงความแตกตางระหวางกิจกรรม QA กับกิจกรรม QCC 

ตอบ  กิจกรรมทั้งสองประเภทนั้นมีความแตกตางกันในหลายๆประการซึ่งสามารถสรุป
ไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QA (Quality Assurance) QC (Quality Control) 
1. การประกันคุณภาพ 1. การควบคุมคุณภาพ 

2. เนนการวางแผนการตรวจ ทั้งในเชิง
รายการการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

2. เนนดานการตรวจ การบันทึกผล การ
วิเคราะหขอมูล ตามแผนของ QA 

3. เนนการประกันคุณภาพ แปลตามตัว
เลย ซึ่งจะเปนตรวจสอบตาม
กระบวนการทํางานในแตละจุดกอนที่
จะไปยังจุดตอไป 

3. จะเนนการตรวจสอบที่ผลิตภัณฑสุดทาย 
ซึ่งหากทํา QA ไดดีแลว QC จะลดบทบาท
ลง 

4. จะ มุ ง เ น นการควบคุ ม ดูแล ในทุ ก
ขั้นตอน ตั้งแตรับวัตถุดิบ การควบคุม
เรื่องการขนยาย การควบคุมสภาวะ
ตางๆ เชนอุณหภูมิ ความชื้น หรืออ่ืนๆ 

4. มุงเนนที่การตรวจสอบคุณภาพ เปนจุดๆ 
เชนตรวจรับวัตถุดิบ, ตรวจสอบระหวาง
กระบวนการ และตรวจสอบกอนสงมอบ
สินคา 

5. เปนการตรวจสอบคุณภาพตลอดเวลา 5. จะเปนการสุมเทานั้นแต 
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4.  บทนําเก่ียวกบัองคการมาตรฐานสากล (ISO) 
 

ISO กอตั้งขึ้นใน ป ค.ศ.1947 มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอแลนด ปจจุบันมี
สมาชิก 136 ประเทศ แตละประเทศจะมีองคกรมาตรฐานสากลเปนผูแทนของประเทศนั้น ๆ มี 91 ประเทศที่
เปนสมาชิกประเภทที่หน่ึง (Full Member) 34 ประเทศเปนสมาชิกประเภทที่สอง (Correspondent) และ 
11 ประเทศเปนสมาชิกอีกประเภทที่สาม (Subscriber) ประเทศไทย (โดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) และประเทศเวียตนาม (โดย Directorate for Standards and Quality) เปน
สมาชิกประเภทที่หนึ่ง ประเทศกัมพูชา (โดย Industrial Standards Bureau) เปนสมาชิกประเภทที่สามซึ่ง
สามารถมีผูแทนอยูใน ISO ไดโดยจะไดรับขาวสารเกี่ยวกับมาตรฐานตั้งแตเปนฉบับรางแตไมมีสิทธิออก
เสียง สวน สปป.ลาวยังไมไดเปนสมาชิกของ ISO 
 

วัตถุประสงคของ ISO คือ การสงเสริมมาตรฐานการออกแบบและการปฏิบัติงานทั่วโลกเพื่อใหมี
การปรับปรุงดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑซึ่งจะชวยในการซื้อขายสินคาและบริการระหวางประเทศ 
นอกจากนั้น ISO ยังมุงที่จะผนึกความรวมมือในการคิดคนทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเศรษฐกิจดวย
เชนกัน 
 

ISO มีคณะกรรมการและคณะทํางานดานตาง ๆ ประมาณ 3,000 ชุด เพ่ือทํางานดานเทคนิคใน
การพัฒนามาตรฐานดานตางๆ เชน ดานสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม คุณภาพ วิศวกรรมและ
วัสดุศาสตร โทรคมนาคม กอสราง การขนสงทางถนน รถไฟ ทางอากาศและทางทะเล สวนมาตรฐานทาง
อิเลคทรอนิกสและวิศวกรรมไฟฟาจะมี IEC (International Electrotechnical Commission) เปนผูพัฒนา
มาตรฐาน 
 

การพัฒนามาตรฐานกระทําโดยคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก และจะเผยแพร
มาตรฐานฉบับรางใหสมาชิกแสดงความคิดเห็น เม่ือสามารถตกลงเห็นชอบรวมกันไดแลวก็จะกําหนดเปน
มาตรฐานตอไป กระบวนการนี้อาจใชเวลาหลายป 
 

ISO ไมไดมาจากตัวยอขององคการมาตรฐานสากล (International Organization for 
Standardization) แตมาจากคําในภาษากรีกวา “isos” แปลวา “เทากัน” (เชน Isobar, Isotherm, 
Isosceles, Isotope, Isometric, Isomer) ISO จึงมีความหมายถึง เจตนารมยขององคการที่ตองการสราง
มาตรฐานใหเทาเทียมเหมือนกันทั่วโลก การใชคําวา ISO ยังชวยใหเปนตัวยอเดียวกันในทุกประเทศเมื่อ
แปลเปนภาษาตาง ๆ แลว 

 
ในป ค.ศ.2000 ISO ไดพัฒนามาตรฐานมาแลวรวม 13,000 มาตรฐาน สวนมากใชกับ

อุตสาหกรรมการผลิต บริการ หรือมาตรฐานที่รูจักกันแพรหลายอยางเชน 
- ความเร็วของฟลมถายภาพ (ISO 100, 200, 400) 
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- ความหนาและขนาดของบัตรโทรศัพทและบัตรเครดิต 
- ขนาดและแบบตูคอนเทนเนอรขนสงสินคาทางเรือ รถไฟและรถยนต 
- มาตรฐานเกลียวของตะปูเกลียวและตัวน็อตเพ่ือใหใชไดทั่วโลก 
- ขนาดของกระดาษสํานักงาน (เชน A4, letter, legal) 
- ตัวเลข ISBN ที่ปกในของหนังสือเพ่ือบอกหัวเรื่องและคําสําคัญของหนังสือ 
- การสุมตัวอยางและการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม  
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5.  ระบบการบรหิารคุณภาพ (ISO 9000) 
ISO 9000 ไมไดเนนเรื่องสินคา แตเนนเรื่องกระบวนการ เพ่ือทําใหม่ันใจไดวาทําอยางไรที่จะทํา

ใหสินคาของเราทุกชิ้นไดผานกระบวนการที่เหมือนกัน เชน สมมติวาเราผลิตน้ําดื่มตราบัวทอง เราไดรับ
การประกันคุณภาพดวยระบบ ISO 9000 จาก สมอ. อยาลืมวา ISO 9000 ไมไดประกันวาภายในน้ําขวด
นั้นจะตองมีแรธาตุตางๆ ตามที่กําหนดหรือไม เพียง ISO 9000 เนนวาเราจะตองผลิตอยางไร ดวย
กระบวนการใด จึงจะทําใหน้ําขวดมีคุณภาพเทาๆ กันทุกขวด ไมวาจะเลือกขวดที่หนึ่ง หรือขวดที่หน่ึงพัน 
ไมใชวาขวดแรกดื่มไปมีรสหวาน อีกขวดมีรสเค็ม เปนตน 

 
เน่ืองจาก ISO 9000 ประกาศใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) และไดมีการปรับปรุงในป 

พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ตอมาทุก 5 ปจะมีการทบทวนมาตรฐาน เพ่ือปรับปรุงใหสมกับเหตุการณปจจุบัน 
และทําใหมีประโยชนมากขึ้น จึงปรับปรุงในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) โดยการดําเนินการของ Technical 
Committee ISO/TC 176 และมีการสงแบบสอบถามไปทั่วโลก เพ่ือสอบถามความคิดเห็น แลว
คณะกรรมการชุดนี้ก็นํามาปรับปรุงแกไข กลายเปน ISO 9000:2000 นั่นเอง ซึ่งประกาศใช ณ วันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) (บรรจง, 2539) 

 
ซึ่งมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000:2000 ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 3 ฉบับ 

ไดแก 
- ISO 9000 : ระบบการบริหารคุณภาพ – หลักการพื้นฐานและคําศัพท 
- ISO 9001 : ระบบการบริหารคุณภาพ – ขอกําหนด 
- ISO 9004 : ระบบการบริหารคุณภาพ – แนวทางการปรับปรุงสมรรถนะขององคกร 

   
ISO 9000 สามารถใชกับงานไดเกือบทุกประเภท เชน โรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน 

สถานศึกษา โรงพยาบาล รถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปนตน ISO 
9000 มุงเนนการทํางานอยางมีระบบ กลาวคือ มีการนําเอาวงจรเดมมิ่งมาใช (P=Plan, D=Do, C=Check, 
A=Act) และมีการลงเอกสารเปนลายลักษณอักษร ซึ่งงายตอการตรวจสอบในภายหลัง  

 
5.1  วัตถุประสงคของ ISO 9000 

1. ทําใหเกิดระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งการจัดทําขอมูล และคงรักษาไวใหมีประสิทธิผล
อยางตอเน่ือง 

2. ทําใหลูกคาม่ันใจวาการที่เราสัญญาวาจะทําใหมีคุณภาพตามที่ตกลงไว และเราสามารถทํา
ไดจริง 

3. ทําใหเกิดการควบคุมกระบวนการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุด
กระบวนการ 

4. ทําใหเกิดการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ 
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5.2  ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทํา ISO 9000 
องคกร/บริษัท 
1. การทํางานมีระบบ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีกําไรมากขึ้น 
2. ทําใหเกิดสินคา หรือผลิตภัณฑ (รวมทั้งงานบริการ) มีความคงเสนคงวาทําใหลูกคาม่ันใจได 
3. ปองกันการถูกสงคืนสินคาที่ไมไดคุณภาพ และสรางภาพพจนที่ดีแกองคกร/บริษัท 
4. ลดคาใชจาย และสิ่งที่สูญเสียโดยไมจําเปนบางสวนออกไป ในระยะยาว 
5. ทําใหยอดขายสินคา หรือผลิตภัณฑใหเพ่ิมมากขึ้น 
6. ทําใหเกิดการสื่อสาร และขวัญกําลังในองคกรดีขึ้น 
 
พนักงานในองคกร/บริษัท 
1. ทํางานอยางเปนระบบ ทํางานเปนทีม ประสานงาน รวมมือรวมใจแกไขปญหา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
3. พนักงานมีจิตสํานึกในดานคุณภาพ และมีวินัยในการทํางานเพิ่มขึ้น 
4. มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
5. สามารถทํางานทดแทนกันได ในกรณีที่พนักงานประจําหนวยนั้นหยุดไป เพราะมีคูมือ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการทํางานอยางชัดเจน จึงไมทําใหเสียเวลาในการรอคอย  
 

ผูซื้อ/ผูบริโภค 
1. ทําใหม่ันใจในผลิตภัณฑ และบริการ วามีคุณภาพตามที่ตองการ 
2. ทําใหลูกคามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และลูกคาม่ันใจในสินคา และบริการ เพราะโรงงานไดรับ

การรับรองมาตรฐาน 
3. สะดวก ประหยัดเวลา และคาใชจาย โดยไมตองมีการตรวจสอบคุณภาพซ้ําอีกครั้ง 
4. ไดรับความคุมครองดานความปลอดภัย และการใชงาน 
5. หากเปนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาจะไดรับแนวความคิดที่เปนระบบ เชน การใช 

PDCA มาพิจารณาแกไขปญหา ทําใหนักเรียน นักศึกษามีความคุนเคยกับระบบนี้ กอนจะ
ออกไปอยูในโรงงานหรือองคกร  

5.3  ผลกระทบจากการทําระบบคุณภาพ ISO 9000 
อยางไรก็ตามเปนธรรมชาติของโลกนี้ คือ สิ่งหนึ่งอาจมีประโยชน และสิ่งน้ันก็อาจมีโทษเชนกัน 
ISO 9000 ก็คงจะหนีไมพนกับธรรมชาติแบบนี้ ก็คือ 
1. หากเลือกองคกรที่มาออกใบรับรองไมเหมาะสม อาจจะทําใหเกิดการปนปวนได 
2. มีคาใชจายในการตรวจประเมินจากองคกรที่มาออกใบรับรอง (ซึ่งมีมูลคาประมาณหนึ่งแสน

บาท) 
3. มนุษยมีพ้ืนฐานนิสัยที่ไมชอบส่ิงแวดลอม หรือสภาพการทํางานใหมๆ อาจมีการตอตาน

อยางรุนแรง หรือตอตานแบบดื้อเงียบ 
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4. บางโรงงาน หรือองคกร มักจะกลัวความลับโรงงานรั่วไหล เพราะตองเขียนกระบวนการ
คอนขางละเอียด 

5. เร่ิมการทําระบบคุณภาพ มักจะยากมาก เพราะทุกคนไมเขาใจ อาจมีการขัดแยงกันมากขึ้น
ก็ได เชน ระหวางหนวยงานที่ทํางาน กับผู จัดทําเอกสาร หรือศูนยควบคุมเอกสาร 
(Document Center; DC หรือ Document Control Center; DCC) เปนตน 

6. สิ้นเปลืองเอกสารที่ เปนพวกกระดาษมากขึ้น เพราะจะตองเก็บขอมูลไว เม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงแกไข จะตองทําสําเนาใหมให ของเกาจะตองทําลาย หรือนําไปใช อีกประการ
จะตองมีที่เก็บเอกสาร (ตูเอกสาร และแฟม) เพ่ิมมากขึ้น 

 
5.4  คํานิยามที่เก่ียวของกับ ISO 9000 

1.  ผลิตภัณฑ (Product) ในโรงงาน คือสินคาที่ผลิตออกมา ซึ่งเราสามารถวัดปริมาณ ขนาด 
ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี ฯลฯ ไดงายๆ  

 
งานการใหการบริการ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย สวนงานราชการตางๆ 
(อําเภอ ตําบล หมูบาน หรือทบวง กรม สถานที่ราชการตางๆ เปนตน) รถยนตโดยสาร
ประจําทาง (ขสมก. หรือ บขส.) บริการใหเชารถยนต บริการลางรถยนต บริการซอมแซม
เครื่องยนต-รถยนต ธนาคาร สถาบันการเงิน ไปรษณีย สถานีตํารวจ รานเสริมสวย ราน
ขายของ ธุรกิจสปา เสริมความงาม ธุรกิจบันเทิง เปนตน 
 
คําวา Product ในงานบริการ คือกระบวนการนําเสนอบริการ สิ่งที่บริการ ความพึงพอใจที่
ลูกคาจะไดรับ 
 
งานการผลิตสินคา เชน โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ โรงงานที่ผลิตสินคาชนิดตางๆ โรงงานที่
ผลิตชิ้นสวนของเครื่องจักร โรงงานประกอบรถยนต โรงงานผลิตรถยนต โรงงานผลิตอาหาร
กระปอง เปนตน 
 
คําวา Product ในงานการผลิตสินคา คือ สินคาที่ผลิตขึ้น โดยมีคุณภาพเปนที่นาพึงพอใจ
ของลูกคา 

 
2.  คําวา ลูกคา  

ดานงานบริการใหการศึกษา จะใชคําวา Stake-Holder ซึ่งไดแก ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน 
สังคม สถานศึกษาที่รับชวงตอไป ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต นายจาง รัฐบาล หนวยเหนือ ตน
สังกัด ประชาชน ฯลฯ 
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ดานงานผลิตสินคา ไดแก ลูกคาที่ใชสินคา อาจรวมถึงผูที่อาศัยอยูรอบๆ โรงงาน ชุมชน 
หรือสังคม ฯลฯ 

 
3.  คําวาผูขายของ ผูรับเหมาชวง ผูสงมอบ  

 
5.5  ขอกําหนดในระบบ ISO 9001 ป 2000 (ซึ่งประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2543) 

5.5.1  บททั่วไป 
การตกลงใจนําเอาระบบบริหารคุณภาพมาประยุกตใชงานนั้น เปนการตัดสินใจ และเปน
กลยุทธขององคกรแตละแหง ทั้งน้ีตองพิจารณาถึง ความเหมาะสม วัตถุประสงค ลักษณะ
ของผลิตภัณฑ หรือการบริการขององคกร กระบวนการดําเนินงาน ขนาด และโครงสราง
ขององคกรนั้นๆ  
 
ดังน้ันการจัดทําระบบบริหารคุณภาพจึง ไมจําเปน ตองมีโครงสรางระบบบริหารคุณภาพ 
หรือระบบเอกสารจะตองเหมือนกันทุกประการ 
 
ขอกําหนดที่เขียนวา หมายเหตุ ไมไดเปนขอกําหนดที่จะตองปฏิบัติ แตเปนการอธิบาย
เพ่ิมเติมเพ่ือใหเขาใจเทานั้น 
 
ทั้งน้ีไดมีการพิจารณาตาม หลักการบริหารระบบคุณภาพ 8 ประการ ดังตอไปน้ีคือ 
 
5.5.1.1  มุงเนนที่ลูกคา 

องคกรจะอยูรอดหรือไมขึ้นกับลูกคา ดังนั้นจะตองเขาใจความตองการของ
ลูกคา ในปจจุบัน และอนาคต ตองทําใหลูกคาพึงพอใจ และทําใหสินคา หรือ
บริการที่ลูกคาไดรับมากกวาที่คาดหวัง 
 
ผลประโยชนที่จะไดรับ 
- เพ่ิมยอดขาย และสวนแบงของตลาด โดยการตอบสนองอยางยืดหยุน และ
รวดเร็ว เพ่ือทําใหมีโอกาสทางธุรกิจ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพ ของการใชทรัพยากรขององคกร เพ่ือทําใหลูกคาพึงพอใจ 
- ทําใหลูกคาอยากจะมาซื้อของของเราอีก 
 
การมุงเนนที่ลูกคาทําไดอยางไร 
- การวิจัย และเขาใจความตองการ และความคาดหวังของลูกคา 
- ทําใหม่ันใจไดวาวัตถุประสงคขององคกร ตรงกับความตองการ และความ
คาดหวังของลูกคา 
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- ทําใหพนักงานทุกคนในองคกรทราบถึงความตองการ และความคาดหวังของ
ลูกคา เพ่ือที่จะไดตอบสนองใหถูกตอง (ไมใชแคผูบริหารทราบเทานั้น) 

- วัดความพึงพอใจของลูกคา แลวนําไปแกไขปรับปรุงพัฒนา  
- ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางเปนระบบระเบียบ 
- ทําใหม่ันใจวากระบวนการของเรา ทําใหลูกคา หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (เชน 
เจาของ พนักงาน ผูสงมอบ สถาบันการเงินที่ใหเรากู หรือชุมชน-สังคมรอบ
ขาง) มีความพึงพอใจอยางเทาเทียมกัน 

 
5.5.1.2 ความเปนผูนาํ 

ความเปนผูนําของผูบริหารองคกรจะทําใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
และทําใหเปาหมายขององคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูบริหารจะตองเปนผู
ที่กระตุนทําใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงานในองคกร เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายขององคกร หากผูบริหารยังไมแสดงความเปนผูนําที่เหมาะสม และ
ถู กต อ ง  แน นอนองค ก รนั้ น ค ง จ ะดํ า เ นิ น ก า ร ร ะบบคุณภาพอย า ง
กระทอนกระแทน และขลุกขลักอยางมาก 
 
 
ผลประโยชนที่ไดรับ 
- พนักงานเขาใจ และถูกกระตุนจากผูบริหาร ใหทํางานตามจุดประสงค และ
เปาหมายขององคกร 

- กิจกรรมที่ดําเนินน้ันจะถูกปรับปรุง ปรับใหถูกตอง และดําเนินการในแนวทาง
เดียวกัน 

- การติดตอสื่อสารที่ไมถูกตอง หรือความเขาใจผิดในองคกร และแตละระดับ มี
ลดนอยลง 

 
ความเปนผูนําเกิดขึ้นอยางไร 
- ตองพิจารณาความตองการของทุกคนที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ลูกคา เจาของ 
พนักงาน ผูสงมอบ สถาบันการเงิน สังคม-ชุมชน เปนตน แลวนํามารวบรวม 

- ตั้งวิสัยทัศนที่เห็นไดชัดของอนาคตขององคกร 
- การตั้งเปาหมาย และวัตถุประสงค 
- ทําใหเกิด และดํารงรักษาไวซึ่งคุณคา ความยุติธรรม และไมกีดกันในหัวขอ
ใดหัวขอหนึ่ง ทั่วทั้งองคกร 

- ทําใหเกิดความเชื่อม่ัน และขจัดความกลัวออกไป 
- ทําใหพนักงานที่ตองการทรัพยากร การฝกอบรม และความอิสระ (ดาน
ความคิด) ในการทํางานอยางเหมาะสม 
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- สรางแรงบันดาลใจ ใหกําลังใจ และแสดงการขอบคุณกับการมีสวนรวมของ
ผูรวมงาน 

 
5.5.1.3  การมีสวนรวมในบุคลากรในองคกร 

บุคลากรทุกๆ คนในองคกร นับเปนสวนสําคัญ และเปนกลไกที่สําคัญที่สุดใน
การทําใหองคกรเกิดการจัดทําระบบคุณภาพทั่วทั้งองคกรได หากสามารถนํา
ความเกง ทักษะ และความสามารถของบุคลากรทุกคนมาชวยสนับสนุนองคกร 
องคกรจะไดรับประโยชนอยางมาก 
 
ผลประโยชนที่ไดรับ 
- กระตุน ทําใหมีสวนรวม และกระตุนใหมีสวนรวมของบุคลากรทั่วทั้งโรงงาน 
- สรางสรรคจุดประสงคขององคกรใหม 
- บุคลากรทํางานเต็มความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
- บุคลากรมีความกระตือรือรน ที่จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
การมีสวนรวมในบุคลากรในองคกรทําไดอยางไร 
- พนักงานเขาใจความสําคัญของตัวเอง และบทบาทที่รับผิดชอบในองครวม
ขององคกร 

- พนักงานสามารถบอกปญหาที่เกิดขึ้นกับความสามารถของพวกเขา 
- พนักงานยอมบอกปญหา และความรับผิดชอบที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
- วิเคราะห และวัดความสามารถในการทํากิจกรรมหลักๆ 
- สามารถเขาใจกิจกรรมหลักๆ วาเกี่ยวของ และเกี่ยวพันกับหนาที่ใดของ
องคกร 

- มุงเนนบนปจจัย เชน ทรัพยากร กระบวนการ และวัตถุดิบ เพ่ือใหปรับปรุง
กิจกรรมหลักขององคกร 

- ประเมินความเสี่ยง ผลลัพธ และผลกระทบของกิจกรรมตางๆ กับลูกคา 
 

5.5.1.4  การบริหารกระบวนการ 
ผลลัพธที่ เกิดขึ้นจะมีประสิทธิผล ถาหากมีการทํางานอยางมีระบบ เปน
กระบวนการ 
 
ผลประโยชนที่ไดรับ 
- คาใชจายต่ํา และเวลาในการผลิตลดลง เพ่ือทําใหเกิดประสิทธิภาพ 
- การทํางานถูกปรับปรุง แถมมีความคงเสนคงวา และทํานายผลงานได 
- มุงเนน และใหความสําคัญกับการปรับปรุงกอน 
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การบริหารกระบวนการทําไดอยางไร 
- กําหนดกิจกรรมที่สําคัญๆ อยางเปนระบบ เพ่ือทําใหเกิดผลงานที่ตองการ 
- แตงตั้งความรับผิดชอบอยางชัดเจน และสามารถวัดคาไดสําหรับกิจกรรม
หลักๆ 

- วิเคราะห และวัดความสามารถของกิจกรรมหลักๆ 
- ทราบความสัมพันธกันของกิจกรรมหลักๆ ภายใน และระหวางหนาที่ของแต
ละหนวยงาน ภายในองคกร 

- เนนปจจัย เชน ทรัพยากร วิธีการ และวัสดุ ที่จะทําใหเกิดการปรับปรุง
กิจกรรมหลักๆ ขององคกร 

- ประเมินความเสี่ยง ผลลัพธ และผลกระทบของกิจกรรมตอลูกคา ผูสงมอบ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
5.5.1.5  การบริหารอยางเปนระบบ 

กระบวนการบริหารอยางเปนระบบ ทําใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เพ่ือไดรับตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 
ผลประโยชนที่ไดรับ 
- การรวม และเรียงลําดับกระบวนการ เพ่ือทําใหเกิดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
- การมุงเนนไปที่ความพยายามกับกระบวนการหลักๆ 
- สรางความมั่นใจกับผู มีสวนไดสวนเสียที่สนใจ ไปสูความคงเสนคงวา 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ขององคกร 

 
การบริหารอยางเปนระบบทําอยางไร 
- ทําใหเกิดระบบที่ทําใหองคกรไปไดตามเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

- เขาใจความเกี่ยวของกันระหวางกระบวนการของระบบ 
- ทําใหเกิดกระบวนการที่ผสมผสานอยางดี ไมมีการติดขัด 
- ทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้น ของหนาที่ และความรับผิดชอบที่จําเปนสําหรับ
เปาหมายทั่วไป และตองลดปญหาความไมเขาใจกันในแตละหนวยงาน 

- เขาใจความสามารถขององคกร และลดปญหาทรัพยากรที่มีอยูจํากัด 
- วางเปาหมาย และกําหนดการทํางานของกิจกรรมพิเศษภายในระบบ 
- การปรับปรุงระบบอยางตอเน่ือง โดยการวัดและประเมินผล 
 

5.5.1.6 การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
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การปรับปรุงอยางตอเนื่องของความสามารถทั้งหมดขององคกร ควรจะเปน
เปาหมายที่ถาวรขององคกร 
 
ผลประโยชนที่ไดรับ 
- ความสามารถขององคกรโดยการปรับปรุงความสามารถขององคกร 
- การจัดกระบวนทัพของกิจกรรมที่ตองการปรับปรุงทุกระดับในแผนกลยุทธ
ขององคกร 

- ทําใหเกิดโอกาสในการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
 

การปรับปรุงอยางตอเน่ืองทําไดอยางไร 
- ใชการจัดการบริหารที่คงเสนคงวา เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องของ
ความสามารถขององคกร 

- ใหพนักงานไดรับการอบรมในกระบวนการ และวิธีการ ของการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง 

- ทําใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องของผลิตภัณฑ กระบวนการ และระบบ 
เปนเปาหมายใหกับทุกๆ คนในองคกร 

- ตั้งเปาหมาย และวิธีการตรวจสอบ การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
- ทําใหเกิดการยอมรับ และการตระหนักถึงการปรับปรุง 
 

5.6.1.7   การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเปนจริง 
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพน้ันขึ้นกับกระบวนการวิเคราะหขอมูล และ
ขาวสาร 

 
ผลประโยชนที่ไดรับ 
- การตัดสินใจที่เหมาะสม 
- เพ่ิมความสามารถในการแสดงประสิทธิภาพของการตัดสินใจในอดีต โดยมี
การอางอิงกับการบันทึกความเปนจริง 

- เพ่ิมความสามารถในการทบทวน การตัดสินใจ และเปลี่ยนความคิดเห็น และ
การตัดสินใจได 

 
การตัดสินใจบนพื้นฐานของความเปนจริงทําไดอยางไร 
- ม่ันใจวาขอมูล และขาวสารอยางเหมาะสม และม่ันใจที่เพียงพอ 
- ทําใหขอมูลสามารถเขาถึงไดเม่ือมีใครตองการใช 
- วิเคราะหขอมูล และขาวสารโดยการใชกระบวนการที่เหมาะสม 
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- การตัดสินใจ และกระทํา นั้นขึ้นกับพ้ืนฐานของความเปนจริง โดยการใช
ผสมผสาน ระหวางประสบการณ และสัญชาตญาณ  

-  
5.5.1.8 ความสัมพันธของผูขายของเพื่อประโยชนรวมกัน 

องคกร และผูสงมอบ (ผูขายของ) เปนอิสระตอกัน และมีประโยชนรวมกัน ชวย
เพ่ิมความสามารถของทั้งสองฝาย 
 
ผลประโยชนที่ไดรับ 
- เพ่ิมความสามารถในการทําใหเกิดประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย 
- มีความยืดหยุน และลดเวลาในการรวมมือเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ของตลาด หรือความตองการของลูกคา และความคาดหวัง 

- มีคาใชจาย และใชทรัพยากรอยางเหมาะสม 
 
ความสัมพันธของผูขายของเพื่อประโยชนรวมกันทําอยางไร 
- กอใหเกิดความสัมพันธระหวางประโยชนในระยะสั้น และระยะยาว 
- ทําใหเกิดการใชประสบการณ และทรัพยากรระหวางทั้งสองฝาย 
- คัดเลือกผูสงมอบ (ผูขายของ) หลัก 
- ติดตอสื่อสารที่ชัดเจน และเปดเผย 
- แชรขอมูล และการวางแผนในอนาคต 
- ทําใหเกิดการรวมมือ และปรับปรุงกิจกรรม 
- ทําใหเกิดแรงบันดาลใจ ใหกําลังใจ และประกาศการปรับปรุง และความสําเร็จ
ของผูสงมอบ (ผูขายของ) 

 
5.5.2 การมองเปนกระบวนการ 

มาตรฐานฉบับน้ี สงเสริมใหมีการนําเอาการบริหารโดยมองเปนกระบวนการ สําหรับการ
จัดทําระบบบริหารคุณภาพ การนําระบบบริหารคุณภาพไปใชงานจริง และการปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพขององคกรนั้นๆ โดยมีจุดประสงคคือ 
 
เพ่ิมความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยการตอบสนองความตองการของลูกคานั่นเอง 
องคกรใดที่จะดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองพิจารณา และกําหนด พรอม
ควบคุมบริหารกระบวนการตางๆ ดังนี้ 

 
  
 
 

ปจจัยปอนเขา กระบวนการ ผลผลิต 
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การประยุกตใชระบบบริหารคุณภาพที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตางๆ ที่มีอยูในองคกร 
จะตองมีการแสดงความสัมพันธกัน รวมถึงทําอยางไรจะทําใหกระบวนการตางๆ เหลานั้น
เปนไปในแนวทางเดียวกัน สงเสริมซ่ึงกันและกัน และสามารถทํางานไดอยางตอเน่ือง ซึ่ง
เรียกวา การมองเปนกระบวนการ 
หลักการบริหารแบบมองเปนกระบวนการทําไดดังนี้คือ 
- ทําความเขาใจ และตอบสนองขอกําหนด หรือความตองการ 
- พิจารณาในแงการสรางมูลคาเพิ่ม 
- แนวทางในการทําใหเกิดการดําเนินกระบวนการ และประสิทธิผลของกระบวนการนั้น 
- มีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินผลอยางเปนระบบมา

ประกอบการตัดสินใจ 
 

แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอยางตอเน่ือง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายถึง กิจกรรมที่เพ่ิมมูลคา 
หมายถึง การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

ความรับผิดชอบของฝายบริหาร 

การวัด การวิเคราะห 

และการปรับปรุง 

การบริหารทรัพยากร 

การผลิต  หรือการบริการ 

ลูกคา 

(ความตองการ) 

ลูกคา 

(ความพึงพอใจ) 

ผลิตภัณฑ 
ปจจัยปอนเขา ผลผลิต 
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หมายเหตุ การใชหลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) สามารถนํามาประยุกตไดทุก
กระบวนการ ดังนี้คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วางแผน (Plan)  โดยการกําหนด ระบุ วัตถุประสงค และกระบวนการ ที่จําเปน

ตอการส งมอบผลิตภัณฑ  หรือบริการ  ที่สอดคลองกับ
ขอกําหนดของลูกคา และนโยบายขององคกร 

ปฏิบัติ (Do)  โดยนํากระบวนการที่กําหนดอยางชัดเจนในขั้นวางแผนมา
ปฏิบัติใหเกิดผล 

ตรวจสอบ (Check)  ตรวจสอบ และประเมินผลกระบวนการ และผลิตภัณฑ โดย
เปรียบเทียบกับนโยบาย และวัตถุประสงคของผลิตภัณฑ 

แกไข (Act)  การนําเอาผลจากการตรวจสอบมาปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ของกระบวนการใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

 
5.5.3  ความสัมพันธระหวาง ISO 9001 กับ ISO 9004 

ดังที่ไดกลาวมาแลววาในอนุกรมนี้ ISO 9002 และ 9003 ถูกยกเลิกใน ISO 9001:2000 
อยางไรก็ตาม ISO 9004 ยังมีใชอยู และเปนมาตรฐานที่สอดคลองกัน 
 
ขอแตกตางระหวาง ISO 9001 กับ ISO 9004 คือ 
มาตรฐาน ISO 9001 วางขอกําหนดขององคกร เพ่ือจัดทําระบบบริหารคุณภาพ สําหรับ
ใชปฏิบัติในองคกรของตนเอง เพ่ือการออกใบรับรอง หรือเพ่ือวัตถุประสงคตามขอตกลง
หรือสัญญาระหวางองคกรกับลูกคา มาตรฐานฉบับนี้ทําใหองคกรสามารถบรรลุถึงความ
ตองการของลูกคา 
 
มาตรฐาน ISO 9004 เปนแนวทางของระบบบริหารคุณภาพที่กวางขวางกวา ISO 
9001 โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีหากตองการใช ISO 9004 ควร
เปนองคกรที่ทํา ISO 9001 แตตองการจะพัฒนาองคกรของตนใหกาวไปไกลเกินกวา

P 

D 

A 

C 
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มาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐาน ISO 9004 ไมมีวัตถุประสงคที่จะใช เพ่ือการขอการ
รับรอง 
 

5.5.4  ความเขากันไดกับระบบการบริหารอ่ืนๆ 
มาตรฐาน ISO 9001 สามารถเขากันไดกับระบบการบริหารอ่ืน ๆ เชน ISO 
14001:1996 ระบบการจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือระบบการ
บริหารความเสี่ยง เปนตน 
 

5.6  ขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 
5.6.1  ขอบขาย 

5.6.1.1  บททั่วไป 
มาตรฐานฉบับนี้ไดวางขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพ เพ่ือการนําไป
ประยุกตการใชงานเพื่อ 
a)  แสดงใหเห็นวาองคกรมีความสามารถในการผลิต และสงมอบผลิตภัณฑ

ที่สอดคลองกับขอกําหนด หรือความตองการของลูกคา ขอกําหนดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี) และขอกําหนดขององคกรอยางตอเน่ือง 

b)  เพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา ดวยการใชระบบบริหารคุณภาพอยางมี
ประสิทธิผล รวมถึงการใชกระบวนการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
อยางตอเนื่อง และเปนการประกันวาสิ่งเหลานี้สอดคลองกับขอกําหนด
ของลูกคา และขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี) 

หมายเหต ุ ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑที่องคกรผลิตเพื่อสงมอบใหลูกคา 
หรือผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการเทานั้น 
 

5.6.1.2  การนําไปใชงาน 
ขอกําหนดในมาตรฐานฉบับน้ีเปนการกลาวแบบกวางๆ มิไดเจาะจงกับ
องคกรใดองคกรหนึ่ง และตองการใหสามารถเขากันไดกับทุกองคกร โดยไม
จํากัดขนาด ประเภท หรือผลิตภัณฑ (สินคาหรือบริการ) ที่องคกรนั้นผลิต
ใหกับลูกคา 
 
หากขอกําหนดใดไมสามารถนํามาใชงานไดในองคกรใดๆ ดวยสาเหตุจาก
ธรรมชาติหรือกระบวนการขององคกรนั้น สามารถละเวนไมตองนํามาปฏิบัติ
ได (ควรบอกใหชัดเจน พรอมมีเหตุผลไวดวยจะดีมาก) 
และองคกรจะละเวนไดเฉพาะขอกําหนดขอ 7 (ใน ISO 9001:2000) เทานั้น 
หากละเวนแลวตองไมทําใหมีผลตอความสามารถ หรือความรับผิดชอบของ
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องคกร ในการสงมอบผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา และ
ตามขอกําหนดทางกฎหมาย (ถามี) 

 
5.6.2 มาตรฐานอางอิง 

ISO 9000:2000, Quality Management Systems-Fundamentals and Vocabulary. 
 

5.6.3.  คําศัพท และคํานิยาม 
คําศัพทที่ใชในมาตรฐาน ISO 9000:1994 เร่ืองเก่ียวกับลูกโซในการสงมอบ 
เปลี่ยนแปลงหมด  
จากคําวา ผูสงมอบ (Supplier) เปลี่ยนเปนองคกร (Organisation)  
ผูรับเหมาชวง (Subcontractor) เปลี่ยนเปนผูขายของ หรือผูสงมอบ (Supplier) 
โดย ISO 9001:2001 ไดกําหนดขึ้นมาใหมคือ 

 
 
 

 
หมายเหต ุคําวา ผลิตภัณฑ ใหมีความหมายรวมถึง การบริการ ดวยทุกครั้ง 
 

5.6.4.  ระบบการบรหิารคุณภาพ 
5.6.4.1  ขอกําหนดทั่วไป 

องคกร  ตอง จัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน
ฉบับนี้ โดย ตอง ทําใหเปนเอกสาร  นําไปปฏิบัติใหเกิดผล  คงรักษาไว และ
ปรับปรุงพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี  องคกร  ตอง 
- ชี้บงกระบวนการที่จําเปนสําหรับระบบการบริหารงานคุณภาพและการ

นําไปใชงานทั่วทั้งองคกร (ดูขอ1.2) 
- พิจารณากําหนดลําดับและความสัมพันธระหวางกันของกระบวนการ

เหลานั้น 
- พิจารณากําหนดเกณฑ และวิธีการที่จําเปนเพื่อยืนยันวาการปฏิบัติ และ

การควบคุมกระบวนการเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพ 
- ม่ันใจใหมีทรัพยากรตางๆ และขอมูลที่จําเปน อยางเพียงพอสําหรับ

สนับสนุนการปฏิบัติการในกระบวนการเหลานั้น 
- ติดตามตรวจ วัด และวิเคราะหกระบวนการเหลานั้น 
- ดําเนินกิจกรรมที่จําเปน เพ่ือใหบรรลุผลตามที่วางแผนไว และปรับปรุง

กระบวนการตางๆ เหลานี้อยางตอเน่ือง องคกร ตอง บริหารกระบวนการ
ตางๆ ดังกลาวใหสอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ 

ผูสงของ/ผูสงมอบ องคกร ลูกคา 
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ในกรณีที่องคกรเลือกใชกระบวนการจากแหลงภายนอกซึ่งเปนกระบวนที่
ใหผลกระทบตอความสอดคลองกับขอกําหนดของผลิตภัณฑ  องคกร ตอง 
ยืนยันการควบคุมอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสําหรับกระบวนการ
ดังกลาว  และ ตอง ชี้บงการควบคุมกระบวนการจากแหลงภายนอกดังกลาว
ไวในระบบการบริหารงานคุณภาพของตนเองดวย 
 
หมายเหตุ  กระบวนการที่จําเปนตองมีสําหรับระบบการบริหารงานคุณภาพ
ดังกลาวขางตน ควรรวมถึงกระบวนการตางๆ สําหรับกิจกรรมดานการ
บริหาร, การจัดหาทรัพยากร, ดานผลิตภัณฑ และการวัดผลการดําเนินงาน 
 

5.6.4.2 ขอกําหนดดานการจัดทําเอกสาร 
บททั่วไป 
การจัดทําเอกสารในระบบการบริหารงานคุณภาพ ตอง ประกอบดวย 
- นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงคดานคุณภาพที่เปนลายลักษณอักษร 
- คูมือคุณภาพ 
- เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่ง ตอง จัดทําขึ้นตามขอกําหนดใน

มาตรฐานฉบับนี้ 
- เอกสารตางๆ ที่จําเปนสําหรับองคกรเพื่อใหม่ันใจวาการวางแผน, การ

ปฏิบัติงานและการควบคุมกระบวนการตางๆ ขององคกรจะเปนไปอยาง
มีประสิทธิผล  

- บันทึกคุณภาพตางๆ ตามขอกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้   
 
หมายเหตุ 1 กรณีที่ขอกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ระบุถึง “เอกสารขั้นตอน
การทํางาน” หมายความวา ใหองคกรกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้นตาม
ขอกําหนดนั้น ๆ ขึ้นรวมถึงจัดทําใหเปนเอกสาร นําไปปฏิบัติตาม และดูแล
รักษาไว ตามขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว 
 
หมายเหตุ  2   ขอบเขตของการจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพขององคกรใด
องคกรหนึ่งกับของอีกองคกรหนึ่งอาจแตกตางกันไปซ่ึงขึ้นอยูกับ 
a)  ขนาด และประเภทของกิจกรรมขององคกร 
b)  ความซับซอนของกระบวนการตางๆ และความสัมพันธระหวางกันของ

กระบวนการในองคกร 
c)  ขีดความสามารถของบุคลากรในองคกร 
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หมายเหตุ  3   เอกสารที่จัดทําขึ้น อาจอยูในรูปแบบใด หรือเปนสื่อประเภทใดก็
ได 

 
คูมือคุณภาพ 
องคกร ตอง จัดทําและคงรักษาไวซึ่งคูมือคุณภาพหนึ่งฉบับ  ซึ่งแสดงถึง 
- ขอบเขตของระบบการบริหารงานคุณภาพ รายละเอียดและเหตุผลในการ

ละเวนไมปฏิบัติตามขอกําหนดใดๆ  
- เอกสารขั้นตอนการทํางาน ที่ มีการจัดทําขึ้นเ พ่ือใชในระบบการ

บริหารงานคุณภาพ หรืออางถึงเอกสารเหลานี้ และ 
- คําอธิบายถึงความสัมพันธระหวางกระบวนการตางๆ ในระบบการ

บริหารงานคุณภาพขององคกร 
 
การควบคุมเอกสาร 
เอกสารตางๆ ที่จัดทําขึ้นตามขอกําหนดในระบบการบริหารงานคุณภาพ ตอง 
ไดรับการควบคุม  สวนบันทึกซึ่งเปนเอกสารพิเศษประเภทหนึ่งและ ตอง
ไดรับการควบคุมตามขอกําหนด 
 
การควบคุมเอกสารองคกร ตองจัดทําเอกสารขั้นตอนการทํางานขึ้น เพ่ือ
กําหนดเปนมาตรการควบคุมที่จําเปนสําหรับ 
- อนุมัติกอนนําเอกสารไปใช โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของเอกสาร 
- ควบคุมการทบทวนและการปรับใหเปนปจจุบันตามความจําเปน รวมถึง

การอนุมัติเอกสารที่ไดปรับแก 
- เพ่ือใหม่ันใจวามีการชี้บงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและสถานะการ

ทบทวนที่เปนปจจุบันของเอกสาร 
- เพ่ือใหม่ันใจวามีเอกสารฉบับลาสุดที่จําเปน และเกี่ยวของอยู ณ ทุกจุด

ปฏิบัติงานที่จําเปนตองใช 
- เพ่ือใหม่ันใจวาเอกสารยังคงอยูในสภาพที่อานไดงาย และสามารถชี้บง

สถานะของเอกสารได 
- เพ่ือใหม่ันใจวาเอกสารจากภายนอกไดรับการชี้บง และควบคุมการ

แจกจายในองคกรอยางเหมาะสม 
- ปองกันการนําเอกสารที่ยกเลิกแลวไปใชงานโดยไมตั้งใจ และมีมาตรการ

ชี้บงอยางเหมาะสม สําหรับเอกสารซึ่งยกเลิกแลวแต ตอง เก็บรักษาไว 
ไมวาจะเพื่อวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม 
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การควบคุมบันทึกคุณภาพ 
องคกร ตอง จัดทําบันทึกคุณภาพ และเก็บรักษาไวอยางเหมาะสม เพ่ือเปน
หลักฐานแสดงการปฏิบัติตามขอกําหนด และแสดงวาการปฏิบัติงานในระบบ
คุณภาพอยางมีประสิทธิผล บันทึก ตอง คงอยูในสภาพที่อานเขาใจได ชี้บง
ไดทันที และสามารถเรียกกลับมาใชงานไดทันที 
 
องคกร ตอง จัดทําเอกสารขั้นตอนการทํางานขึ้น เพ่ือกําหนดมาตรการ
ควบคุมที่จําเปนสําหรับการชี้บง,   การเก็บรักษา,  การปองกันความเสียหาย
, การนําไปใชอางอิง และการเรียกคืน, ระยะเวลาการจัดเก็บ และการทําลาย
บันทึกในระบบบริหารคุณภาพ (ที่หมดความจําเปน หรือครบอายุการจัดเก็บ
แลว) 
 

5.6.5.  ความรับผิดชอบดานการบริหาร 
ความมุงมั่นของฝายบริหาร 
ผูบริหารระดับสูง ตอง แสดงหลักฐานใหเห็นถึงความมุงม่ันของตนในการพัฒนา และ
การนําระบบการบริหารงานคุณภาพไปปฏิบัติใชใหเกิดผล ตลอดจนการปรับปรุงระบบ
การบริหารงานคุณภาพใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองโดย 
- สื่อสารใหทราบทั่วทั้งองคกร ใหตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานใหบรรลุ

ถึงความตองการของลูกคา และสอดคลองกับขอกําหนดทางกฎหมาย (ถามี)  
- กําหนด และจัดทํานโยบายคุณภาพ 
- ทําใหม่ันใจวามีการกําหนดวัตถุประสงคดานคุณภาพ 
- ดําเนินการประชุมทบทวนของฝายบริหาร  
- ทําใหม่ันใจวาองคกรมีทรัพยากรที่จําเปนอยางเพียงพอ 
 
การมุงเนนที่ลูกคา 
 ผูบริหารระดับสูง ตอง พิจารณาขอกําหนดความตองการของลูกคา และความตองการ
ของลูกคาที่กําหนดนั้น ไดรับการตอบสนอง เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหกับลูกคา  
 
นโยบายคุณภาพ 
ผูบริหารระดับสูง ตองสราง ความมั่นใจวานโยบายคุณภาพขององคกร 

- เหมาะสมกับเปาหมายขององคกร 

- ครอบคลุมถึงความมุงม่ันที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ และการปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบการบริหารงานคุณภาพอยางตอเน่ือง 

- วางกรอบการทํางานในการจัดตั้ง และทบทวนวัตถุประสงคดานคุณภาพ 
- ไดรับการสื่อสารเผยแพร และทําใหผูมีสวนเกี่ยวของภายในองคกรเขาใจ 
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- ไดรับการทบทวนใหเหมาะสมกับสภาพขององคกรอยูเสมอ 
 

การวางแผน 
วัตถุประสงคดานคุณภาพ 
ผูบริหารระดับสูง ตอง ยืนยันวามีการกําหนดวัตถุประสงคดานคุณภาพ  ตลอดจน
วัตถุประสงคอ่ืนใดซึ่งจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ ในระดับ
หนวยงานและระดับหนวยงานและระดับตางๆ ที่เกี่ยวของภายในองคกร วัตถุประสงค
ดานคุณภาพที่กําหนดขึ้น ตองสอดคลองกับนโยบายคุณภาพและสามารถวัดได โดย
วัตถุประสงคดานคุณภาพ จะ ตอง วัดได และ สอดคลอง กับนโยบายคุณภาพของ
องคกรดวย 
 
การวางแผนในระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ผูบริหารระดับสูง ตอง ทําใหม่ันใจวา 

- การวางแผนในระบบการบริหารงานคุณภาพ ไดดําเนินการอยางสอดคลองกับ
ขอ 4.1 และสอดคลองกับวัตถุประสงคดานคุณภาพขององคกร 

- ความสมบูรณครบถวนของระบบการบริหารงานคุณภาพไมไดรับการ
กระทบกระเทือน เม่ือมีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารคุณภาพตาม
แผนงานที่กําหนดไว 

 
ความรับผิดชอบ, อํานาจหนาที่และการสื่อสาร 
ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ 
ผูบริหารระดับสูง ตอง สรางความมั่นใจวามีการกําหนดความรับผิดชอบ และอํานาจ
หนาที่ พรอมกับมีการสื่อสารเผยแพรใหทั่วถึงทั้งองคกร 
 
ผูแทนฝายบริหาร 
ผูบริหารระดับสูง ตอง แตงตั้งสมาชิกในฝายบริหารผูหน่ึงจากคณะผูบริหารขององคกร 
เพ่ือทําหนาที่ผูแทนฝายบริหารระบบคุณภาพ (QMR) มีความรับผิดชอบและอํานาจ
หนาที่ในเรื่องตอไปน้ี 
- สรางความมั่นใจวา ไดมีการกําหนดกระบวนการที่จําเปนในระบบบริหารคุณภาพ มี

การนํามาใชงาน และไดรักษาไวเสมอ 
- เปนผูรายงานผลการดําเนินงานของระบบบริหารคุณภาพ ตอผูบริหารระดับสูง ซึ่ง

รวมการปรับปรุง  
- สรางความมั่นใจวา มีการสงเสริมใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงขอกําหนดของ

ลูกคา 
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หมายเหตุ ความรับผิดชอบของผูแทนฝายบริหาร อาจครอบคลุมถึงการติดตอกับ
ภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารงานคุณภาพอีกดวย 
 
การสื่อสารภายในองคกร 
ผูบริหารระดับสูง ตอง ทําใหม่ันใจวามีการกําหนดกระบวนการสื่อสารภายในองคกรที่
เหมาะสม  และมีการสื่อสารที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของระบบการบริหารงาน
คุณภาพ 
 
การทบทวนโดยฝายบริหาร 
บททั่วไป 
ผูบริหารระดับสูง ตอง ทบทวนระบบการบริหารงานคุณภาพตามที่ไดวางแผนไว  เพ่ือ
ทําใหม่ันใจวา ระบบมีความเหมาะสมอยางตอเน่ือง  เพียงพอและมีประสิทธิผลดี การ
ประชุมทบทวนโดยฝายบริหาร ตอง ครอบคลุมถึงการประเมินโอกาสเพื่อการปรับปรุง 
รวมถึงความจําเปนที่ ตอง ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานคุณภาพ ตลอดจนนโยบาย
คุณภาพ และวัตถุประสงคดานคุณภาพดวย 
 
องคกร ตอง เก็บรักษาบันทึกการทบทวนโดยฝายบริหารไวเปนหลักฐาน  
 
ขอมูลในการทบทวน 
ขอมูลในการทบทวนโดยฝายบริหาร ตอง ครอบคลุมถึงประเด็นดังตอไปน้ี 
- ผลการตรวจติดตาม (รวมถึงผลการตรวจฯ โดยบุคคลที่สองและบุคคลที่สาม) 
- เสียงสะทอนกลับจากลูกคา (Customer Feedback) 
- ผลการดําเนินการของกระบวนการ และความสอดคลองกับขอกําหนดของ

ผลิตภัณฑ 
- สถานะของการปฏิบัติเชิงแกไขและปองกัน 
- การติดตามผลอันเนื่องมาจากการทบทวนโดยฝายบริหารครั้งกอนๆ 
- การปรับเปลี่ยนใดๆ ซึ่งอาจกระทบตอระบบการบริหารงานคุณภาพ และ 
- ขอแนะนําตางๆ เพ่ือการปรับปรุง 
 
ผลของการทบทวนโดยฝายบริหาร 
ผลของการทบทวนโดยฝายบริหาร ตอง แสดงถึงการตัดสินใจ และการปฏิบัติการที่
เกี่ยวของกับ 
- การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพและกระบวนการตางๆ ใน

ระบบบริหารคุณภาพ 
- การปรับปรุงผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับความตองการของลูกคา และ 
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- ความตองการดานทรัพยากร 
 

5.6.6. การบริหารทรัพยากร 
การจัดสรรดานทรัพยากร 
องคกร ตอง พิจารณากําหนด และจัดใหมีทรัพยากรที่จําเปน เพ่ือ 
- ปฏิบัติตาม และรักษาไวซึ่งระบบการบริหารงานคุณภาพ รวมทั้งเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิผลของระบบอยางตอเน่ือง และ 
- เพ่ิมความพึงพอใจใหลูกคาดวยการตอบสนองความตองการของลูกคา 
ทรัพยากรบุคคล 
บททั่วไป 
บุคลากรซึ่งปฏิบัติงาน โดยมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ตอง มีความสามารถ
และคุณสมบัติ เหมาะสมเพียงพอทั้ งในดานความรู  การฝกอบรม  ทักษะและ
ประสบการณของแตละบุคคล 

 
ความสามารถ จิตสํานึกและการฝกอบรม 
องคกร ตอง 

- กําหนดความสามารถ และคุณสมบัติที่บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานที่ใหผลกระทบตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑจําเปนตองมีไวใหชัดเจน 

- จัดใหมีการฝกอบรม มาตรการ หรือกิจกรรมอ่ืนใด ซึ่งจะทําใหบุคลากรมี
ความสามารถและคุณสมบัติที่จําเปนดังกลาวขางตน 

- ประเมินประสิทธิผลของมาตรการปฏิบัติขางตน  
- ทําใหม่ันใจวาบุคลากรขององคกรตระหนักถึงความสัมพันธ และความสําคัญ

ของกิจกรรม/งานที่ตนเองปฏิบัติอยู รวมถึงวิธีการที่ตนจะสนับสนุนใหบรรลุ
วัตถุประสงคดานคุณภาพขององคกร  

- เก็บรักษาบันทึกตางๆ ประวัติการศึกษา การฝกอบรม การสรางทักษะและ
ประสบการณที่เกี่ยวของ  

 
ปจจัยพื้นฐาน 
องคกร ตอง กําหนด  จัดใหมี และรักษาไวซึ่งปจจัยโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จําเปน 
เพ่ือใหการดําเนินการผลิต ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนด  ซึ่งควรครอบคลุมถึง
ปจจัยพื้นฐานตางๆ ดังตอไปน้ี 

- อาคาร, พ้ืนที่การปฏิบัติงาน และเครื่องอํานวยประโยชนที่เกี่ยวของ 
- อุปกรณการดําเนินงาน เชน เครื่องจักร อุปกรณตางๆ ในกระบวนการผลิต/

บริการ ทั้งที่เปนฮารดแวร และซอฟแวร 
- บริการสนับสนุนตางๆ เชน การขนสง หรือการสื่อสาร เปนตน 
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สภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน 
องคกร ตอง กําหนด และบริหารจัดการสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ซึ่งจําเปน
เพ่ือใหการดําเนินงานผลิต ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนด 
 

5.6.7  การสรางผลติภัณฑ 
การวางแผนสรางผลิตภัณฑ 
องคกร ตอง วางแผน และจัดทํา/พัฒนากระบวนการตางๆ ที่จําเปนตอการผลิต หรือ
การใหบริการ การวางแผนกระบวนการผลิตนี้ ตอง สอดคลองกับขอกําหนดของ
กระบวนการอื่นๆ   ในระบบการบริหารงานคุณภาพ  
ในการวางแผนกระบวนการผลิตน้ัน องคกร ตอง กําหนดประเด็นตามความเหมาะสม
ดังนี้ 

- วัตถุประสงคดานคุณภาพและขอกําหนดดานคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ 
- ความจําเปนในการกําหนดกระบวนการ การจัดทําเอกสาร และการจัดสรร

ทรัพยากรที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
- กิจกรรมการทวนสอบ การทดสอบเพื่อรับรอง การตรวจสอบ และการทดสอบที่

จําเพาะเจาะจงสําหรับผลิตภัณฑ และเกณฑการยอมรับผลิตภัณฑ 
- บันทึกตาง ๆ ที่จําเปน เพ่ือเปนหลักฐานแสดงใหเห็นวากระบวนการตาง ๆ ใน

การผลิต ผลิตภัณฑ  รวมถึงผลิตภัณฑซึ่งเปนผลจากกระบวนการตางๆ  
เหลานั้น เปนไปตามขอกําหนด  

ผลที่ไดจากการวางแผนดังกลาว ตอง อยูในรูปแบบ  ซึ่งเหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติงาน
ขององคกร 
 
หมายเหตุ 1 เอกสารซึ่งระบุกระบวนการตางๆ ในระบบบริหารคุณภาพ (รวมถึง
กระบวนการในการผลิต ผลิตภัณฑ) และทรัพยากรตางๆ ซึ่งใชจําเพาะกับผลิตภัณฑ, 
โครงการ, สัญญาใดๆ สามารถอางถึงไดวา “แผนคุณภาพ” 

 
หมายเหตุ 2 องคกรอาจนําขอกําหนด 7.3 ไปใชในการพัฒนากระบวนการออกแบบ
กระบวนการผลิต 
  
กระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคา 
การพิจารณาขอกําหนดที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ 
องคกร ตอง พิจารณากําหนด 

- ขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ลูกคาไดกําหนดไว ซึ่งครอบคลุมถึง
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงมอบและหลังการสงมอบดวย 
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- ขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ลูกคาไมไดระบุไว จะตองมีสําหรับการใช
งานที่กําหนดไวแลว หรือที่ตองการ ในกรณีที่ทราบ 

- ขอกําหนดตามกฎหมาย และบทบัญญัติซึ่งเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ  
- ขอกําหนดเพิ่มเติมอ่ืนๆ ซึ่งกําหนดโดยองคกรเอง 
 

การทบทวนขอกําหนดที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ 
องคกร ตอง ทบทวนขอกําหนดตางๆ  ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ   โดย ตอง ทบทวน
กอนที่องคกรจะตกลงวาจะสงมอบผลิตภัณฑใหกับลูกคา (เชน กอนการยื่นประมูล, 
กอนทําสัญญาจาง หรือรับการสั่งซ้ือ, กอนตกลงใหเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือการสั่งซ้ือ 
เปนตน) อีกทั้ง ตอง ยืนยันวา 

- มีการระบุขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอยางชัดเจน 
- การแกไขขอกําหนดตางๆ ในสัญญา หรือการสั่งซื้อซ่ึงตางไปจากเดิม  และ 
- องคกรมีขีดความสามารถในการตอบสนองตามขอกําหนดตางๆ ที่ระบุไว 
- ผลการทบทวน รวมถึงมาตรการปฏิบัติอยางตอเน่ือง ตอง จดบันทึก และเก็บ

รักษาบันทึกตางๆ  ในระบบบริหารคุณภาพ  
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดผลิตภัณฑ องคกร จุตอง ตอง ม่ันใจวามี

การแกไขเอกสารที่เกี่ยวของ และบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับทราบ และความ
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของขอกําหนดดังกลาวแลว 

 
หมายเหตุ  ในบางสถานการณ เชน การจําหนายผานทางอินเตอรเน็ต การทบทวน
ขอตกลงเปตแตละรายคําสั่งซ้ืออาจกระทําไมได การทบทวนจึงอาจครอบคลุมขอมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เหมาะสม  เชน  แคตตาล็อก สินคา หรือสิ่งโฆษณาประชาสัมพันธ
ตางๆ 
 
การสื่อสารกับลูกคา 
องคกร ตอง กําหนดแผนงานที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกคา และตองนํา
แผนงานดังกลาวไปปฏิบัติ ดังตอไปน้ีคือ 

- ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
- การดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนจากลูกคา เกี่ยวกับการทําสัญญา หรือการ

รับคําสั่งซื้อจากลูกคา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแกไขที่จะเกิดขึ้น 
- ความคิดเห็นของลูกคา ซึ่งรวมถึงขอรองเรียนจากลูกคา 
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การออกแบบและพัฒนา 
การวางแผนการออกแบบและพัฒนา 
องคกรตองวางแผน และตองควบคุมกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ องคกร 
ตอง พิจารณา 

- ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ และพัฒนา 
- การทบทวน การทวนสอบ และทดสอบ เพ่ือรับรองความเหมาะสมกับแตละ

ขั้นตอน 
- ความรับผิดชอบ และอํานาจสั่งการ ที่เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและพัฒนา 

 
องคกร ตอง มีการจัดการเกี่ยวกับการประสานงาน ระหวางหนวยงานตางๆ ที่มีสวน
รวม เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวามีการสื่อสารระหวางกันมีประสิทธิผล และมีความชัดเจน
ในดานการมอบหมายความรับผิดชอบแตละหนวยงาน 
 
ผลของการวางแผนการออกแบบ และพัฒนา ตอง ไดรับการปรับใหเหมาะสม และ
ทันสมัย  
 
ขอมูลสําหรับการออกแบบและพัฒนา 
ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด ตอง ไดรับการกําหนด และจดเปนบันทึกไว ตอง ครอบคลุม
เรื่องดังตอไปน้ี 

- ขอกําหนดที่เกี่ยวกับลักษณะการใชงาน และคุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ 
- ขอกําหนดทางดานกฎหมาย และกฎระเบียบ (ถามี) 
- ในกรณีที่เปนไปได ขอมูลที่ไดมาจากการออกแบบกอนหนานี้ มีลักษณะ

คลายคลึงกัน 
- ขอกําหนดอื่นใดที่จําเปนสําหรับการออกแบบและพัฒนา 
 

ผลจากการออกแบบและพัฒนา 
ผล ตอง อยูในรูปแบบที่เอ้ืออํานวยตอการทวนสอบ เปรียบเทียบขอมูลสําหรับการ
ออกแบบ และตองอนุมัติกอนนําเอาไปใชงาน และผล ตอง  

- สอดคลองกับขอกําหนดที่ระบุในการออกแบบและพัฒนา 
- มีขอมูลเหมาะสม และเพียงพอสําหรับการจัดซื้อ การผลิต และการบริการ 
- มีการกําหนด หรืออางถึงเกณฑการยอมรับผลิตภัณฑ 
- มีการกําหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑที่จําเปน เพ่ือใชงานอยางเหมาะสม 

และปลอดภัย 
 



 

กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ 

479 

การทบทวนการออกแบบและพัฒนา 
ณ ขั้นตอนที่เหมาะสม องคกรจะ ตอง จัดใหมีการทบทวนการออกแบบ และพัฒนา
อยางเปนระบบ โดยใหเปนไปตามแผนงาน เพ่ือ 

- ประเมินผลของการออกแบบ และการพัฒนา สามารถบรรลุตามขอกําหนดได
หรือไม และ 

- บงชี้ปญหาตางๆ และการปฏิบัติการอยางถูกวิธีที่จําเปน 
ผูรวมในการทบทวน ตอง รวมถึงตัวแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 
และพัฒนาในขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการทบทวน ทั้งน้ีบันทึกผลการทบทวน และการ
ปฏิบัติการที่จําเปน ตอง รักษาไว  
 
การทวนสอบการออกแบบและการพัฒนา 
องคกร ตอง ทวนสอบตามแผนงานที่ไดวางไว เพ่ือทําใหม่ันใจวาผลที่ไดจากการ
ออกแบบ และการพัฒนาสอดคลองกับขอกําหนดเกี่ยวกับปจจัยนําเขาของการออกแบบ 
และการพัฒนา โดย ตอง มีการบันทึกผลการทวนสอบ และปฏิบัติการที่จําเปน  
 
การรับรองการออกแบบ และการพัฒนา 
องคกร ตอง มีการรับรองการออกแบบ และพัฒนา ใหเปนไปตามแผนที่วางไว เพ่ือให
ม่ันใจวาผลิตภัณฑที่ไดเปนไปตามขอกําหนดที่เฉพาะ หรือที่สอดคลองกับการใชงาน
โดยทั่วไป ในทางปฏิบัติการรับรอง ตอง ดําเนินการใหสมบูรณกอนการสงมอบ หรือ
การนําผลิตภัณฑไปใชงาน ตอง เก็บบันทึกผลการทวนสอบ และปฏิบัติการที่จําเปนไว  
 
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ และพัฒนา 
การเปลี่ยนแปลง ตอง มีการบงชี้ และเก็บบันทึก ตอง มีการทบทวน ทวนสอบ และ
รับรอง การเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม และมีการอนุมัติกอนนําไปใชงาน การทบทวน 
การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ และพัฒนา ตอง ครอบคลุมถึงการประเมินผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ และการพัฒนาที่มีกับสวนตางๆ และตอตัวผลิตภัณฑที่
สงมอบไปแลวดวย 
 
การจัดซื้อ  
การดําเนินการจัดซื้อ 
องคกร ตอง ทําใหม่ันใจวาผลิตภัณฑที่จัดซื้อสอดคลองกับขอกําหนดการจัดซื้อที่ระบุไว  
ประเภทและขอบเขตการควบคุมที่ใชกับผูสงมอบและผลิตภัณฑที่จัดซื้อ ตอง ขึ้นอยูกับ
ผลกระทบซึ่งผลิตภัณฑที่ไดจัดซื้อน้ันมีตอการสรางผลิตภัณฑในขึ้นตอๆ ไป หรือตอ
ผลิตภัณฑขึ้นสุดทาย 
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องคกร ตอง ประเมินและคัดเลือกผูสงมอบ โดยพิจารณาความสามารถในการสงมอบ
ผลิตภัณฑซึ่งเปนไปตามขอกําหนดที่องคกรระบุ  และ ตอง กําหนดเกณฑในการ
คัดเลือก ประเมินและประเมินซ้ําเปนระยะๆ  อีกทั้ง ตอง เก็บรักษาบันทึกผลการ
ประเมิน และการดําเนินการที่จําเปนอันเนื่องมาจากการประเมินน้ันไว  
 
ขอมูลการจัดซื้อ 
ขอมูลการจัดซื้อ ตอง อธิบายถึงผลิตภัณฑที่จะจัดซื้อ  รวมถึงสิ่งดังตอไปนี้ตามความ
เหมาะสม 
- ขอกําหนดที่ใชในการอนุมัติผลิตภัณฑ, ระเบียบขั้นตอนการทํางาน, กระบวนการ 

และอุปกรณ 
- ขอกําหนดดานคุณสมบัติของบุคลากร และ 
- ขอกําหนดในระบบการบริหารงานคุณภาพ 
องคกร ตอง ยืนยันวาไดระบุขอกําหนดการจัดซื้อไวอยางเพียงพอแลว กอนที่จะสื่อสาร
ไปยังผูสงมอบ 
 
การทวนสอบผลิตภัณฑที่จัดซื้อ 
องคกร ตอง จัดทําและดําเนินการตรวจสอบหรือปฏิบัติกิจกรรมตางๆที่จําเปน เพ่ือให
ม่ันใจวาผลิตภัณฑที่จัดซื้อบรรลุถึงขอกําหนดตางๆ ในการสั่งซ้ือที่กําหนดไว กรณีที่
องคกรหรือลูกคาตองการที่จะดําเนินการทวนสอบ ณ แหลงของผูขายของ องคกร ตอง 
ระบุเจตจํานงการเตรียมการในการตรวจพิสูจนที่ตองการ และวิธีการในการตรวจปลอย
ผลิตภัณฑไวในขอมูลการจัดซื้อ 
 
การจัดดําเนินการผลิต และการบริการ 
การควบคุมการจัดการผลิต และการบริการ 
องคกร ตอง วางแผน และทําใหการจัดการผลิต และการบริการภายใตเง่ือนไขที่ไดรับ
การควบคุม  ทั้งน้ีโดยมีเง่ือนไข ตอง ครอบคลุมถึง (เทาที่มีการนํามาใชได) 

- ความพรอมของขอมูลที่อธิบายถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
- การจัดใหมีวิธีปฏิบัติงาน เทาที่จําเปน 
- การใชเครื่องมือ และอุปกรณที่เหมาะสม 
- ความพรอมและการใชงานของเครื่องมือวัดและเครื่องมือเฝาติดตามตางๆ  
- การดําเนินการวัด และเฝาติดตาม และ 
- การดําเนินการอนุมัติปลอยผลิตภัณฑ การสงมอบ และกิจกรรมหลังการสงมอบ 
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การรับรองกระบวนการสําหรับการจัดดําเนินการผลิตและการบริการ 
ในกรณีที่ไมสามารถทวนสอบผลที่ไดจากกระบวนการโดยอาศัยการวัดหรือการเฝา
ติดตามในกระบวนการตอๆ ไปได   องคกร ตอง รับรองกระบวนการสําหรับดําเนินการ
ผลิตและการบริการ  การอนุมัติ ดังกลาวนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการซึ่งจะพบ
ขอบกพรองของกระบวนการนั้นไดก็ตอเม่ือผลิตภัณฑถูกนําไปใชงาน หรือเม่ือไดสง
มอบการบริการไปแลว 
 
การรับรอง ตอง แสดงใหเห็นถึงความสามารถของกระบวนการตางๆ ที่จะทําใหเกิดผล
ตามแผนที่กําหนดไว 
 
องคกร ตอง จัดใหมีแผนงานสําหรับกระบวนการตางๆ ดังกลาว โดยใหครอบคลุมถึงขอ
ดังตอไปน้ีเทาที่ทําได (เทาที่มีการนํามาใชได) 

- การกําหนดเกณฑในการทบทวนและอนุมัติกระบวนการนั้นๆ  
- การอนุมัติอุปกรณและคุณสมบัติของบุคลากร 
- การใชวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจง 
- ขอกําหนดตางๆ ในการเก็บบันทึกขอมูล  
- การรับรองซ้ํา 
 

การชี้บงและการสอบกลับ 
องคกร ตอง ชี้บงผลิตภัณฑตามสมควร โดยมาตรการที่เหมาะสมตลอดกระบวนการ
สรางผลิตภัณฑ 
องคกร ตอง บงชี้สถานะของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับขอกําหนดตางๆที่เกี่ยวของกับ
ขอกําหนดในการติดตามและตรวจวัดกรณีที่การสอบกลับไดเปนขอกําหนด องคกร ตอง 
ควบคุมและบันทึกการบงชี้ที่เปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ  
 
หมายเหตุ ในบางกลุมอุตสาหกรรม การบริหารที่เปนรูปธรรม หมายถึง ตองมีการคงไว
ซึ่งการบงชี้ และการสอบกลับได 
 
ทรัพยสินของลูกคา 
องคกร ตอง ดูแลทรัพยสินของลูกคาตลอดระยะเวลาการใชงาน  หรือตลอดระยะเวลาที่
อยูในการควบคุมโดยองคกร  โดย ตอง ชี้บง  ทวนสอบ  ปกปอง และดูแลรักษา
ทรัพยสินที่ลูกคาจัดหาใหเพ่ือใชหรือประกอบเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ    หาก
ทรัพยสินของลูกคาสูญหายชํารุดหรือพบวาไมเหมาะสมกับการนําไปใชงานในลักษณะ
ใดก็ตาม องคกร ตอง รายงานใหลูกคาทราบและเก็บรักษาบันทึกไวเปนหลักฐาน ( 
หมายเหตุ ทรัพยสินของลูกคาในที่นี้ครอบคลุมถึงทรัพยสินทางปญญาดวย 
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การถนอมรักษาผลิตภัณฑ 
องคกร ตอง ถนอมรักษาความสอดคลองของผลิตภัณฑในระหวางกระบวนการแปรรูป
ภายในองคกร และระหวางการสงมอบไปลูกคา ทั้งน้ีการถนอมรักษา ตอง ครอบคลุมถึง
การชี้บง, การเคลื่อนยาย, การบรรจุ, การจัดเก็บ ตลอดจนการปองกัน โดย ตอง 
ครอบคลุมถึงสวนประกอบของผลิตภัณฑดวย 
 
 การควบคุมและการเฝาติดตามเครื่องมือวัด 
องคกร ตอง พิจารณากําหนดการวัดและการเฝาติดตามที่จําเปนในการดําเนินการ   
รวมถึงเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการวัดและการเฝาติดตามนั้นๆ เพ่ือใหไดมาซึ่ง
หลักฐานที่แสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว  
 
องคกร ตอง จัดตั้งกระบวนการเพื่อยืนยันวาสามารถดําเนินการวัดและการเฝาติดตามที่
กําหนดไวได รวมทั้งยืนยันวาการวัดและการเฝาติดตามดังกลาวจะดําเนินไปในลักษณะ
ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดในการวัดและการเฝาติดตาม 
 
ในกรณีที่จําเปนเพื่อยืนยันความเชื่อถือไดของผลการวัดและการเฝาติดตาม เครื่องมือที่
ใช ตอง 

- ไดรับการสอบเทียบกับมาตรฐานการวัด ซึ่งสามารถสอบกลับไดถึงมาตรฐาน
การวัดระดับชาติหรือนานาชาติ  ตามชวงเวลาที่กําหนดหรือกอนนําไปใชงาน
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการวัดดังกลาว  องคกร ตอง จัดทําวิธีการที่ใชในการ
สอบเทียบหรือทวนสอบความแมนยําของเครื่องมือน้ันๆ ไวเปนเอกสาร 

- ไดรับการปรับเทียบ หรือปรับเทียบซ้ําเปนระยะๆ ตามความจําเปน 
- ไดรับการชี้บงเพ่ือใหทราบไดชัดเจนถึงสถานะการสอบเทียบ 
- ไดรับการปองกันมิใหถูกปรับแตงซึ่งจะทําใหผลการวัดไมนาเชื่อถือ 
- ไดรับการปกปองมิใหชํารุดหรือเสื่อมสภาพระหวางการเคลื่อนยาย บํารุงรักษา

และจัดเก็บ 
 

นอกจากนี้  ในกรณีที่พบวาเครื่องมือวัดไมเปนตามขอกําหนด  องคกร ตอง ประเมิน
ความเช่ือถือไดของผลการวัดครั้งกอนๆ  และบันทึกผลการประเมินน้ันไว  อีกทั้ง ตอง 
ดําเนินการอยางเหมาะสมตอเคร่ืองมือวัดที่ไมเปนไปตามขอกําหนดและผลิตภัณฑที่
ไดรับผลกระทบ และ ตอง เก็บรักษาบันทึกการสอบเทียบและการทวนสอบในกรณี
ดังกลาวไว  
 
หากใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรในการวัดและเฝาติดตามความสอดคลองกับขอกําหนดที่
ระบุไว   องคกร ตอง ยืนยันวาซอฟตแวรนั้นมีขีดความสามารถในการวัดตามที่ตองการ  
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ซึ่ง ตอง ดําเนินการกอนที่จะเร่ิมใชซอฟตแวรนั้น และใหยืนยันขีดความสามารถ
ดังกลาวซ้ําเปนระยะๆ ตามความจําเปน 
 
หมายเหตุ  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใน ISO 10012-1 และ 10012-2 
 

5.6.8.  การวัด, การวิเคราะหและการปรับปรงุ 
ทั่วไป 
องคกร ตอง วางแผนและนําไปปฏิบัติซึ่งกระบวนการที่จําเปนในการเฝาติดตาม, 
ตรวจวัด, วิเคราะหและปรับปรุงทั้งนี้เพ่ือ 
a)  แสดงถึงความสอดคลองตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ 
b)  ทําใหม่ันใจวาสอดคลองกับขอกําหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ และ 
c)  ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานคุณภาพอยางตอเน่ือง 
 
กระบวนการดังกลาว ตอง ครอบคลุมถึงการพิจารณากําหนดวิธีการตางๆ  ที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนเทคนิคทางสถิติ และวิธีการนําไปใชงาน 
การเฝาติดตามและการวัด 
 ความพึงพอใจของลูกคา 

องคกร ตอง เฝาติดตามสาระซึ่งเกี่ยวของกับความพึงพอใจของลูกคา  เพื่อให
ทราบวาองคกรไดสนองตอบตอขอกําหนดของลูกคาอยูหรือไม  และเพ่ือเปนการวัด
ประสิทธิผลของระบบการบริหารงานคุณภาพอยางหนึ่งโดย ตอง พิจารณากําหนด
วิธีการที่จะใชเพ่ือใหไดมาซึ่งขาวสารดังกลาว รวมถึงการนําขาวสารดังกลาวไปใช
ประโยชน 
 
การตรวจติดตามภายใน 

องคกร ตอง ดําเนินการตรวจติดตามภายใน ณ ชวงเวลาที่กําหนด เพ่ือใหทราบวา
ระบบการบริหารงานคุณภาพ 
- สอดคลองกับแผนที่วางไว ตามขอกําหนดในมาตรฐานฉบับน้ี และตามขอกําหนด

ในระบบการบริหารงานคุณภาพที่องคกรจัดตั้งขึ้นเองหรือไม และ 
- ไดรับการนําไปปฏิบัติใหเกิดผลและคงรักษาไวอยางมีประสิทธิภาพ 

องคกร ตอง วางแผนการดําเนินการตรวจติดตาม   โดยพิจารณาถึงสถานะและ
ความสําคัญของกระบวนการตางๆ และของพื้นที่ที่จะตรวจ รวมทั้งพิจารณาถึงผล
ของการตรวจติดตามครั้งกอนหนาดวย 
องคกร ตอง กําหนด เกณฑ  ขอบขาย  ความถี่ และวิธีการที่จะใชในการตรวจ
ติดตาม 
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การคัดเลือกผูตรวจติดตามและการดําเนินการตรวจติดตาม ตอง ทําใหม่ันใจไดวา
กระบวนการตรวจติดตามขององคกรมีความชัดเจนและความเปนกลาง ทั้งน้ีผูตรวจ
ติดตาม ตอง ไมตรวจงานของตนเอง 
องคกร ตอง ระบุความรับผิดชอบและขอกําหนดในการวางแผนและการดําเนินการ
ตรวจติดตาม  รวมทั้งการรายงานผลและการเก็บรักษาบันทึก ไวในเอกสารการ
ปฏิบัติงาน 
 
ผูบริหารซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ที่ถูกตรวจ ตอง ยืนยันวาการกําจัดสภาพและสาเหตุของ

ความไมเปนไปตามขอกําหนดที่ไดตรวจพบไดรับการดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนด กิจกรรมการติดตามผลการดําเนินการ ตอง ครอบคลุมถึงการทวนสอบสิ่งที่ได
ดําเนินการไป  และการรายงานผลการทวนสอบนั้น  
หมายเหต ุดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ISO 10011-1, ISO 10011-2 และ ISO 10011-3 
 
การเฝาติดตามและการวัดกระบวนการ 

องคกร ตอง ใชวิธีการที่เหมาะสมในการเฝาติดตามและวัด (ในกรณีที่ทําได) 
กระบวนการตางๆ ในระบบการบริหารงานคุณภาพ วิธีการดังกลาว ตอง แสดงใหเห็น
ความสามารถของกระบวนการตางๆ ในการบรรลุผลของแผนที่วางไว หากไมสามารถ
บรรลุผลไดตามที่วางแผนไว องคกร ตอง ดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหา
และแกไขปองกันไมใหเกิดขึ้นซํ้า เพ่ือใหม่ันใจวาผลิตภัณฑจะเปนไปตามขอกําหนด 
 
การเฝาติดตามและการวัดผลิตภัณฑ 

องคกร ตอง เฝาติดตามและวัดคุณลักษณะของผลิตภัณฑเพ่ือทวนสอบวา
ขอกําหนดของผลิตภัณฑไดรับการสนองตอบ  องคกร ตอง ดําเนินการเฝาติดตามและ
วัดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ณ ขั้นตอนที่เหมาะสมในระหวางกระบวนการสราง
ผลิตภัณฑ  โดยใหสอดคลองกับการดําเนินการที่ไดวางแผนไว 

องคกร ตอง เก็บรักษาหลักฐานที่แสดงวาผลิตภัณฑผานเกณฑการยอมรับ  และ
บันทึก ตอง ชี้บงถึงบุคลากรผูมีอํานาจในการอนุมัติปลอยผลิตภัณฑ  

การอนุมัติปลอยผลิตภัณฑและการสงมอบการบริการ ตอง ไมเกิดขึ้นกอนที่การ
ดําเนินการทั้งหมดที่ไดวางแผนไว ไดรับการปฏิบัติตามโดยสมบูรณแลว เวนแตกรณีที่
ไดรับการอนุมัติใหเปนอยางอ่ืนจากผูมีอํานาจในเรื่องนั้นๆ และจากลูกคาเทาที่ทําได 

 
การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 

องคกร ตอง ยืนยันวาผลิตภัณฑซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนด สําหรับผลิตภัณฑ
ไดรับการชี้บงและควบคุมไวเพ่ือปองกันไมใหถูกนําไปใชงานหรือสงมอบ  องคกร ตอง 
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ระบุการควบคุมดังกลาว  ตลอดจนอํานาจและความรับผิดชอบที่เกี่ยวของในการจัดการ
กับผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดไวในเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

องคกร ตอง จัดการกับผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดดวยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งหรือมากกวา ดังตอไปน้ี 
- ปฏิบัติการกําจัดสภาพที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่ไดตรวจพบ 
- อนุมัติการใชงาน การปลอยออกหรือการยอมรับโดยไดรับความเห็นชอบจากผูมี

อํานาจในกรณีนั้นๆ  และจากลูกคาหากเกี่ยวของ 
- โดยการปฏิบัติการปองกันมิใหมีการนําผลิตภัณฑไปใช โดยตั้งใจตามวัตถุประสงค

เดิม 
องคกร ตอง รักษาบันทึกซึ่งแสดงถึงความไมเปนไปตามขอกําหนด  และการ

ดําเนินการอันเนื่องมาจากความไมเปนไปตามขอกําหนดนั้น   ตลอดจนการไดรับความ
เห็นชอบดังกลาวขางตนไว  

ในกรณีซึ่งผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดไดรับการแกไข  องคกร ตอง 
ดําเนินการทวนสอบผลิตภัณฑนั้นซ้ําอีก เพ่ือแสดงวาผลิตภัณฑนั้นเปนไปตาม
ขอกําหนดแลว 

ในกรณีที่พบผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดหลังการ สงมอบ หรือหลังจาก
ไดเร่ิมนําไปใชงานแลว องคกร ตอง ดําเนินการอยางเหมาะสมตอผลกระทบทั้งที่เกิดขึ้น
และอาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความไมเปนไปตามขอกําหนดนั้น 

 
การวิเคราะหขอมูล 

องคกร ตอง พิจารณากําหนด  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ   
ซึ่งแสดงวาระบบการบริหารงานคุณภาพเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน
ประเมินวายังสามารถปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพอยางตอเน่ืองได ณ 
จุดใด  การดําเนินการตางๆ ดังกลาว ตอง ครอบคลุมถึงขอมูลซ่ึงเปนผลจากการ
เฝาติดตามและการวัดจากแหลงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
การวิเคราะหขอมูล ตอง ใหสาระซึ่งเกี่ยวของกับ 
- ความพึงพอใจของลูกคา  
- ความเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ  
- คุณลักษณะและแนวโนมตางๆ ของกระบวนการและผลิตภัณฑ ตลอดจน

โอกาสในการดําเนินการเชิงปองกัน และ 
- ผูสงมอบ 
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การปรับปรุง 
การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

องคกร ตอง ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานคุณภาพ
อยางตอเน่ือง  โดยอาศัยนโยบายคุณภาพ, วัตถุประสงคคุณภาพ, ผลการตรวจ
ติดตาม, การวิเคราะหขอมูล, การดําเนินการเชิงแกไขและปองกัน ตลอดจนการ
ทบทวน โดยฝายบริหาร 
การดําเนินการเชิงแกไข  

องคกร ตอง ดําเนินการเพื่อกําจัดสาเหตุของความไมเปนไปตาม
ขอกําหนดเพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ํา การดําเนินการเชิงแกไข ตอง เหมาะสมกับ
ผลกระทบของความไมเปนไปตามขอกําหนดนั้นๆ 

องคกร ตอง จัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อระบุขอกําหนดใน
การ 

- ทบทวนความไมเปนไปตามขอกําหนด (รวมถึงการรองเรียนจาก
ลูกคา) 

- พิจารณากําหนดสาเหตุของความไมเปนไปตามขอกําหนด 
- ประเมินความจําเปนในการดําเนินการเพื่อใหม่ันใจวาความไมเปนไป

ตามขอกําหนดนั้นๆ จะไมเกิดขึ้นอีก 
- พิจารณากําหนดและนําไปปฏิบัติซึ่งการดําเนินการที่จําเปน 
- บันทึกผลของสิ่งที่ไดดําเนินการไป และ 
- ทบทวนการแกไขที่ไดดําเนินการไป 
 

การดําเนินการเชิงปองกัน 
องคกร ตอง พิจารณากําหนดการดําเนินการเพื่อกําจัดสาเหตุของความ

ไมเปนไปตามขอกําหนดซึ่งอาจเกิดขึ้นเพ่ือปองกันไมใหเกิดขึ้น   การดําเนินการ
ปองกัน ตอง เหมาะสมกับผลกระทบของปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

องคกร ตอง จัดทําเอกสารการปฏิบัติงานเพื่อระบุขอกําหนดในการ 
- พิจารณากําหนดสาเหตุและความไมเปนไปตามขอกําหนด ซึ่งอาจ

เกิดขึ้น 
- ประเมินความจําเปนในการดําเนินการเพื่อปองกันไมใหความไม

เปนไปตามขอกําหนดเกิดขึ้น 
- พิจารณากําหนดและนําไปปฏิบัติซึ่งการดําเนินการที่จําเปน 
- บันทึกผลของสิ่งที่ไดดําเนินการไป และ 
- ทบทวนการปองกันที่ไดดําเนินการไป 
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5.7  ข้ันตอนการจัดทําระบบคุณภาพ ISO 9000 
5.7.1  ข้ันเตรียมการ 

ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองเลือกระบบคุณภาพที่ตองการจะดําเนินการกอน โดยมี
การศึกษาผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้น และมีการเปรียบเทียบ เพ่ือใหม่ันใจวาองคกรไมหลง
ทาง เพราะถาเริ่มตนผิดพลาดก็ไมสามารถแกไขได ตอจากนั้นเม่ือม่ันใจวาจะจัดทํา
ระบบคุณภาพแบบใด สมมติวาเลือกระบบคุณภาพ ISO 9000:2000 จึงจะเร่ิมขั้นตอนที่ 
1 ดังนี้ 
 

5.7.2  (ผูบริหาร) ตองเอาใจใส และสนับสนนุอยางเต็มที ่
ผูบริหารจะตองเปนตัวอยางขององคกรในการจัดทําระบบคุณภาพ ทั้งเอาใจใส และ
สนับสนุนการจัดทําระบบคุณภาพทุกวิถีทาง ด่ังคําที่วา “หัวไมสายหางไมกระดิก” ถา
ผูบริหารไมทําเปนตัวอยาง พนักงานก็คงไมทําตามแนนอน 
ตอจากนั้นผูบริหารจะตองกําหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) เพ่ือประกาศ
นโยบายอยางชัดเจนเก่ียวกับคุณภาพ และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองถายทอดนโยบาย
ดังกลาวใหพนักงานทุกระดับในองคกรไดรับทราบ 
 

5.7.3  จัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9000 (Steering Committee) 
ผูบริหารจะตองมีการแตงตั้ง “ผูบริหารระบบคุณภาพ” หรือเรียกวา Quality 
Management Representative; QMR และคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ISO 
9000 ขององคกร โดยการแตงตั้งจะตองเปนลายลักษณอักษร และพนักงานทุกคนตอง
ทราบวา QMR ขององคกรคือใคร 
ภารกิจของคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 
- เลือกอนุกรมที่เหมาะสมกับองคกร เชน ISO 9001 หรือ ISO 9004 เปนตน 
- เขียน-ทบทวน และปรับปรุงคูมือคุณภาพ (Quality Manual)  
- ประชาสัมพันธ และกระตุนใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงความสําคัญของการ

จัดทําระบบคุณภาพ และรวมมือรวมใจกันทํางานใหลุลวงไป 
- ตองเขาฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจและติดตามผลคุณภาพภายใน เพ่ือนําไปใชใน

ขั้นตอนที่ 7. 
 

5.7.4 ฝกอบรมพนักงานทุกคนใหทราบเกี่ยวกับระบบคณุภาพ และวธีิการจัดทํา ISO 9000 
เม่ือมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพแลว ควรมีการฝกอบรมพนักงานทุก
คนใหเขาใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ขอกําหนดตางๆ และวิธีการจัดทํา ISO 9000 
รวมถึงระบบเอกสารตางๆ ที่จําเปน ทั้งน้ีการฝกอบรมจะตองฝกอบรมพนักงาน 100% 
เพ่ือลดปญหาการตอตาน และความไมเขาใจกัน 
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5.7.5  สรางทีมงานทุกจุดการทาํงานข้ึนมา 
ตอจากขอ 3. คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพเริ่มตนคัดเลือกพนักงานทุกจุดการ
ทํางานที่มีความกระตือรือรน และมีความเสียสละใหกับองคกรจํานวนหนึ่ง ทั้งน้ีทีมงาน
ดังกลาวจะตองเปนพนักงานในจุดงานนั้น และเขาใจระบบงานทั้งหมดเปนอยางดี เพ่ือ
เปนทีมงานสําหรับจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual; PM) วิธี
ปฏิบัติงาน (Work Instruction; WI) และเอกสารสนับสนุน (Supporting Document; 
SD) 
 
โดยทั่วไประบบโครงสรางของเอกสารระบบคุณภาพมี 4 ระดับ คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คูมือคุณภาพ (Quality Manual) ซึ่งภายในคูมือคุณภาพ ประกอบดวยความเปนมา
ขององคกร วิสัยทัศน กรอบและขอบเขตการรับรอง แผนผังองคกร (Organisation 
Chart) ตารางความสัมพันธของขอกําหนดกับคูมือคุณภาพ (QM, PM Matrix) 
ประวัติการแกไข เปนตน  

2. ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual) ประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบขาย 
เอกสารอางอิง เอกสารแนบ  คําจํากัดความ ขั้นตอนการทํางาน (ขั้นตอน 
ผูรับผิดชอบ และกระบวนการทํางาน) และบันทึกคุณภาพ เปนตน (มีความสัมพันธ
กันระหวางหนวยงาน) ขอเสนอแนะ ควรเขียนแผนผังการไหลของงาน (Flow 
Chart) กอน เม่ือเขียนเสร็จแลว ลองทบทวน และแกไขใหถูกตอง จึงนําไปเขียน
ขั้นตอนการทํางาน วิธีนี้จะทําใหไมหลงขั้นตอน และสามารถลดปญหาในการเขียน
ลงไปได  

3. วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) เปนรายละเอียดของขั้นตอนการทํางานภายใน
ระดับฝาย ภาควิชาฯ หรือแผนกงานตางๆ (อาจใชกับบุคคลภายในหนวยงานเดียว) 

4. เอกสารสนับสนุน (Supporting Document) เปนเอกสารที่ใชสนับสนุน เชน แผน 
รายละเอียด กฎเกณฑ เปนตน 

เอกสารสนับสนุน 

วิธีปฏิบัติงาน 

ระเบียบปฏิบัติงาน 

คูมือคุณภาพ 

แบบฟอรม บันทึก รายงาน 
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5. แบบฟอรม บันทึก รายงาน (Form, Record, Report) เปนเอกสารที่ใชเปนหลักฐาน
แสดงวาไดมีการกระทําตามที่เขียนไว ในกรณีที่เหตุการณนั้นผานมาแลว เชน 
ปฐมนิเทศพนักงานใหม ฝกอบรมตางๆ การประชุมแกไขปญหาตางๆ เปนตน 
หมายเหต ุเอกสารขอที่ 2-5 จะตองเก็บไว ณ จุดที่ทํางาน และศูนยขอมูลการจัดทํา
ระบบคุณภาพ (Document Center; DC) เพ่ือใหพนักงานที่ทําหนาที่ตาม
กระบวนการที่กลาวไวทราบ และทําใหม่ันใจวากระบวนการที่ทําถูกตองทุกขั้นตอน
ทุกครั้ง 
 
เอกสารในระบบคุณภาพ จะตองมีการบงชี้ที่ชัดเจน เชน 
1. มีเลขหนา     
2. วันที่ออกเอกสาร 
3. มีหัวโลโกขององคกร    
4. มีผูทบทวนและอนุมัติเอกสาร 
5. มี Issue วาเปน Issue ฉบับที่เทาใด เพ่ือทวนสอบไดวามีการเปลี่ยนแปลงแลว

บุคลากรไมทราบหรือไม ฯลฯ  
 

5.7.6 เขียนเอกสารตางๆ ใหเสร็จ แลวจึงลงมือทํา 
โดยใหตัวแทนของพนักงานในแตละจุดงานเปนทีมงาน รวมกันเขียนเอกสาร PM 

WI และ SD โดยมีคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพคอยชวยเหลือจะทําใหเอกสารที่
เขียนนั้นใกลเคียงกับการทํางานจริง ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพจะตองตรวจสอบ และทบทวนให PM หรือ WI นั้นๆ ตรงตามขอกําหนดของ 
ISO 9001:2000 ที่ปรากฏอยูใน QM, PM Matrix ในสวนใดที่ไมตรง หรือขาดหายไป 
จะตองมีการเรียกประชุมพนักงานทุกคน เพ่ือหาขอสรุปในการเพิ่มขั้นตอน หรือเอกสาร
บางอยางใหครบถวนตามขอกําหนด ขอควรระวังอยาพยายามคิดเอาเองแลวเขียนโดย
ไมรูกระบวนการทํางานอยางถองแท (นั่งเทียนเขียน) เพราะจะเกิดปญหาคนทําไมได
เขียน คนเขียนไมไดทํา สุดทายตองมาแกไขเอกสารใหมหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งทุกคน
เบื่อหนาย ซึ่งคงจะเปนจุดจบของการจัดทําระบบคุณภาพขององคกรนั้นคอนขางจะ
แนนอนหรืออาจจางบริษัท หรือคนนอกมาชวยเขียนก็ได แตพึงระมัดระวังเกี่ยวกับ
ปญหาการรั่วไหลของขอมูล (ลับ) และอาจมีปญหาวาบุคคลเหลานั้นอาจไมรู
กระบวนการทํางานจริงๆ ของบริษัทฯ (หมายเหตุ บางครั้งบริษัทเหลานั้นอาจทําให
วุนวายไดเชนกัน เพราะเขาไมไดเปนผูที่อยู ณ จุดปฏิบัติงาน) 

เม่ือเอกสารทั้งหมดเสร็จเรียบรอย ถึงเวลาที่จะตองมีการบังคับใช ซึ่งจะตอง
ปฏิบัติตาม PM การควบคุมเอกสารคุณภาพ กลาวคือ จะตองมีการทําบัญชีควบคุมวา
ใครรับเอกสารใดไปบาง เม่ือถึงเวลาแกไข PM หรือ WI จะตองมีการแจงศูนยขอมูลการ
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จัดทําระบบคุณภาพ (Document Center) เพ่ือยกเลิกเอกสารที่ลาสมัย และมีการเก็บ
คืนนําไปทําลาย เพ่ือมิใหไปม่ัวใชอีก 
สรุป ISO 9000 มีหลักงายๆ วา “เขียน (ตองตรงตามขอกําหนด) ในสิ่งที่ทํา ทําในสิ่งที่
เขียน และยืนยันวาทําตามที่เขียนทุกครั้ง” 
 

5.7.7  จัดทํา และเก็บบันทึกคุณภาพ 
การเก็บบันทึกคุณภาพสําคัญเชนกัน องคกรจะตองมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามี

ระบบเอกสารที่ดี เพ่ือชี้บง รวบรวม จัดเก็บ เรียกคืน และทําลายได โดยการจัดเก็บ ณ 
จุดปฏิบัติงาน และ/หรือศูนยขอมูลการจัดทําระบบคุณภาพ เพ่ือยืนยันวาหนวยงานได
ทําตามขอกําหนดอยางตอเน่ือง 
หมายเหต ุบันทึกคุณภาพ คือ แบบฟอรมตางๆ ที่ไดรับการกรอกขอมูลลงไปแลว ควรดู
ที่เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM) วาผูใดเปนผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาบันทึก
คุณภาพ ผูนั้นจะตองเก็บไวใหตรวจสอบ จนกวาจะครบเวลาเก็บ จึงทําเรื่องผานหัวหนา
หนวยงาน เพ่ือขอทําลายจาก QMR และผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร 

 
5.7.8  ตรวจประเมนิภายใน เพื่อปรับปรุงแกไขใหทําตามที่เขียนในเอกสาร 

เม่ือมีการบังคับใชเอกสารแลว มีการปฏิบัติตามที่ไดเขียน (ตองตรงตาม
ขอกําหนด) แลว จะตองมีการตรวจประเมินภายใน จากคณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพ (หมายเหตุ ตองผานการอบรมหลักสูตรการตรวจและติดตามผลภายในกอน) 
เม่ือมีขอบกพรองผูตรวจประเมินภายในจะตองเขียนใบแจงใหแกไขขอบกพรอง 
(Corrective Action Request; CAR) ซึ่งมีขอบกพรอง เชน ขอบกพรองเล็กนอย (Minor 
CAR) ขอบกพรองที่สําคัญ (Major CAR) เปนตน ใหแตละจุดแกไขปรับปรุง 
หมายเหตุ หลังจากการตรวจติดตามผลภายใน ตองใหหัวหนาหนวยงานทั้งหมดรับฟง
คําชี้แจง และรับใบ CAR อยาทิ้งไว เพราะจะทําใหการแกไขลาชา และอาจมีขอโตแยง
ได ถามีขอโตแยง ควรใหผูตรวจประเมินฯ อธิบายใหทราบทันที 
 

5.7.9  แกไขสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 
 องคกรจะตองแกไขสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (ขอ 7) และมี PM การปองกัน
การเกิดซ้ําของปญหา เพ่ือใหม่ันใจวาสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดจะไมเกิดซ้ําอีก  
หมายเหตุ เม่ือไดรับใบ CAR ควรเรียกประชุมในหนวยงานตนเอง เพ่ือหาแนว
ทางแกไข ปองกันมิใหเกิดปญหาซ้ําอีก เพราะถาปลอยไวนาน เม่ือมาตรวจอีกรอบจะ
กลายเปน Major CAR โดยอัตโนมัติ และอาจบงชี้วาหนวยงานไมประสงคจะจัดทํา
ระบบบริหารคุณภาพได 
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5.7.10  (เมื่อมั่นใจวาไดแกไขสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดหมดแลว) จึงวเิคราะหและ
เลือกบริษัทผูใหใบรับรอง 
 ในการเลือกบริษัทผูใหใบรับรอง (ภายนอก) จะตองพิจารณาเรื่องคาใชจาย ความ
เชี่ยวชาญในการตรวจอุตสาหกรรมประเภทตางๆ และความยากงายในการใหใบรับรอง 
เน่ืองจากบริษัทบางแหงเชี่ยวชาญการตรวจเฉพาะดานการศึกษา แตไมทราบเกี่ยวกับ
งานอุตสาหกรรม ดังน้ันอาจกอใหเกิดปญหาได สิ่งเหลานี้อาจนํามาใชพิจารณาในการ
เลือกดวย 
 

5.7.11 ตรวจประเมนิเพื่อออกใบรับรอง 
 บริษัทผูใหใบรับรอง (ภายนอก) จะสงผูประเมินจํานวน 2-3 คน โดยจะมีหัวหนาผู
ประเมิน (Lead Assessor) 1 คน และสมาชิก ทําการตรวจประเมินจริงๆ โดยใชเวลา
ประมาณ 2-3 วัน ขึ้นกับขนาดขององคกร 
  
ผลการประเมินมี 3 แบบคือ 
1. ไมผาน หากระบบคุณภาพดีมาก แตไมไดปฏิบัติจริงเลย หรือทําบางไมทําบาง หรือ

เอกสารในระบบไมไดกลาวถึงขอกําหนดครบถวนตาม QM, PM Matrix หรือการ
ตรวจติดตามผลภายในไมถูกตอง ไมมีการแกไขและปองกันปญหาการเกิดซ้ํา 
จะตองขอรับการตรวจประเมินใหมอีกครั้ง หลังจากองคกรนําขอ   บกพรอง
ทั้งหลายไปแกไข  

2. ผานโดยมีเง่ือนไข หากระบบคุณภาพขององคกรจัดทําดีแลว แตนําไปปฏิบัติจริงไม
ครบถวน หรือผูตรวจประเมินพบขอผิดพลาดที่แสดงใหเห็นแนวโนมวาจะไมเปนไป
ตามขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9000 ผูตรวจประเมินจะออกใบรับรองใหองคกรของ
เรา แตจะมีเง่ือนไขแกไขขอผิดพลาดใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

3. ผาน หากพบขอผิดพลาดนอยมาก หรือไมพบเลย ผูตรวจประเมินจะมอบใบรับรอง
ใหองคกร เ ม่ือไดแลวสามารถนําเอาเลขที่ ใบรับรอง หรือสัญลักษณไปใช
ประชาสัมพันธได สําหรับการตออายุใบรับรองจะตองมีการตรวจติดตามอีกอยาง
นอยปละครั้ง และการตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองทุก 3 ป 
หากองคกรของเราไดรับใบรับรอง อยาเพิ่งดีใจไป เพราะจะตองมีการตรวจติดตาม

ทุกป และใบรับรองก็ไมไดอยูค้ําฟา สามารถเรียกคืนได ดังมีผูกลาวไววา “การรักษา
ใบรับรองนั้นยากกวาการขอใบ   รับรองเสียอีก” (บรรจง, 2539) 

 
5.8 คําถามทายเรื่อง 

5.8.1  สมมุติวาบริษัทที่ทานทํางานอยูไดรับมาตรฐานระบบการจัดการดานคุณภาพ ISO 
9001 ในฐานะที่ทานเปนพนักงานของบริษัท ทานจะชวยปฏิบัติตามระบบคุณภาพ
มาตรฐานไดอยางไร? 
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ตอบ  ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับขอกําหนดในระบบการจัดการดานคุณภาพ  เชน 
ปฎิบัติงานดวยวิธีการที่ถูกตองตามคูมือการปฏิบัติงานที่เขียนไวและสอดคลองกับ
ขอกําหนด 
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6. มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ISO 14000 
6.1  ความหมาย ISO 14000  

ISO 14000 เปนอนุกรมมาตรฐานระบบ (System Standard) ดานสิ่งแวดลอม ดวยเชื่อวา
หากมาตรฐานของระบบไมวาจะเปนระบบใดดี ยอมทําใหผลดีดวยมาตรฐานที่มิไดบังคับใชหรือ
เปนกฎหมายและถูกกําหนดขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริมใหธุรกิจหันมาจัดการดานสิ่งแวดลอมดวย
แนวคิดที่วาตนทุนในการปองกันนอยกวาตนทุนในการแกไข และเปลี่ยนแนวคิดใหเห็นวาการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมไมใชการสูญเปลา หากเปนการลดคาใชจายใสการผลิตและดําเนินธุรกิจ
แบบยั่งยืน (Sustainable Development) ดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัด 

มาตรฐาน ISO 14000 เปนมาตรฐานที่สามารถนําไปประยุกตใชกับทุกประเภทและทุก
ขนาดองคกร มีความเหมาะสมตอสภาพการณที่หลายหลาย ทั้งในกิจการบริการและการผลิต
เปนมาตรฐานที่มิไดบังคับใหองคกรตองปฏิบัติ หากเปนมาตรฐานที่อยูบนพื้นฐานของความ
สมัครใจขององคกรเอง และเปนมาตรฐานที่ถูกสรางขึ้น โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหกลมกลืนกับ
ระบบการจัดการอื่น ๆ ขององคกร มิใชเพ่ือใหสรางระบบการจัดการขึ้นใหม 

สําหรับมาตรฐาน ISO 14000 หรือมาตรฐานสิ่งแวดลอม สามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ 
มาตรฐานที่เปนขอกําหนด (Specification) และมาตรฐานที่เปนแนวทางปฏิบัติ (Guidelines) ซึ่ง
แบงเปนประเด็นได 3 กลุมไดแก 

กลุมที่ 1  มุงเนนระบบการจัดการขององคกร (Management Systems) 

กลุมที่ 2 มุงเนนการตรวจและประเมินผล (Evaluation and Auditing) 

กลุมที่ 3 มุงเนนการประเมินผลิตภัณฑ (Product Assessment) 

6.2  องคประกอบของอนุกรมมาตรฐานสิ่งแวดลอม  

เนื่องจากมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO 14000 ครอบคลุมตั้งแตการผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ ซึ่งมี
ประเด็นทางสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน มาตรฐานจึงถูกกําหนดขึ้นหลายมาตรฐานเปนอนุกรมใหเหมาะสม
กับกิจกรรมซึ่งมีรายละเอียดพอสรุปไดดังนี้ (รูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 มาตรฐานตาง ๆ ในระบบการจดัการสิ่งแวดลอม 

กลุมที่ 1 ระบบการบริหารจัดการ 

ISO 14001: ระบบการจัดการทางสิ่งแวดลอม (Environmental Wental Management 
System; EMS): ขอกําหนดขอระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และแนวทางในการนําไปใช ระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม เปนมาตรฐานกําหนดประเด็นหลักใน ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม
และเปนมาตรฐานเดียวที่สามารถใหการรับรองไดโดยหนวยงานภายนอก (Third Party) และ
รับรองตนเอง (Self Declaration)     

ISO 14004: ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม: แนวทางของหลักการ ระบบและเทคนิคในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดมาตรฐานนั้นที่จะจัดอยู 

กลุมที่ 2 ระบบการตรวจวัดและประเมินผล  สามารถจัดเปนกลุมได 2 กลุม คือ 

ISO 14010: แนวทางในการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม: หลักการทั่วไป 

ISO 14011: แนวทางในการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม: ระเบียบวิธีการตรวจสอบระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม 

ISO 14012: แนวทางในการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม: คุณสมบัติของผูตรวจสอบทาง
สิ่งแวดลอม (Environmental Auditor)  
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  มาตรฐาน ISO 14010-14012 เปนมาตรฐานการตรวจประเมินระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยกําหนดเปนหลักการ วิธีการในการตรวจประเมินประสิทธิภาพและรับรองระบบ
การจัดการฯ ขององคกรเปรียบเทียบกับขอกําหนดตลอดจนกําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบ 
ซึ่งตองมีความรูและความเปนอิสระในการประเมิน 

(2) การประเมินผลการดําเนินงาน (Environmental Performance Evaluation-EPE)  

  ISO 14031: แนวทางการประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม เปนมาตรฐานที่
เกี่ยวกับแนวทางการตรวจวัดเพื่อใหผูบริหารไดรับขอมูลที่ถูกตองแมนยํา และใชประเมินผลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งขึ้นตามระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ
องคกร 

กลุมที่ 3 การประเมินผลิตภัณฑ แบงออกเปน 2 กลุมคือ 

(1)  ฉลากสิ่งแวดลอม (Environmental Labeling-EL) 

ISO 14020: ฉลากสิ่งแวดลอม-หลักการพื้นฐานสําหรับการใชฉลากสิ่งแวดลอม มาตรฐานฯ 
นี้ไดแบงฉลากออกเปน 3 ประเภทคือ 

ประเภทที่ 1 เปนฉลากที่มอบใหผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดโดยองคกรอิสระ 
(หนวยงานภายนอก) เปนการใชฉลากเพียงแผนเดียวเพ่ือสื่อสารใหผูบริโภคทราบวา
ผลิตภัณฑนั้น ๆ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาผลิตภัณฑประเภทเดียวกันในตลาด 

ประเภทที่ 2 เปนการใชฉลากเพื่ออางถึงคุณสมบัติพิเศษบางประการของผลิตภัณฑโดย
ผูผลิตเอง เชนการใชพลังงาน การนํากลับมาใชใหม การใชน้ํามันตอระยะทาง อัตรารอยละ
ของการเกิดของเสียหายหลังการบริโภค ฯลฯ 

ประเภทที่ 3 เปนฉลากที่บอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑตอสิ่งแวดลอม เชน การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชพลังงานมลพิษที่เกิดขึ้น เปนตน 

ISO 14021: ฉลากสิ่งแวดลอม-การประกาศคุณสมบัติทางสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑตนเอง
เปนมาตรฐานกําหนดนิยามและคําจํากัดความในการประกาศใชฉลากโดยผูผลิตเอง 

ISO 14022: ฉลากสิ่งแวดลอม-สัญลักษณที่ใชในการประกาศคุณสมบัติทางสิ่งแวดลอมโดย
ผูผลิต 

ISO 14023: ฉลากสิ่งแวดลอม-การประกาศคุณสมบัติทางสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑตนเอง
เปนวิธีการทดสอบ และพิสูจนคุณสมบัติทางสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ 
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ISO 14024: ฉลากสิ่งแวดลอม-หลักการของแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑการรับรอง
ผลิตภัณฑประเภทที่ 1  

ISO 14025: ฉลากสิ่งแวดลอม-หลักการของแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑการรับรอง
ผลิตภัณฑประเภทที่ 3      

(2)  การประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assesment)  

ISO 14040-1403: เปนการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ โดยกําหนดหลักการและ
วิธีการประเมินคุณสมบัติทางสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ, ผลกระทบสิ่งแวดลอม ในทุก
ขั้นตอนการผลิตตั้งแตวัตถุดิบ การใช/การผลิต การกําจัด จนกระทั่งการออกแบบ
กระบวนการผลิต 

ISO 14040: การจัดการสิ่งแวดลอม-การประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ: หลักการและ
แนวทางของเปาหมาย รวมทั้งการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ในการผลิต 

ISO 14041: การจัดการสิ่งแวดลอม-การประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ: หลักการและ
ขอบเขตของเปาหมาย รวมทั้งการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ในการผลิต 

ISO 14042: การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ-การประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑตอ
สิ่งแวดลอม (ในการพัฒนาผลิตภัณฑ) 

ISO 14043: การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ-การประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑตอ
สิ่งแวดลอม (ในการพัฒนาผลิตภัณฑ) 

ISO 14044: การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ-การประเมินการปรับปรุงใหดีขึ้น 

6.3  ปจจัยผลักดันมาตรฐานสิ่งแวดลอม  

6.3.1  ปจจัยทางสิ่งแวดลอม  

- การสูญเสียสมดุลทางนิเวศวิทยา 

ปริมาณประชากรที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วตลอดจนสมองที่ล้ําเลิศของมนุษยได
พยายามพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อผลิตสินคาใหเพียงพอตอผูบริโภค ซึ่งตอมา
นําไปสูการปฏิบัติอุตสาหกรรมยิ่งมนุษยผลิตมากขึ้นเทาใด ทรัพยากรธรรมชาติก็
ถูกใชมากขึ้นเทานั้นเปนผลใหธรรมชาติถูกรุกรานอยางรวดเร็ว และไมสามารถปรับ
สภาพใหกลบฟนคืนดังเดิมไดระบบนิเวศนจึงขาดสมดุลและกําลังกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญซึ่งกลับมามีผลกระทบที่รุนแรงตอมนุษยเอง ดังเชน การ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก (Climate Change) เกิดภาวะน้ําทวมและแหง
แลงอยางกวางขวาง 

- ภาวะมลพิษ 

สารมลพิษจากชุมชน และอุตสาหกรรมที่ถูกปลอยสูสิ่งแวดลอม ทั้งในรูปของกาซ
ของเหลวและของแข็ง ไดแพรกระจายสูบรรยากาศแหลงนํ้า และดิน การปนเปอน
ดวยสารมลพิษในสิ่งแวดลอม เปนผลใหแหลงนํ้าไมเหมาะตอการอุปโภคบริโภค
ของสิ่งมีชีวิต ทั้งมนุษยและสัตว อากาศมีสารพิษปะปนเปนอันตรายดังจะเห็นได
จากอัตราการเจ็บปวยที่เพ่ิมขึ้น ตลอดจนทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ อันเปน
ผลตอเน่ืองใหผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเปนอาหารหลักของมนุษย และวัตถุดิน ใน
อุตสาหกรรมลดลง 

- การใชทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในอดีตมนุษยคิดวามีอยูไมจํากัด ไดถูกนํามาใชอยาง
รวดเร็วเพ่ือผลิตสินคาที่เกินความจําเปน เพ่ือผลิตพลังงานใหความสะดวกสบายแก
มนุษยไดเริ่มลดลงอยางเห็นไดชัด และเปนเหตุบอกใหรูวากําลังจะหมดไปหาก
มนุษยยังไมรูจักใชอยางประหยัด 

- การกําจัดของเสียที่ไมตองการ 

ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดํารงชีวิตของมนุษยกําลังเปนปญหา เพราะนอกจากจะ
กอใหเกิดการปนเปอนสิ่งแวดลอม ซึ่งในที่สุดจะกลับมามีผลกระทบตอมนุษยแลว 
กฎระเบียบตาง ๆ ที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือใหการกําจัดของเสียเปนไปอยางถูกตอง และมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ทําใหคาใชจายในการกําจดสูงขึ้นตามมา ดังน้ัน
การลดปริมาณของเสียดวยการออกแบบและปรับปรุงการดูแล การผลิตจึงเปน
ทางออกที่ดีที่สุด 

6.3.2  ปจจัยทางการเงิน  

- ความตองการประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

ในสภาพการแขงขันเสรี และโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจตกต่ํา เชน ปจจุบันทําให
เจาของธุรกิจเริ่มมองถึงการลดคาใชจายหรือทุนในการผลิตดวยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ และบุคลากร 

- เจาของเงินทุน 
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ในอดีตคงไมมีแหลงทุนที่ไหนที่สนใจเรื่องของสิ่งแวดลอม ในการพิจารณาใหเงินกู
เพ่ือดําเนินโครงการจนกระทั่งเม่ือปญหาสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ
ในการดําเนินโครงการใหม ๆ เชน เขื่อนการคมนาคมขนสง เจาของแหลงเงินทุน
มักถูกประชาชน/สังคมตําหนิ และไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในผลกระทบที่
เกิดขึ้นได ดังนั้น ในปจจุบันแหลงทุนบางแหง เชน ธนาคารโลก เปนตน จะ
พิจารณาใหเงินกูตอเม่ือโครงการนั้น ๆ ไดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
ผานความเห็นชอบของหนวยงานที่รับผิดชอบแลวเทานั้น 

- ความตองการบริษัทประกันภัย 

สําหรับกิจการที่มีความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม บริษัทประกันภัย จะพิจารณาถึง
นโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดลอมของกิจการกอนรับประกัน 

6.3.3 ปจจัยทางสังคม  

- ความตองการของผูบริโภค 

ผูบริโภคในปจจุบันมีแหลงไดรับความรูมากขึ้นในเรื่องของสินคากับสิ่งแวดลอม จึง
เร่ิมสนับสนุนสินคาที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดหรือเปนผลิตภัณฑที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมทําใหผูผลิตที่ผลิตสินคาหันมาสนใจเรื่องของสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

- แรงกดดันของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 

ผูบริโภคที่มีสิทธิ์ในการคัดเลือกผูแทนสามารถผลัดดันใหนักการเมืองออกกฎระเบียบ
ดานสิ่งแวดลอมได 

6.3.4 กฎหมายและขอบังคับ  

เน่ืองจากมีกฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น และ
เขมงวดขึ้นทั้งกฎหมายภายในประเทศและระหวางประเทศ องคกรตาง ๆ จึงพยายาม
หามาตรการ/ระบบการจัดการใหองคกรขอตนปฏิบัติไดตามกฎหมาย   

6.3.5 ความรับผิดชอบทางกฎหมาย  

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไดกําหนดใหเจาของ
กิจการมีความผิดทางอาญาในกรณีที่พิสูจนไดวากิจกรรมอันเกิดจากกิจการนั้น ได
กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม 
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6.3.6  ภาพลักษณ  

ผูประกอบการที่ฉลาดจะมีนโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวมของกิจการ ซึ่งแสดงให
พนักงานและสาธารณะชนทราบถึงความตั้งใจในการดูแลสิ่งแวดลอม และใหเกิดความ
ภูมิใจของพนักงานตอกิจการ 

6.4 ขอกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 (EMS)  

เน่ืองจากมาตรฐาน EMS เปนมาตรฐานแรกที่มีการประกาศใช (ปลายป 2539) และเปน
มาตรฐานเดียวในบรรดามาตรฐานสิ่งแวดลอมทั้งหมดที่สามารถใหการรับรองไดจึงเปน
มาตรฐานที่มีผูสนใจและเปนที่แพรหลายเชนเดียวกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000สําหรับ 
ISO 14001 มีประเด็นที่นาสนใจ คือ 

- ISO 14001 แตกตางจาก ISO 9000 ที่เนนการใหความสําคัญของผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ 
(Interested Parties) เชน ชุมชน หนวยราชการ สื่อมวลชน เปนตน ในขณะที่ ISO 
9000 ใหความสนใจแตความตองการของลูกคา (Customer) 

- มาตรฐานนี้ เปนมาตรฐานระบบ มิใชมาตรฐานผลการดําเนินการ (System not 
Performance) มิไดครอบคลุมผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมทุกเรื่องโดยสมบูรณ 
(Absolute) หากแตครอบคลุมเฉพาะประเด็นที่ทราบ ในนโยบายขององคกรในวันที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และพัฒนาอยางตอเน่ือง (Continue Improvement) ดังน้ัน 
องคกรประเภทเดียวกัน แตมีผลการดําเนินงานตางกันสามารถไดรับการรับรอง
เชนเดียวกัน 

- มาตรฐาน ISO 14001 มิไดครอบคลุมรวมไปถึงการจัดการดานอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

- ในการพิจารณาหามาตรการ/เทคโนโลยี มาแกไขปญหาหรือเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
สามารถใชประเด็นทางดานการเงินมาพิจารณาดวยได โดยไมจําเปนตองเปน
เทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Best Available Technology) 

- ขอบเขตการทํา ISO 14001 ไมจําเปนตองครอบคลุมทุกกิจกรรม หรือทุกพื้นที่ของ
องคกร ดังนั้น ทุกพื้นที่ขององคกรไมวาจะเปนพ้ืนที่เดียว หลายองคกรใชรวมกัน หรือ
พ้ืนที่เดียว องคกรเดียวกันแตหลายหนวยงานอยูรวมกัน หรือองคกรเดียวมีหลาย
พ้ืนที่ สามารถดําเนินการตามาตรฐานไดทั้งสิ้น โดยมีเง่ือนไขในการจัดการแตกตาง
กันไป 

หากพิจารณาขอกําหนดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐาน ISO (รูปที่ 2) ดู
แลวจะพบวาใชหลักการของ P (Plan), D (Do), C (Check), และ A (Action) นั้นเอง ซึ่งมี
รายละเอียดเฉพาะสําหรับดานสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
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1. การทบทวนเบื้องตน (Preparatory Review)  

ในมาตรฐานฯ มิไดระบุขั้นตอนของการทบทวนเบื้องตนไวชัดเจน แตเปนหลักการ
ทั่วไปที่พึงตอกระทํา เพ่ือสํารวจตัวเองวาระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม และผล
การดําเนินการดานสิ่งแวดลอมขององคกรเปนอยางไร อยูในระดับใดเม่ือเทียบกับ
มาตรฐาน 

2. นโยบายสิ่งแวดลอม (Commitment and Policy)  

การดําเนินงานหรือการพัฒนาใด ๆ จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได หากผูบริหาร
ระดับสูงไมเห็นดวย และผลักดันอยางจริงจัง นโยบายสิ่งแวดลอมจึงเปนสําคัญ
เปรียบเสมือนขอผูกมัดที่ผูบริหารองคกรใหไวแกพนักงานและสาธารณชน ทั้งนี้ใน
นโยบายจะตอประกอบดวยเนื้อหาตามที่มาตรฐานกําหนด ซึ่งบงบอกถึง 

- ความเหมาะสมตอประเภท ขนาด และผลกระทบสิ่งแวดลอม อันเกิดจากกิจกรรม
บริการ หรือผลิตภัณฑ ขององคกร ตัวอยางเชน โรงานอุตสาหกรรมหนัก ซึ่ง
กอใหเกิดผลกระทบในเรื่องการปลอยนํ้าทิ้ง การปลอยอากาศเสีย และการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ กลับมีนโยบายที่จะประหยัดการใชกระดาษ ซึ่งเปนประเด็น
ที่เล็กมาก เม่ือเทียบกับประเภท และขนาดของมลพิษที่ปลอยออก เปนตน 

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอม (เร่ืองน้ีถือเปน
ประเด็นหลัก และเปนขอกําหนดขั้นต่ําสุดของมาตรฐานฯ) โดยเฉพาะของ
ประเทศที่หนวยงานตั้งอยู 

- การพัฒนาอยางตอเนื่อง และมุงเนนที่จะปองกันปญหามากกวาการแกไข (การ
พัฒนาอยางตอเน่ืองถือเปนประเด็นหลัก เชนเดียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย)  

- กรอบเพ่ือใชในการกําหนดวัตถุประสงค และทบทวนเปาหมายดานสิ่งแวดลอม
ขององคกร 

- นโยบายจะตองอยูในรูปของเอกสาร หรือมีลายลักษณอักษร ไดรับการปฏิบัติและ
รักษาไวตลอดจนสื่อไปยังพนักงานทุกคน 

- เปดเผยตอสาธารณะ 
- ลงนามโดยผูบริหารสูขององคกร หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจสูงสุด ในการดูแล

หนวยงาน 
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หลักการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 

การพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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3.  การวางแผน (Planning)  

หลังจากมีการกําหนดนโยบายแลว ขั้นตอนตอไปก็คือ การวางแผนเพื่อใหมีการ
ดําเนินการเปนไปตามนโยบาย ซึ่งมีขอปลีกยอยเปนลําดับขั้นตอไปน้ี 

3.1   การแจกแจงประเด็นดานสิ่งแวดลอม (Aspeot ldentification) 

การแจกแรงประเด็นสิ่งแวดลอม ถือเปนดานแรกของการวางแผนเปน
การบอบอกถึงปญหาหรือผลกระทบขององคกรที่มีตอสิ่งแวดลอม เพราะหาก
องคกรยังไมทราบวาตัวเองกอใหเกิดผลกระทบอันใด ยอมไมสามารถลด
ผลกระทบนั้นได องคกรจะตองมีวิธีการพิจารณาประเด็นสิ่งแวดลอม เปนลาย
ลักษณ อักษร  รมไปถึงการวิ เคราะหว าประเด็นใดที่ มีนัยสําคัญหรือมี
ความสําคัญ เพ่ือนําประเด็นดังกลาวไปตั้งเปนวัตถุประสงค และกําหนด
เปาหมายตอไป 

กา ร พิ จ า รณาปร ะ เ ด็ น สิ่ ง แ ว ดล อ ม  (ซึ่ ง หม าย ร วมทั้ ง ก า ร ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติ และสารมลพิษ) จะครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจการ ภายใตขอบเขตที่กําหนดผลิตภัณฑและการบริการ ทั้งในสภาพ
การทํางานปกติ (Normal) การทํางานไมปกติ (Abnormal) และสถานการณ
ฉุกเฉิน 

ประเด็น/ปญหาสิ่งแวดลอม สามารถพิจารณาเริ่มจากกระดับทองถิ่น
ภูมิภาคไปจนกระทั่งระดับโลก (Global Problem) ทั้งนี้ ขึ้นกับระดับการ
พัฒนาการจัดการดานสิ่งแวดลอมขององคกรนั้น ๆ และควรมีการประเมินใหม
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมผลิตภัณฑ และบริการภายในองคกรยิ่งไป
กวานั้นการแจกแจงประเด็นสิ่งแวดลอมจกตองครอบคลุมทั้งปจจัยทางตรง 
ไดแก ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการพนักงานขององคกร และปจจัยทางออม 
เชน ผลกระทบจากผูรับเหมาชวง ซึ่งปฏิบัติงานภายในพื้นที่หรือปฏิบัติงานใน
องคกร ผูจัดหาอุปกรณ เครื่องจักร สารเคมี (Supplier) เปนตน 

หนวยงานหรือองคกรที่จักตองประเมินประเด็นสิ่งแวดลอม มักมีปญหา
วาอะไรบางคือประเด็นสิ่งแวดลอม โดยทั่วไปประเด็นสิ่งแวดลอม ไดแก 
กิจกรรมซึ่งกอใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ การปลอยของเสียสู
สิ่งแวดลอม ทั้งในรูปของกาซ ของเหลว และของแข็ง รวมถึงการทําใหพ้ืนดิน
ปนเปอน 
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3.2  กฎหมายและขอบังคับอ่ืน ๆ (Legal and Other Requirements) 

วิธีปฏิบัติที่ใชกันทั่วไป (Code of Practices) ขอตกลงระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เชน สัตยาบัน สนธิสัญญาตาง ๆ 
กฎหมายและขอบังคับอ่ืนๆ หมายถึงใบอนุญาตตาง กฎหมายดานสิ่งแวดลอม 
องคกรจักตองกําหนดวิธีการที่ทราบวามีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับทาง
สิ่งแวดลอมใดบางที่ตองปฏิบัติตามและหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ขอบังคับองคกรจะทราบไดอยางไร ทั้งน้ี เพ่ือใหม่ันใจวาองคกรจะไปถือปฏิบัติ
ตามกฎมายที่ยกเลิกไปแลว มีผลใหมิไดปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชอยูใน
ปจจุบัน 

3.3  การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย (Objectives and Targets) 

เม่ือองคกรทราบวากิจการของตนไดกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม หรือมี
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมใดที่มีนัยสําคัญก็สามารถนําประเด็นน้ัน ๆ มากําหนด
เปนวัตถุประสงค และตั้งเปาหมายได โดยพิจารณาในเรื่องของกฎหมาย, 
เทคโนโลยีที่อยู, การเงิน, ความสามารถในการปฏิบัติไดจริงและความสนใจของ
ผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย เปนการเปลี่ยนรูปนโยบายใหเปนรูปธรรม ทั้งน้ี
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดขึ้นจักตองสามารถบงชี้ถึงผลการ
ดําเนินการ (Performance) สามารถวัดไดและคอนขางเฉพาะเจาะจงไมใชการ
กลาวลอย ๆ เทานั้น เปนไดทั้งวัตถุประสงคระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น
จักตองมีการทบทวนตรวจสอบเปาหมายเปนระยะ ๆ ตลอดจนมีการแจงให
พนักงานทราบเปนลายลักษณอักษร 

โคร งการ /แผนงานจั ดการ ให บ ร รจุ เ ป าหมาย  (Environmental 
Management Programmes) เพ่ือใหเปาหมายที่กําหนดขึ้นบรรลุผลองคกรจัก
ตองจัดทําแผนงานโดยผนวกเขาไปในแผนงานดานอ่ืน ๆ ขององคกร ซึ่ง
ประกอบดวยกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการทุกระดับขององคกร วิธีการ 
ระยะเวลาของแตละแผนงานใหชัดเจนตลอดจนมีการทบทนแผนงานอยาง
สมํ่าเสมอ และจัดหาทรัพยากรเพื่อใหแผนงานดําเนินไปได ทั้งน้ี ควรมีการ
จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน และ/หรือมาตรการดวย  
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4. การปฎิบัติและการดําเนินงาน (Implementation and Operation)  

4.1  โครงสรางและความรับผิดชอบ (Structure and Resonsibility) 

องคกรจักตองกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ในวันที่จะใหการ
ดําเนินการดานสิ่งแวดลอมเปนไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอมแก
หนวยงานหรือบุคคลอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษรตลอดจนจัดหา
บุคลากร ทรัพยากรทั้งดานการเงินและเทคนิคที่จําเปน เพ่ือใหระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมดําเนินไปได ผูบริหารจักตองแตงตั้งตัวแทนฝายบริหาร 
(Management Representatives) ซึ่งอาจเปนบุคคลเดียวหรือหลายคนก็ได 
ถึงแมวาบุคคลเหลานี้อาจมีหนาที่ความรับผิดชอบอ่ืนอยูก็ตาม ทั้งน้ีตัวแทนฝาย
บริหารมีหนาที่ 

1. ทําใหระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรเปนไปตามขอกําหนด
มาตรฐาน ISO 14001 และมีการนําไปใชตามที่ระบุในระบบฯ 

2. ทําใหการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมคงอยูและเปนไปตามที่กําหนด 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามระบบฯ ตอผูบริหารระดับสูงเพ่ือการ

ปรับปรุงใหดีขึ้น 

4.2  การฝกอบรม สรางจิตสํานึก และพัฒนาความสามารถ (Training, Awareness 
and Competenec)  

เพ่ือม่ันใจวาหนักงานขององคกร ซึ่งงานของเขาเปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิด
ผลกระทบที่สําคัญ รูถึงวิธีการทํางานที่ถูกตองอันกอใหเกิดผกระทบนอยที่สุด 
และรูถึงบทบาท ความรับผิดชอบของตนเองตอสิ่งแวดลอม องคกรจักตอง
จัดการอบรมใหแกพนักงานอยางเหมาะสม โดยกําหนดวิธีการประเมินความ
ตองการหรือความจําเปนที่พนักงานแตละคน แตละระดับจักตองไดรับการ
อบรม (Training Needs) และทําการอบรมตามผลการประเมิน ทั้งน้ี เร่ืองที่จัก
ตองอบรมแกพนักงานนอกเหนือจากวิธีการทํางานแลว พนักงานควรไดรับการ
อบรมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเกิดจากงานความสําคัญที่จะตองปฏิบัติ
ตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน ขอกําหนดขอบระบบฯ ประโยชนทางสิ่งแวดลอม
ของการปรับปรุงการทาน และผลที่จะตามมาหากมีการละเมิดหรือไมปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กําหนด 

ถึงแมวาในมาตรฐานฯ จะมิไดระบุใหองคกรติดตามการอบรมของ
ผูรับเหมา ซึ่งเขามาทํางานใหแกองคกร แตแนะนําใหตรวจสอบจากหลักฐาน
ของผูรับเหมาะวามีการอบรมลูกจางของเขาหรือไมอยางไร 
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4.3  การสื่อสาร (Communications) 

ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมกําหนดใหองคกร กําหนด
วิธีการสื่อสารขอมูลดานสิ่งแวดลอม 2 ระดับดวยกัน คือ 

- การสื่อสารภายในระหวางระดับตาง ๆ ในองคกร และ 
- การรับขอมูลขาวสาร, ขอรองเรียนทางสิ่งแวดลอม ตลอดจนการโตตอบ 

(Respond) จากผูเกี่ยวของภายนอก (ไมใชทุกคนหรือใครก็ได) 

ซึ่งองคกรจักตองตัดสินใจวาขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งควรสื่อสารไปยัง
บุคคลภายนอกหรืออะไรบางและผูเกี่ยวของเปนใคร 

4.4  การจัดการเอกสารในระบบฯ (Documentation) 

ในระบบ ISO ไมวาจะเปน 9000 หรือ 14000 จะเนนในเรื่องของเอกสาร 
ซึ่งจะเห็นไดจากขอกําหนดในทุกขั้นตอนวา “เปนลายลักษณอักษร” เพ่ือให
สามารถปฏิบัติไดเหมือนกันทั้งองคกร (มิไดขึ้นกับความจําหรือสิ่งที่เคยปฏิบัติ
มา และใหตรวจสอบได 

โดยสวนใหญระบบเอกสารของระบบการจัดการฯ จักแบงออกเปน 4 
ระดับ ดวยกัน คือ 

1. คูมือของระบบ (Environmental Manual) ซึ่งจะประกอบดวย ขอกําหนด
ทั่วไปของแตละขั้นตอนในระบบ 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Operating Procedures) ซึ่งจะอธิบายลําดับขั้นของ
การทํางาน (Overall Flow of Activities) 

3. วิธีการทํางาน (Work Instruction) จะบอกถึงรายละเอียดการทานแตละขั้น
เฉพาะเจาะจง และ 

4. บันทึก (Record) เปนเอกสารแสดงใหเห็นวา ผลการดําเนินงานไปตาที่
กําหนดหรือไม 

นอกจากนี้ มาตรฐานฯ ยังไดกําหนดอีกวาจักตองแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธ/ความเกี่ยวเนื่องของเอกสารแตละระดับดวย และขอมูลสามารถ
อยูในรูปของเอกสาร (Paper) หรือ อิเลคทรอนิกก็ได 
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4.5 การควบคุมเอกสาร (Document Control) 

ดังไดกลาในหัวขอ 4.4 ถึงประเภทของเอกสารจะพบวา เอกสารใน
มาตรฐานระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ไมนอย มาตรฐานฯ จึงกําหนดให
องคกรมีระบบการควบคุมเอกสาร ซึ่ประกอบดวย 

- สถานที่เก็บเอกสาร  
- เอกสารตองสามารถอานงายมีวันที่ออกเอกสารแกไขเอกสาร และเหตุใหมี

การเปลี่ยนแปลงเอกสารอยางชัดเจน  
- มีการทบทวน แกไขปรับปรุง และ/หรือเห็นชอบเปนระยะ ๆ ตามความ

เหมาะสม 
- มีการเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยอยูเสมอ ผูครอบครองเอกสารทุกคนจักตองมี

เอกสารฉบับลาสุดเทานั้น 
- ผูที่ครอบครองเอกสาร คือผูที่มีความจําเปนตองใชเอกสารนั้น ๆ 
- ระบุระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสาร 
- เอกสารที่ลําสมัยตองถูกนําออกจากระบบฯ และถูกทําลาย 
- ในกรณีที่เปนเอกสารตองถูกทําลาย แตมีความจําเปนตองเก็บไวตาม

กฎหมาย หรือเพ่ือเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ตองระบุเฉพาะลงไป 

4.6  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) 

องคกรจักตองมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร สําหรับการ
ปฏิบัติงานที่มีสวนทําใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ และมีสวนทําใหผล
การดําเนินงาน (Performance) ไมเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค รวมทั้ง
เปาหมายที่กําหนด ดังนั้นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ตองจัดทําขึ้นจึงไม
จําเปนตองครอบคลุมกิจกรรม หรือทุกการทํางานหากแตละครอบคลุมสภาพที่
อาจนําไปสูการเกิดผลกระทบที่เบี่ยงเบนไปจากนโยบาย วัตถุประสงค และ
เปาหมายเทานั้น นอกจากนั้น องคกรจักตองสื่อถึงวิธีการปฏิบัติงานนั้นๆ สู
ผูรับเหมาขององคกรดวย 

4.7  การเตรียมและโตตอบสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and 
Response)  

ระบบการจัดการฯ  ที่ ดียอมเตรียมพรอมสําหรับทุกสถานการณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพการณที่ผิดปกติจนถึงสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึง
อุบัติเหตุอันมีผลใหมีการปลอยน้ําทิ้งสูแหลงนํ้าพื้นดิน หรือการบอยอากาศเสีย
สูบรรยากาศ และอ่ืนๆ อันมีผลตอระบบนิเวศน 
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องคกรจึงตองกําหนดวิธีการที่จะแกไขปญหาเม่ือเกิดสถานการณตาง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นไดมีเพียงพอเทานั้น องคกรจักตองมีการปองกันและติดตาม
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดวย 

แผนฉุกเฉินดังกลาวจักตองถูกทบทวน และแกไขใหสมบูรณขึ้นอยูเสมอ 
โดยเฉพาะหลังการเกิดสถานการณฉุกเฉิน รวมถึงการทดสอบแผนเปนระยะ ๆ  

5  การตรวจสอบและแกไข (Checking and Corrective Action)  

เปนขั้นตอนตรวจสอบและติดตามระบบฯ คนหาปญหา และทําการแกไขดยขั้นตอน
ยอย ดังนี้ 

5.1   การติดตามและวัดผล (Monitoring and Measurement) 

ดวยพ้ืนฐานความคิดที่วา “ เราสามารถจัดการเก็บสิ่งที่เราตรวจวัดได
เทานั้น” การติดตามดวยผลการตรวจวัด จึงเปนลําดับแรกและเปนกุญแจสําคัญ
ที่บงบอกถึงผลการดําเนินงานดังนั้นองคกรจักตองกําหนดใหมีวิธีการที่จะ
ติดตามตรวจสอบและตรวจวัดดัชนีซึ่งสามารถบอบอกถึงผลการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมของกิจกรรมหรือการทํางานตางๆ ไดเปนประจํามีการบันทึกผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือใชในการวิเคราะหปญหาตอไป รวมทั้งวิธีการสอบเทียบ
เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบวัด เพ่ือความถูกตองเปนประจํา ระบุใหมีการเก็บ
ขอมูลที่ตรวจวัดได และขอมูลการสอบเทียบในขั้นตอนดวย 

5.2  ขอผิดพลาดและการแกไขปองกัน (Non-Conformance and Corrective and 
Preventive Action) 

เน่ืองจากในการปฏิบัติงานยอมมีโอกาสเกิดขอผิดพลาดที่ไมเปนไปตาม
กฎหมายบาง ไมเปนไปตามเปาหมายบาง องคกรจึงตองกําหนดใหมี
วิธีดําเนินการแกไขเม่ือเกิดขอผิดพลาดขึ้น โดยระบุ 

- อํานาจหนาที่และผูรับผิดชอบในการดําเนินการแกไข สอบสวนขอเท็จจริง 
และรายงานตอผูบังคับบัญชา 

- หามาตรการในการแกไขผลที่เกิดขึ้น และมาตรการปองกัน เพ่ือมิให
เหตุการณ/ขอผิดพลาดนั้น ๆ เกิดขึ้นอีก โดยพิจารณาจากสาเหตุที่แทจริง 
และเหมาะสมกับประเภทและขนาดของปญหา 

- มีบันทึกถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพ่ือแกไขและปองกันขอผิดพลาด 
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5.3  บันทึก (Records) 

องคกรจักตองเก็บรักษาบันทึกตาง ๆ ที่เกี่ยวของในระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยกําหนดวิธีการเก็บรักษา ประเภทของบันทึกที่เก็บ ระยะเวลา
ในการเก็บ จนกระทั่งวิธีการกําจัด/ทําลายบันทึกอยางเปนลายลักษณอักษร 

บันทึกที่มาตรฐานกําหนดใหตองเก็บรักษาไว ไดแก บันทึกอบรม บันทึก/
รายงานตรวจสอบสิ่งแวดลอมและรายงานการทบทวนของผูบริหาร นอกจากนี้
อาจรมถึงขอกฎหมาย บันทึกการสอบเทียบ การบํารุงรักษา และการตรวจสอบ
เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ บันทึกขอผิดพลาดตางๆ อีกได ทั้งน้ี บันทึกตาง ๆ 
ตองอานงาย ชัดเจน สามารถนํากลับไปสูกิจกรรมที่เกี่ยวของได (Traceable) 
และมีการปองกันการสูญหายหรือถูกทําลาย 

5.4  การตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (EMS Audit) 

เม่ือมีการดําเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไประยะหนึ่งแลว
องคกรตอมีการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวายังมีการดําเนินการตามระบบฯ และ
ถูกตองตามที่มาตรฐานกําหนด การตรวจสอที่กลาวถึงน้ีเปนการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบความถี่ของการตรวจสอบ ซึ่งขึ้นกับความสําคัญของกิจกรรม
นั้น ๆ ตอสิ่งแวดลอม และผลการตรวจสอบครั้งกอน 

6  การทบทวนโดยฝายบริหาร (Management Review)  

องคกรจักตองกําหนดใหฝายบริหารไดทบทวนความเหมาะสมพอเพียงและ
ประสิทธิภาพของระบบฯ จากผลการตรวจสอบระบบฯ ในขั้นตอน 4.5.4 การ
เปลี่ยนแปลงสภาพการณโดยรอบ เชน การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ความคาดหวังที่
เปลี่ยนไปของผูเกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเทคโนโลยี การผลิตหรือ
แมแตขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพ่ือปรับปรุงนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และมีการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง   

6.5  การประเมินสภาพระบบการจัดการที่มีอยู  
กอนลงมือวางแผนสําหรับ ISO 14001 ควรทบทวนดูวาองคกรมีอะไร    อยูแลวบางที่

เกี่ยวกับงานดานสิ่งแวดลอมการทบทวน โดยมีหลักการขั้นตอนดังนี้  
1. ตรวจสอบขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่อง

มลพิษและสิ่งแวดลอมโดยตรงและเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง เชน กฎหมายดานทรัพยสินหรือ
กรรมสิทธิ การขนสง การขนสงทางเรือชายฝงทะเล สุขภาพ และอ่ืน ๆ  
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2. ประเมินการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกรวาเปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด 
ขอบัญญัติและแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ (แมจะไมเปนกฎหมาย) หรือไม และดูดวยวาเปนไปตาม
นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติขององคกรนั้นหรือไม  

3. พิจารณาวากิจกรรมใดขององคกร หรือผลิตภัณฑหรือบริการใดอาจจะสงผลดานสิ่งแวดลอม
หรืออาจทําใหผิดกฎหมาย 

4. พิจารณานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติที่ตองเก่ียวของกับหนวยงานภายนอกองคกร เชน 
ผูใหบริการ ผูรับเหมา ผูจัดสงสินคาหรือวัสดุใหองคกร เพ่ือดูวามีสิ่งใดที่อาจสรางปญหา
สิ่งแวดลอมใหองคกรได  

5. ประเมินแนวโนมการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมหรือปญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือขอผิดพลาดที่
เกือบจะเกิดขึ้น เพ่ือดูวามีการตรวจสอบสาเหตุอยางถี่ถวนหรือไม มีมาตรการแกไขและ
ปองกันอยางไดผลหรือไม  

6. สํารวจความคิดเห็นของกลุมสนใจ เชน ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมขององคกร  

7. ประเมินดูวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรเปนตัวชวยหรือเปนตัวอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

8. วิเคราะหหาชองวางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีอยูนันยังหางไกลจากระบบตาม
มาตรฐาน ISO 14001 อยางไรบาง  

9. กําหนดระดับผลงานดานสิ่งแวดลอมที่อยากเห็น โดยดูตัวอยางที่ดีที่สุดจากองคกรอ่ืน ๆ ไมวา
จะเปนองคกรในธุรกิจเดียวกันหรือตางกันก็ตาม  

10. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อปดชองวางที่ยังหางจาก ISO 14001 กําหนดกรอบเวลา ความ
รับผิดชอบ ทรัพยากรที่ตองใช และการใหรางวัลตอความสําเร็จ  

 
6.6  ข้ันตอนในการขอรับรอง  

เม่ือองคกรดําเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร ที่เปนไปตาม
ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 14001 ระยะหนึ่ง และตองการขอใบรับรอง (อยางนอยองคกรตองมี
การตรวจสอบระบบฯ ภายในและมีการทบทวนของฝายบริหารแลวอยางนอย 1 คร้ัง) สามารถ
ขอใบรับรองไดจากบริษัท /หนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสถาบันการรับรองแหงชาติ 
(National Accreditation Committes) ของประเทศนั้นๆ ซึ่งเปนองคการที่ไดรับอนุญาตจาก
รัฐบาลในการแตงตั้ง บริษัทจดทะเบียน (Certified Body) 

ขั้นตอนแรก องคกรตองติดตอบริษัทจดทะเบียนหลายๆ บริษัท จากนั้นบริษัทจดทะเบียน
จะสงแบบสอบถามใหองคการตอบ โดยทั่วไปแบบสอบถามจักเกี่ยวของกับขอมูลองคกรคราว ๆ 
เพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนทราบขอบเขตหนวยงาน/พ้ืนที่ที่ตองตรวจประเมินและรับรอ และ
สามารถเสนอราคาไดอยางถูกตอง 
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หลังจากที่องคกรคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน โดยพิจารณาถึงขอบเขตที่บริษัทนั้น ๆ 
สามารถใหการรับรองได (ตามที่ยื่นตอสถาบันการรับรองแหงชาติ) คุณสมบัติของผูตรวจสอบ
และคาใชจายทั้งหมดแลว องคกรจักตองสงเอกสารของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (สวนใหญ
เปนคูมือ) ใหแกบริษัทฯ เพ่ือดูความพรอมขององคกร 

เม่ือบริษัทฯ พิจารณาเอกสารแลวจักทําการนัดหมายเพื่อตรวจประเมินพ้ืนที่เบื้องตนหาก
พบวายังมีประเด็นที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ผูประเมินจักทําการนัดหมายเพื่อประเมินใหญ
ตอไป 

หลังจากองคกรแกไขประเด็นตาง ๆ เรียบรอย และพรอมที่จะใหประเมินอีกครั้ง ใหทําการ
นัดหมายกับบริษัทฯ เพ่ือการประเมินใหญ 

ในการประเมินใหญ ผูประเมินจักตรวจในรายละเอียดตามขอกําหนดมาตรฐานฯ มากขึ้น 
ดังน้ันถึงแมองคกรจะผานการประเมินเบื้องตนมาแลว อาจยังมีประเด็นที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนดไดหากไมใชประเด็นสําคัญ (Major) และหรือมีการแกไขในระยะเวลาที่กําหนด บริษัท
จดทะเบียนโดยผูประเมินจะเสนอเรื่องไปยังสถาบันใหการรับรองของตนเพื่อออกใบรับรอง 

กรณีพบประเด็นหลัก ที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (Major Non Compliances) บริษัทฯ จัก
ไมเสนอขอใบรับรองให หากองคกรไมเห็นดวย และเห็นวาองคกรอตนดําเนินการครบถวนตาม
มาตรฐานฯ แลวสามารถรองเรียนไปยังสถาบันฯ ได 

ประเด็นที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (Non-Compliances) อาจหมายถึง 

1. ความลมเหลวในการปฏิบัติขั้นตอนที่เขียนไว 
2. ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรไมเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
3. ความลมเหลวในการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะมีขั้นตอน

การปฏิบัติ และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนฯ แลวก็ตาม 

เม่ือผูประเมินพบวา มีประเด็นที่ไมเปนไปตามขอกําหนด จะแจงใหเจาขององคกรทราบ
ทันที กอนสิ้นสุดการตรวจประเมินโดยใบแจงแกไข (Corrective Action Request: CAR) ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 3 ประเภท คือ 

1. ใบแจงแกไขประเด็นหลัก (Major CAR) ในกรณีพบวา มีการปฏิบัติไมเปนตามที่กําหนด ซึ่ง
นําไปสูอันตรายทันที และมีนัยสําคัญ 

- การไมปฏิบัติตามนั้น เปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและองคกรมิไดมีความตระหนัก
ในเรื่องน้ัน ๆ  

- การดําเนินงานไมบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายโดยองคกรมิไดใหความสนใจ 
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- ความไมสอดคลองกันระหวางวัตถุประสงค , การควบคุมการปฏิบัติงานและปญหา
สิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ เปนตน 

2. ใบแจงแกไขประเด็นหลัก (Major CAR) ในกรณีพบวา มีการปฏิบัติไมเปนตามที่กําหนด 
ซึ่งนําไปสูอันตรายทันที และมีนัยสําคัญ 

3. ใบแจงแกไขประเด็นของ (Minor CAR) สําหรับกรณีที่มีขอผิดพลาด ซึ่งมิใชขอที่เกิด
อันตราย และองคกรเองมีขั้นตอนควบคุมอยู ซึ่งแสดงใหเห็นวา องคกรรูปญหา พยายาม
แกไข/ปองกัน แตยังไมสมบูรณ 

4. ขอสังเกต (Observation) ระหวางการตรวจประเมินพ้ืนที่ ผูประเมินอาจพบประเด็นที่อาจ
เปนปญหาในอนาคตได หรือสามารถดําเนินการไดดีกวาที่เปนอยูหรือมีการดําเนินการที่
ซับซอนเกินไป ผูประเมินสามารถใหความเห็นเปนขอสังเกตแกองคกรได 

ในการประเมินใหญ หากองคกรไดรับ Major CAR ยอมหมายความวาผูประเมินจะไมเสนอขอ
ใบรับรองใหแกองคกร สวน Minor CAR นั้น ผูประเมินจักเสนอใหใบรับรองแกองคกรหลังจากที่
องคกรแจงกลับไปยังบริษัทฯ วาองคกรไดดําเนินการแกไขอยางไร ตามใบแจงภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ทั้งนี้ผูประเมินจักทําการตรวจสอบตามที่องคกรแจงกลับไปในการประเมินรอบ 6 
เดือน (Surveillance Audit) สําหรับขอสังเกต องคกรไมจําเปนตองแจงกลับ หากองคกรเห็น
ดวยก็ดําเนินการแกไขหากไมแกไข ผูประเมินก็มิสามารถใชเปนเหตุผลในการไมใหใบรับรองได 

6.7  สรุป  

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมสามารถประยุกตใชไดกับทุกขนาดทุกประเภท
กิจการ จะตางกันที่ระยะเวลาที่ใชเพ่ือใหไดการรับรอง ขึ้นกับขนาดของกิจการและระบบการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมที่มีอยูเดิม (สมลักษณ ,2542) 

 
6.8  คําถามทายเรื่อง 

6.8.1 ทานคิดวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) มีประโยชน อยางไร 
ตอบ  
1. ลดตนทุนในระยะยาว เน่ืองจากมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เชน การจัดการ

ทรัพยากร การจัดการของเสีย เปนตน 
2. มีแผนรองรับสําหรับแกไขสถานการณฉุกเฉิน ปองกันและบรรเทาผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากสถานการณดังกลาว 
3. 3.ลดความเสี่ ยงจากอุบัติ เหตุที่ อาจเกิดกับสิ่ งแวดลอม  รวมทั้ งค าฟน ฟู

สภาพแวดลอมและคาประกันภัย 
4. ลดการทําลายสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิต ปองกันปญหาตางๆ ที่อาจ

เกิดขึ้น 
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5. บริหารงานสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ 
6. เพ่ิมศักยภาพการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ 
7. เกิดภาพลักษณที่ดีกับองคกร 

 
7. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 18000) 

สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นมีการใชแรงงานที่ตอง
เสี่ยงตออันตรายมากขึ้น ความปลอดภัยและสุขภาพของผูใชแรงงานในการทํางาน จึงเปนเรื่องสําคัญ
อยางยิ่งที่ทุกคนตองตระหนักและใสใจตลอดเวลาเพราะผลจากสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือผล
ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น นอกจากจะกอใหเกิดความสูญเสียเกินกวาที่คาดคิดหรือเรียกกลับคืนมาได ทั้ง
ความเจ็บปวดทรมาน ความพิการนอกจากนี้ยังมีผลตอสภาพแวดลอมและสังคม เชนไฟไหม โรงงาน
ระเบิด เปนตน 

กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไดตระหนักถึงปญหาเหลานี้ จึงได
มอบหมายใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กําหนดอนุกรมมาตรฐานระบบการจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18000) ขึ้นเพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานตาง ๆ นําไปปฏิบัติ 
ทั้งน้ีมิไดมีจุดมุงหมายเพียงการแกไขปญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน แตยัง
ครอบคลุมถึงแนวทางในการปองกันมิใหเกิดปญหาดานสุขภาพ และอุบัติเหตุ ตาง ๆ ตอผูปฏิบัติงาน 
และสังคมโดยรอบ ทั้งในองคกรเองและภายนอกองคกรหรือชุมชนใกลเคียง 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Occupational 
Healthy and Safety Management System Standards) ตามอนุกรมมาตรฐาน มอก. 18000 นี้ 
กําหนดขึ้นโดยใช BS 8800: 1996 Guide to Occupational Health and Safety (OH&S) 
management system เปนแนวทางโดยมีวัตถุประสงคมุงเนนใหองคกรใชเปนเกณฑในการจัดทํา
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและพัฒนาปรับปรุงระบบใหดียิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง
อนุกรมมาตรฐาน มอก.18000 แบงออกเปน 2 เลม ดังนี้ 

- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: 
ขอกําหนดตามมาตรฐานเลขที่ มอก.18000-2540 (Occupational Health and Safety 
Management System: Specification) 

- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: 
ขอแนะนําดานเทคนิคและวิธีการนําไปปฏิบัติ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.18001-2541 
(Occupational Health and Safety Management System: Guide to Technical and 
Implementation) 
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7.1  วัตถุประสงคของมาตรฐาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑในการดําเนินงานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขององคกรในดานตางๆคือ 

1. ลดความเสี่ยงตออันตรายและอุบัติเหตุตางๆของพนักงานและผูเกี่ยวของ 
2. ปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจใหเกิดความปลอดภัย 
3. ชวยสรางภาพพจนความรับผิดชอบขององคกรตอพนักงานภายในองคกร ตอองคกรเอง 

และตอสังคม 

มาตรฐานนี้ลูกคาจะเนนมาก โดยที่ทางลูกคาจะสงคนเขามาตรวจสอบดูวา ทางบริษัทมีการให
สวัสดิการ ประกันสังคม ตอคนงานมากนอยแคไหนโดยจะสุมคนงานมานั่งสัมภาษณ โดยหาม
คนของบริษัทมานั่งฟง เปนการสัมภาษณแบบตัวตอตัว 

7.2  เปาหมายของระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- ลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของลูกจางและผูที่เกี่ยวของ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร 
- แสดงถึงความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม 
 

7.3  คํานิยาม 
- - การชี้บงอันตราย หมายถึง กระบวนการในการคนหาอันตราย 
- - การตรวจประเมิน หมายถึง การตรวจสอบโดยอิสระ มีการนําไปใชอยางประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
- การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในประมาณระดับของความเสี่ยงและตัดสิน

ความเสี่ยง  
- ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสและผลจากอันตรายนั้น 
- ปจจัยภายนอก แรงผลักดันที่อยูนอกการควบคุมที่มีผล เชน กฎหมาย มาตรฐาน   
- ปจจัยภายใน หมายถึง แรงผลักดันที่อยูภายในที่มีผลตอระบบ เชน การเปลี่ยนแปลง

โครงสราง วัฒนธรรมภายในองคกร 
- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได หมายถึง ระดับความเสี่ยงนอยหรือระดับความเสี่ยงเล็กนอย    
- NEAR MISS หมายถึง เหตุการณที่ไมพึงประสงค มีแนวโนมที่จะเกิดอุบัติเหตุ  
- INCIDENT หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวมีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือ NEAR MISS 
- ACCIDENT หมายถึง เหตุที่ทําใหบาดเจ็บ หรือ เจ็บปวยจากการทํางาน หรือทรัพยสิน

เสียหาย หรือสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือ สาธารณชน     
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7.4  ขอกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- ขอกําหนดทั่วไป 
ตอง จัดทําและปฏิบัติตามระบบการจัดการอาชีวอนามัย ตามขอกําหนดซึ่งระบุในขอ 4 นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
-  การทบทวนสถานะเริ่มตน 

องคกรจะตองพิจารณาทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยู
เพ่ือทราบสถานภาพปจจุบันขององคกร โดยมีวัตถุประสงคในการกําหนดขอบเขตของการ
นําเอาระบบการจัดการไปใชและเพื่อใชในการวัดผลความกาวหนา 
 

-  นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ผูบริหารระดับสูงสุดขององคกรจะตองกําหนดนโยบายและจัดทําเปนเอกสารพรอมทั้งลง

นามเพื่อแสดงเจตจํานงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แลวมอบหมายใหมีการ
ดําเนินการตามนโยบายพรอมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินการ ตองให
พนักงานทุกระดับเขาใจนโยบาย ไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสมและมีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบรวมทั้งสงเสริมใหเขามามีสวนรวมในระบบการ
จัดการ 

 
-  การวางแผน 

มีการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งชี้บงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพ่ือใช
ในการจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยงการวัดผลและการทบทวนระบบการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยไดอยางเหมาะสมพรอมทั้งกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ชัดเจน เพ่ือใหสามารถจัดสรรทรัพยากรไดถูกตองทั้งดานงบประมาณและบุคลากร 
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-  การนําไปใชและการปฏิบัติ 
องคกรตองนําแผนงานที่กําหนดไวมาปฏิบัติโดยมีผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบ

โครงการจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรเพื่อใหมีความรูและความสามารถที่เหมาะสมและ
จําเปน จัดทําและควบคุมเอกสารใหมีความทันสมัย มีการประชาสัมพันธเพ่ือปลุกจิตสํานึก
ใหทุกคนในองคกรตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกัน ใหความสําคัญและรวมมือกัน
นําไปใชปฏิบัติพรอมทั้งควบคุมการปฏิบัติใหม่ันใจวากิจกรรมดําเนินไปดวยความปลอดภัย
และสอดคลองกับแผนงานที่วางไวรวมถึงมีการเตรียมความพรอมสําหรับกรณีที่เกิดภาวะ
ฉุกเฉินขึ้น 

 
-  การตรวจสอบและแกไข 

ผูบริหารขององคกรตองกําหนดใหมีการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆโดย
การตรวจประเมิน เพ่ือวัดผลการปฏิบัติและหาขอบกพรองของระบบ แลวนําไปวิเคราะหหา
สาเหตุและทําการแกไขแลวบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 

 
-  การทบทวนการจัดการ 

ผูบริหารระดับสูงขององคกรจะตองกําหนดใหมีการทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จากผลการดําเนินงาน ผลการตรวจประเมินรวมทั้งปจจัยตางๆที่
เปลี่ยนแปลงไป นํามาปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่องและกําหนด
แผนงานในเชิงปองกัน 

 
7.5  การนําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช 

การนํามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไปใช จะชวยเสริมสรางความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชวยองคกรลด
คาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปฏิบัติงานและประการสําคัญคือ ชวยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ภายในองคกร ซึ่งเปนการแสดงออกถึงความหวงใยขององคกรที่มีตอพนักงาน นําไปสูความ
ม่ันใจในการทํางาน เสริมสรางคุณภาพขององคกร อันกอใหเกิดความไดเปรียบตอองคกรคูแขง
ในตลาดการคาและเปนผูนําในวงการธุรกิจระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้
สามารถนํามาใชไดกับการจัดการขององคกรไมวาประเภทหรือขนาดใดๆ การนํามาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใชในองคกรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด นั้น ตองประกอบดวยองคประกอบดังตอไปน้ี  

- ผูบริหารระดับสูงมีความมุงม่ันและตั้งใจแนวแนในการนําระบบมาใชและใหการสนับสนุน
อยางจริงจัง และตอเน่ือง  

- ทุกคนในองคกรมีความเขาใจ ใหความสําคัญ มีสวนรวมและใหความรวมมืออยางจริงจัง  
- ไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ  
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- มีการติดตามและปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอยางตอเน่ือง  

7.6  ประโยชนที่จะไดรับจากการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

- รักษาและปองกันชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นในองคกร  
- เปนการเตรียมความพรอมสําหรับอุบัติเหตุ และภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะชวยลด

ความเสียหาย และความสูญเสียทั้งดานชีวิตและทรัพยสิน  
- ลดรายจายเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุลดลง  
- สรางขวัญและกําลังใจแกพนักงานใหเกิดความเชื่อม่ันในความปลอดภัยตอชีวิตการทํางาน

ในองคกร ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการผลิต  
- ไดรับเครื่องหมายรับรองฯ โดยองคกรที่นํามาตรฐาน มอก.18001 ไปปฏิบัติสามารถขอให

หนวยงานรับรองใหการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะทําให
องคกรสามารถนําไปใชในการโฆษณา และประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณของ
องคกรใหดียิ่งขึ้นและเปนที่ยอมรับในสังคม  

- เตรียมความพรอมในการเขาสูการแขงขันทางดานการคาในตลาดโลก  

7.7  การเตรียมตวัเพื่อขอรับการรับรองของระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษามาตรฐานมอก.18001และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ขั้นตอนที่ 2  ประชุมฝายบริหารเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ ในการจัดทําระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ขั้นตอนที่ 3  ตั้งคณะกรรมการชี้นําเพื่อจัดทําระบบและควบคุมดูแลใหเปนไปตามที่ไดกําหนด

ไว 
ขั้นตอนที่ 4  กําหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วางแผนการจัดการระบบ จัดทํา

วิธีปฏิบัติและคําแนะนําที่จําเปน 
ขั้นตอนที่ 5  ลงมือปฏิบัติตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ไดกําหนดขึ้น 
ขั้นตอนที่ 6  ตรวจติดตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือตรวจสอบวา

ระบบเปนไปตามแผนและขอกําหนดของมาตรฐานและไดมีการนําไปใชปฏิบัติ
อยางตอเน่ือง 

ขั้นตอนที่ 7  แกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจติดตามภายใน และปรับปรุงระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ 8  ผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบโครงการดําเนินการทบทวนระบบการจัดการจากผล
การดําเนินงานการตรวจติดตามและการตรวจประเมินระบบ รวมทั้งพิจารณาจาก
ปจจัยตาง ๆ แลวมาปรับนโยบาย แผนงาน เปาหมาย เพ่ือประสิทธิผลของระบบ
การจัดการ และเพื่อประเมินผลระบบการการจัดการทั้งระบบเพื่อใหแนใจวามี
ความพรอมสําหรับการขอรับรอง 
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ขั้นตอนที่ 9  ติดตอหนวยงานที่ใหการรับรอง และยื่นคําขอเม่ือไดรับการรับรองจากสํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมแลว ก็จะมีมาตรฐานในดานอาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัย ทําใหบริษัทมีภาพลักษณที่ดีดวย 

 
7.8  การขอการรับรอง  

องคกรที่ไดจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถขอการรับรอง
ไดจากหนวยรับรองที่ใหบริการการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได 
โดยย่ืนคําขอรับการรับรองพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวของตามที่หนวยรับรอง
กําหนด  

 
- ข้ันตอนการใหการรับรองโดยทั่วไป ขั้นตอน การขอรับการรับรองระบบการจัดการอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย  

• ยื่นคําขอรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย พรอมทั้ง
เอกสาร  
o เอกสารคูมือคุณภาพ และที่เกี่ยวของ  
o ขอมูลทั่วไปของผูยื่นคําขอ  

• หนวยรับรองสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบเบื้องตนเพ่ือรวบรวมขอมูล ความพรอมของ
องคกรและรายละเอียดอ่ืนๆเพื่อกําหนดแผนการตรวจประเมิน  

• การตรวจประเมิน  
o หนวยรับรองจะตรวจประเมินเอกสารแลวจัดทํารายงานการตรวจประเมินแจงให

ผูประกอบการทราบ พรอมรายชื่อเจาหนาที่ผูประเมินและกําหนดการตรวจประเมิน  
o หนวยรับรองจะสงเจาหนาที่ผูประเมินไปตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการแลว

จัดทํารายงานการตรวจประเมินแจงใหผูประกอบการทราบ  
• สรุปรายงานผล การตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการของหนวยรับรอง พิจารณาใหการ

รับรอง  
• จัดพิมพใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
• ตรวจประเมินเพื่อการติดตามผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
• ตรวจประเมินใหมทั้งระบบ (เม่ือครบกําหนด 3 ป และขอรับรองตอ)  

7.9  คําถามทายเรื่อง  

7.9.1  จงบอกถึงประโยชนที่จะไดรับจากการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มา 5ขอ  

ตอบ  
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- รักษาและปองกันชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นในองคกร  
- เปนการเตรียมความพรอมสําหรับอุบัติเหตุ และภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะ

ชวยลดความเสียหาย และความสูญเสียทั้งดานชีวิตและทรัพยสิน  
- ลดรายจายเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุลดลง  
- สรางขวัญและกําลังใจแกพนักงานใหเกิดความเชื่อม่ันในความปลอดภัยตอชีวิตการ

ทํางานในองคกร ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการ
ผลิต  

- เตรียมความพรอมในการเขาสูการแขงขันทางดานการคาในตลาดโลก 
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8. TQM (Total Quality Management) การประกันคุณภาพทั่วทัง้องคกร 
                                                                                                                                                     

8.1  ที่มาของแนวคิดเรื่อง TQM 
แนวคิด TQM ถูกคิดคนในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย W.Edwards Deming เพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินคาและบริการ แตชาวอเมริกายังไมไดมีการนํามาใชอยางจริงจัง   
สําหรับการนําแนวคิดการบริหารงานโดยใช TQM  มาใชในการบริหารงานอยางจริงจังน้ัน  ได
เริ่มตั้งแตปลายป 1940 โดยความพยายามของบุคคลที่มีบทบาทในการบริหารคุณภาพ เชน 
Juran , Feigenbaum และ Deming ในป 1951 Feigenbaum ไดแตงหนังสือ เร่ือง Total 
Quality Control และในปเดียวกัน Joseph M. Juran เขียนหนังสือ เร่ือง Juran’s Quality 
Control Handbook TQM ไดรับความนิยมและมีผลในทางปฏิบัติมากในประเทศญี่ปุนซ่ึงทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติ ที่เนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพดี ทั้งน้ีเน่ืองจากญี่ปุนเปน
ประเทศที่แพสงครามโลกครั้งที่ 2 (WWII) และตองการฟนฟูประเทศโดยการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพสงออกเพ่ือนําเงินตราเขาประเทศ ในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูนําทางดาน
การผลิตอุตสาหกรรม และสินคาของสหรัฐเปนที่ตองการของลูกคาทั่วโลก ดังน้ันสหรัฐจึงไมมี
ความจําเปนตองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในดานการผลิต โดยไมรูตัววาคุณภาพของ
สินคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง ในทศวรรษตอมา ในป 1951 ประเทศญี่ปุนโดย
สมาคนักวิทยาศาสตรและวิศวกรแหงประเทศญี่ปุน (Japanese Union of Scientists and 
Engineers : JUSE) ไดจัดทํารางวัล Deming Prize เพ่ือมอบใหกับบริษัทที่มีผลงานดาน
คุณภาพที่ดีเดนในแตละป รางวัลดังกลาวมีผลตอการสงเสริมการปรับปรุงคุณภาพสินคาในญี่ปุน
เปนอยางมาก ในป 1987 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดมอบรางวัลคุณภาพแหงปที่เรียกวา Malcolm 
Baldrigre Award แกองคกรที่มีผลงานดานการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม 

 
ปรัชญาของ TQM มุงหวังใหบุคลากรทุกคนทุกฝายรวมมือกันในการสรางคุณภาพของงานของ
องคกร หลักการของ “Kaizen” ในประเทศญี่ปุนตองการใหพนักงานทุกคนคนหาปญหาเพื่อกา
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง TQM สอนใหปองกันของเสีย ซึ่งหมายรวมถึงความไมพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนสินคา ขอมูลขาวสาร หรือความสําเร็จของเปาหมายตามที่ลูกคาทั่วทั้ง
ภายในและภายนอก รวมทั้งฝายบริหารคาดหวัง TQM ยังหมายรวมถึงระบบการตรวจหรือ
สืบคน เพ่ือสามารระบุปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ไดรับการแกไขปรับปรุง 
 

TQM มาจากคําวา TQC (Total Quality Control) ของญ่ีปุน หรือบางทีญี่ปุนก็เรียกวา 
“CWQC” (Company-Wide Quality Control) หรืออาจแปลวา “การควบคุมคุณภาพทั่วบริษัท” 
(เรืองวิทย, 2549) TQM ไดรับการนิยามวาเปน “กิจกรรมที่เปนระบบ เปนวิทยาศาสตร และ
ครอบคลุมทุกสวนขององคกรโดยใหความสําคัญที่ลูกคา” (จําลักษณ และศุภชัย, 2548)  
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เม่ือกลาวโดยสรุปโดยภาพรวมสําหรับความหมายของ TQM นั้น: Witcher (สุนทร, 2542) กลาว
วา  

T (Total):  การยินยอมใหทุกคนปฏิบัติงานอยูภายในองคการไดเขามามีสวน
รวมในการจัดตั้งและบริหารงานระบบคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวกับทั้งลูกคา
ภายนอก (Rxternal Customer) และลูกคาภายใน (Internal 
Customer) โดยตรง 

 
Q (Quality):  การสรางความพึงพอใจของลูกคาตอการใชประโยชนจากสินคาและ

บริการ 
 เปนหลัก นอกจากนี้คุณภาพยังมีสวนเกี่ยวของกับแนวความคิดเชิง

ระบบของการจัดการ (Systematic Approach of Management) 
กลาวคือ การกระทําสิ่งใด ๆ อยางเปนระบบที่ตอเนื่องและตรงตาม
แนวความคิดด้ังเดิมของวงจรคุณภาพที่เรียกวา PDCA Cycle ซึ่ง
เสนอรายละเอียดโดย W.Edwards Deming  

 เพราะฉะนั้นถาหมุนวงจรคุณภาพเชนนี้อยางตอเนื่องขึ้นภายในแต
ละหนวยงานยอยขององคการหนึ่ง ๆ ก็ยอมจะเกิดระบบคุณภาพ
โดยรวมทั้งหมดที่เรียกวา TQM ขึ้นมาไดในประการสุดทาย 

 
M (Management): ระบบของการจัดการหรือบริหารคุณภาพขององคการ ซึ่งดําเนินการ

และควบคุมดวยระดับผูบริหารสูงสุด ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน 
(Vision) การประกาศพันธกิจหลัก (Mission Statement) และกลยุทธ
ของการบริหาร (Strategic Management) รวมถึงการแสดงสภาวะ
ของความเปนผูนํา (Leadership) ที่จะมุงม่ันปรับปรุงและพัฒนา
ระบบคุณภาพขององคการอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ืองตลอด
ระยะเวลา (Continuous Quality Improvement) 

 
8.2  ความหมายของ TQM 

มีผูเชี่ยวชาญดานการบริหารคุณภาพหลายทานทั้งที่เปนชาวญี่ปุน ชาวตะวันตก แมแต
ชาวไทย ไดให "คํานิยาม" หรือ "คําจํากัดความ (Definition)" ของ TQM เอาไวอยางหลากหลาย 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
Feigenbaum, Arman V.  
 

"TQM เปนระบบอันทรงประสิทธิภาพที่รวบรวมความพยายามของกลุมตาง ๆ ในองคกร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ธํารงรักษาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือทําใหเกิดการประหยัดมาก
ที่สุดในการผลิตและการบริการ โดยยังคงรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคาไดอยางครบถวน" 
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Costello, Robert  
 

"TQM คือ แนวคิดที่ตองการภาวะผูนําและการมีสวนรวมอยางตอเนื่องของผูบริหาร
ระดับสูง ใน   กิจกรรมทั้งหลายในกระบวนการ องคกรที่นํา TQM มาใชไดอยางสัมฤทธิผลนั้น 
จะสังเกตเห็นได จากการมีพนักงานที่ไดรับการฝกและกระตุนใหมีสํานึกดานคุณภาพ มี
สภาพแวดลอมการทํางานที่สรางสรรค ริเร่ิม ไววางใจซึ่งกันและกัน และทุกคนทุมเทใหแกการ
แสวงหาคุณภาพที่ดีกวา เพ่ือ บรรลุเปาหมายสูงสุด คือ ผลิตภัณฑและบริการที่นาพอใจ" 
 
Department of Defense กระทรวงกลาโหมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
   "TQM เปน ยุทธศาสตรเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะอยางตอเน่ืองในทุกระดับ และทุก ๆ จุด ที่
อยูในความรับผิดชอบ มันประกอบดวยเทคนิคการบริหารข้ันพื้นฐาน จิตใจมุงม่ันที่จะปรับปรุง 
และเครื่องมือเชิงวิชาการ ภายใตโครงสรางที่มีวินัย โดยพุงเปาไปที่ทุก ๆ กระบวนการ 
ประสิทธิผลแหงการปรับปรุงน้ัน เพ่ือสนองตอบเปาหมายในมุมกวาง อาทิ การลดตนทุน เพ่ิม
คุณภาพ ทันกําหนด และสอดคลองกับภาระกิจที่ตองการ การเพิ่มความพึงพอใจของผูใช เปน
วัตถุประสงคที่อยูเหนือสิ่งอ่ืนใด" 
 
Juran, Joseph M.  
   "เกณฑการตัดสินรางวัล The Malcolm Baldrige National Quality Award เปนนิยามของ 
TQM ที่ดีที่สุด และสมบูรณที่สุด" 
 
Duncan, William L.  
 “TQM เปนระบบที่ทําใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องของกระบวนการเพิ่มมูลคาทุ
กระบวนที่ดําเนินอยูในองคกร ลูกคาจะเปนผูตัดสินบนพื้นฐานแหงความพึงพอใจของพวกเขาวา 
มูลคาเพ่ิมน้ันมีจริงหรือไม ความมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในองคกร ในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการ และวัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งที่ขาดเสียมิไดใน TQM 
วิธีการทั้งหลายที่ใชใน TQM ไดรับการพัฒนาโดยผูนําดานการบริหารคุณภาพรุนแรก ๆ อาทิ 
เดม่ิง, ไฟเกนบาม, อิชิคะวะ และ จูรัน" 
 
ศาสตราจารย ดร. คะโอรุ อิชิคะวะ บิดาแหงการบริหารคุณภาพของญี่ปุน  
"ทีคิวซี คือ การปฏิวัติทางความคิดในการบริหาร" 
"ทีคิวซี คือ กิจกรรมกลุม ซึ่งไม สามารถทําไดโดยปจเจกบุคคล" 
"ทีคิวซีมิใชยาวิเศษ แตมีสรรพคุณคลายกับยาสมุนไพร" 
"ทีคิวซี คือ การบริหารดวยดวยขอเท็จจริง" 
"ทีคิวซี คือ การบริหารดวยการหมุนกงลอ PDCA" 
"ทีคิวซี คือ การบริหารที่วางอยูบนพื้นฐานแหงมนุษยธรรม" 
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"ทีคิวซี คือ วินัยที่เชื่อมโยงความรูเขากับการปฏิบัติ 
"ทีคิวซี เริ่มตนที่การศึกษาและสิ้นสุดที่การศึกษา" 
 
JIS Z 8101 (Quality Control Terminology)  
  “TQC คือ ระบบแหงวิธีการทั้งปวง เพ่ือผลิตสินคาหรือบริการ อันเปนที่ตองการของลูกคา 
ดวยตนทุนที่ประหยัด โดยพนักงานทุกคน ตั้งแตผูบริหารระดับสูง ผูจัดการ หัวหนาสวน 
ตลอดจนผูปฏิบัติงาน ตองมีสวนรวมและใหความรวมมือในทุก ๆ ขั้นตอนของกิจกรรมภายใน
บริษัท ตั้งแตการตลาด การวิจัย และพัฒนา การวางแผนการผลิต การออกแบบ การจัดซื้อจัด
จางผูรับเหมาชวง การผลิต การตรวจสอบ การขาย และการบริการหลังการขาย ตลอดจนการ
บัญชีการเงิน การบริหารบุคลากร และการศึกษาฝกอบรม" 
ดร.ทวี บุตรสุนทร  
  "TQM คือ กิจกรรมที่พนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกหนวยงานทําหรือชวยกันทําเปน
กิจวัตรประจํา เพ่ือปรับปรุงงานอยางสม่ําเสมอ และตอเน่ือง โดยทําอยางมีระบบ ทําอยางเชิง
วิชาการ อิงขอมูล และมีหลักการที่สมเหตุสมผล เพ่ือจุดมุงหมายที่ทําใหลูกคาพึงพอใจใน
คุณภาพของสินคาและบริการ" 
 
ดร. วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล  
 "TQM คือ ชุดของปรัชญา ความรู เทคนิค วิธีการ สําหรับบริหารธุรกิจ เพ่ือผลิตสินคาและ
บริการที่ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยใหดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยพนักงานทุก ๆ คนมีสวน
รวม" 
 โดยสรุป  TQM หมายถึง ระบบการทํางานที่เปนวัฒนธรรมขององคการที่สมาชิกทุกคน
ตางใหความสําคัญ และมีสวนรวม ในการพัฒนาการดําเนินงานขององคการอยางตอเน่ือง โดย
มุงที่จะตอบสนองความตองการ และสรางความพอใจใหแกลูกคา ซึ่งจะสรางโอกาสทางธุรกิจ 
ความไดเปรียบในการแขงขันและพัฒนาการที่ยั่งยืนขององคการ 

 
8.3  ทําไมตองจึงตองทํา TQM 

TQM เปนระบบการจัดการที่เนนมนุษย (A People-Focused Management System) 
กลาวคือ เปนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่มุงเปลี่ยนแปลงคนทั้งหมดในองคการ เพ่ือใหหันมา
สนใจปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายสูงสุด คือการสรางความเปนเลิศในระดับ
โลก TQM มีความหมายหลายอยางในตัวเอง กลาวคือเปนทั้งกลยุทธ เทคนิค ระบบการจัดการ 
รวมไปถึงปรัชญาและเครื่องมือในการแกปญหาขององคการ สาเหตุที่ TQM มีความสําคัญก็
เพราะการเปลี่ยนแปลงทางดานการผลิต  การตลาด และการเงิน เน่ืองจากองคการตองการ
พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อตอสูกับการแขงขัน โดยมีกระแสโลกาภิวัฒนเปนตัวเรงตลาดและการ
แขงขันเปดกวางออกอยางไรพรมแดน องคการตองหาทางลดตนทุนและเพิ่มคุณภาพ เพ่ือเอา
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ตัวรอดและสรางความเจริญกาวหนา ประกอบกับมีตัวอยางความสําเร็จของ TQM จากกิจการ
ตาง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุน ประเทศตะวันตกและประเทศอื่น ๆ  
ทั่วโลก(เรืองวิทย,  2549) 
 
 Dr.Deming ไดริเร่ิมวงจรเดมิ่ง “Deming Cycle” เพ่ือแสดงถึงหลักการทํางาน Plan – Do 
– Check – Action เพ่ือการบริหารที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดีจะตองมีการวางแผน หรือพัฒนา
เปาหมายสําหรับแผนงานและกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามแผน หลังจากนั้นแผนตองถูก
นําไปปฏิบัติผล การปฏิบัติจะตองถูกตรวจสอบหรือทบทวนตามระยะเวลาที่กําหนด และในที่สุด
ผูบริหารจะตองพิจารณาดําเนินการหรือตัดสินใจในการดําเนินการขั้นตอไป 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.4  วัตถุประสงคทั่วไปของ TQM   

- เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
-  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ืองในกิจกรรมทุกดาน 
-  เพ่ือความอยูรอดขององคกรและสามารถเจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้ง ภายใตภาวการณ 

แขงขันที่รุนแรง 
-  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน 
-  เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือหุน  
- เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงใหเหน็วาทาํไมตองมีการทาํการประกันคุณภาพทั่ว
้

กฎหมายคุมครอง

เทคโนโลย ี บริษัท

คูแขง 
ความรับผิดชอบ

ในวิชาชีพ 

 หนวยราชการ มาตรฐานของสินคาหรอื
บริการตามกฎหมาย 

ความตองการและความ
คาดหวังของลูกคาหรอื
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8.5  หลักการที่สําคัญของ TQM   
หลักการที่สําคัญของTQMมี 3 ประการ คือ 
8.5.1. การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Oriented) 

 ลูกคาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหธุรกิจอยูรอด และความมุงหมายเดียวของธุรกิจ คือ 
การสรางและรักษาลูกคาการใหความสําคัญกับลูกคาจะไมถูกจํากัดอยูที่ลูกคาจริงๆหรือ
ที่เรียกวา ลูกคาภายนอก (External Customer) ที่ซื้อสินคาหรือบริการของธุรกิจเทานั้น 
แตจะขยายตัวคลอบคลุมไปถึงพนักงาน หรือหนวยงานที่อยูถัดไปจากเราซึ่งรอรับ
ผลงานหรือบริการจากเรา ที่เรียกวา ลูกคาภายใน (Internal Customer) โดยเราจะทํา
หนาที่เปน ผูที่สงมอบภายใน (Internal Supplier) ในการสงมอบผลงานและสรางความ
พอใจใหแกพวกเขา ซึ่งจะสรางความสัมพันธตอเนื่องกันเปน หวงโซคุณภาพ (Quality 
Chain) 

ตารางที่ 1  แสดงหนาที่ของลูกคาและผูสงมอบ 

ลูกคา ผูสงมอบ 

1. ใครเปนลูกคาที่ตองการผลงานของเรา 1. ใครเปนผูสงมอบของเรา 

2. อะไรเปนความตองการที่แทจริงของลูกคา  
2. อะไรเปนความตองการที่แทจริงของ
เรา 

3. เราจะหาความตองการของลุกคาไดอยางไร และเรา
สามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา
ไดอยางไร  

3. เราจะสื่อสารความตองการของเราถึง
ผูสงมอบอยางไร และเราจะทําใหผูสง
มอบเขาใจความตองการของเราอยางไร 

4. เราจะวัดความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางไร  

4. ผูสงมอบของเรามีความสามารถใน
การตอบสนองความตองการของเรา
หรือไมและเพียงใด 

5. เรามีความสามารถในการตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาหรือไมและเราตอปรับปรุง เพ่ือให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีขึ้น
อยางไร  

5. ถาเรามีความตองการเปลี่ยนแปลง
เราจะแจงตอผูสงมอบอยางไร 

6. เราสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ตลอดเวลาหรือไม และเราจะสามารถปองกันไมใหเกิด
ปญหาการไมสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาไดอยางไร 
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8.5.2. การพัฒนาอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) 
 องคการที่จะทํา TQM จะตองกลาตัดสินใจ แกไขปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง 
กอนที่จะไมมีโอกาสแมจะดํารงอยูตอไปในสังคมซึ่งเราสามารถดําเนินงานไดดังนี้ 
8.5.2.1  ศึกษา วิเคราะหและทบทวนขอมูลการดําเนินงานและสภาพแวดลอมเพ่ือหา

แนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธอยาง
สรางสรรค และตอเน่ือง 

8.5.2.2  พยายามหาวิธีในการแกไขปญหา และพัฒนาการดําเนินงานที่เรียบงายแตให
ผลลัพธสูง 

8.5.2.3  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอยางเปนระบบ เปนธรรมชาติและไม
สรางความสูญเสียจากการตรวจสอบ 

8.5.3 สมาชิกทุกคนมีสวนรวม (Employees Involvement) 
  ตั้งแตพนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงหัวหนาคณะผูบริหาร (Chief Executive 

Officers) หรือ CEOS ที่ไมใชเพียงปฏิบัติงานแบบขอไปทีเทานั้นแตตองมีความเขาใจ
และยอมรับในการสรางคุณภาพสูงสุดใหเกิดขึ้น ไมเฉพาะบุคคลในหนวยงาน แตทุก
หนวยงานจะตองรวมมือกันในการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจอยางสอดคลองและลงตัว 
โดยมองขามกําแพงหรือฝาย/แผนกที่แตกตางกัน แตทุกคนตองปฏิบัติงานในฐานะ
สมาชิกขององคการคุณภาพเดียวกัน เพ่ือใหสมาชิกสามารถทํางานใหถูกตองตั้งแต
เร่ิมตน และถูกตองเสมอ โดยอาจจะจัดตั้งทีมงานขามสายงาน (Cross Functional 
Team) เขามารวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน และพัฒนาคุณภาพของธุรกิจอยาง
ตอเน่ือง โดยทีมงานจะเปนกลจักรสําคัญในการผลักดันธุรกิจไปขางหนาอยางสม่ําเสมอ 

 
8.6  การประยุกตใช TQM ในเชิงปฏิบตั ิ

TQM (Total Quality Management)  ถือเปนกลยุทธอยางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันขององคกรในทุก ๆ ดาน  ปจจุบันผูบริหารระดับสูงขององคกร
หลายแหงมีความประสงคที่จะนํา TQM  มาประยุกตใช  ซึ่งผูบริหารเหลานี้หลายทานไดศึกษา
ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM ไปบางแลวแตยังไมสามารถมองภาพในเชิงปฏิบัติได
อยางชัดเจน  ดังน้ันบทความนี้จึงเปนการแนะนําใหผูบริหารทราบโดยสังเขปวาการนํา TQM  
มาประยุกตใชในเชิงปฏิบัตินั้นควรจะมีกิจกรรมอะไรบางที่จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM 

การนํา TQM มาประยุกตใชในเชิงปฏิบัตินั้นมีกิจกรรมที่สําคัญอยางนอย 6 ประการ ที่
ผูบริหารจะตองดําเนินการในองคกรของตนเองดังนี้ 
1.   การฝกอบรมทางดานคุณภาพ 

ความเขาใจ TQM ที่ถูกตองเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิผล ดังนั้นพนักงานทุกระดับจะตองไดรับการอบรมใหทราบถึงปรัชญาแนวคิด
พ้ืนฐานของ TQM เครื่องมือที่จะนํามาใชในการปรับปรุงอยางตอเน่ือง บทบาทของพนักงาน
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แตละระดับ   ตลอดจนประโยชนที่องคกรและตัวพนักงานจะไดรับในการทํากิจกรรม TQM 
ซึ่งหากพนักงานยังไมเขาใจในประเด็นเหลานี้ก็อาจเกิดการตอตานในการทํากิจกรรมและ
สงผลใหเกิดความลมเหลวในที่สุด 

2. การบริหารงานประจําวัน (Daily Management) 
องคกรจะตองมีการกําหนดระบบหรือกระบวนการบริหารงานประจําวัน ตลอดจนมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือใหพนักงานรับทราบถึงขั้นตอนของระบบงาน หนาที่ของตนเอง 
และวิธีการทํางานที่ถูกตอง  (เปรียบเสมือนกับการเขียน Procedure และ Work Instruction 
ในการทํา ISO9001:2000 แตควรจัดทําใหครบทุกหนวยงาน) ทั้งน้ีผูบริหารควรกําหนด 
KPIs (KeyPerformance Indicators)   ของระบบงานประจําวันไวดวยเพื่อเปนเปาหมายใน
การปรับปรุงพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ 
 

3. การบริหารนโยบาย (Policy Management) 
3.1   การกําหนดนโยบาย 

1. ผูบริหารระดับสูงจะตองกําหนดนโยบายในการบริหารงานและประเด็นที่ตองการ
ปรับปรุงพัฒนา โดยพิจารณาถึงความจําเปนเรงดวนและความสําคัญตอความอยู
รอดขององคกร เชนการเพิ่มยอดขาย, การลดตนทุน, การเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต เปนตน 

2. กําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายใหเปนตัวเลขที่ชัดเจน เพ่ือเปนระดับหรือผลของ
การปรับปรุงที่ตองการในแตละประเด็น และตองมีกรอบเวลาที่ชัดเจน 

3. กําหนดกลยุทธที่สามารถอธิบายถึงกิจกรรมที่จะตองดําเนินการไดอยางเปน
รูปธรรมพนักงานอานแลวตองเขาใจ  วาผูบริหารอยากใหทําอะไร และทําอยางไร     
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค 

4. การกระจายนโยบาย (Policy  Deployment) ประเด็นที่จะปรับปรุง, วัตถุประสงค/
เปาหมาย และกลยุทธที่ผูบริหารระดับสูงกําหนดตองมีการกระจายลงสูทุกระดับ
อยางเปนระบบเพื่อใหแตละระดับทราบถึงสิ่งที่หนวยงานตนเองจะตองทําและ
ทราบถึงเปาหมายของหนวยงาน  ซึ่งในระดับลางจะชัดเจนเปนแผนปฏิบัติ ดัง
แผนภูมิที่ 3  
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แผนภูมิที่ 3  การบริหารนโยบาย (Policy Management) 
 

นโยบายของ  CEO 
ประเด็นปรับปรุง, เปาหมาย, กลยุทธ 

    
 

นโยบายของ Department Manager 
ประเด็นปรับปรุง, เปาหมาย , กล
ยุทธ 

 
 

นโยบายของ  Section Manager 
ประเด็นปรับปรุง, เปาหมาย , กล
ยุทธ 

 
 

แผนปฏิบัต ิ
หัวขอปฏิบัติและกําหนดเวลา 

 
 

3.2    ดําเนินการตามนโยบายและแผนงานที่วางไว   ทําการบันทึกผลของการดําเนินการ
และนําผลของการดําเนินการตรวจสอบ เทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด
เปนระยะๆ 

3.3    ผูบริหารระดับสูงจะตองมีการประชุมเพ่ือทบทวนนโยบาย,วัตถุประสงคและกลยุทธ 
อยางตอเนื่องเพ่ือพิจารณาวาจะตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย,   วัตถุประสงค และ
กลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณอยางไรหรือไม 

 
4. การบริหารขามสายงาน (Cross Functional Management) 

จุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงระบบงานที่มีความเกี่ยวของกับหลาย ๆ ฝาย เชน  ระบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมซึ่งมีความเกี่ยวของกันทั้งฝายการตลาด ฝายวิศวกรรม ฝายผลิต ฝาย
ควบคุมคุณภาพ ฯลฯ ซึ่งปญหาสวนใหญของระบบการบริหารขามสายงานนั้น  มักจะเปน
ปญหาอันเนื่องมาจากผูบริหารระดับสูง เชน ผูบริหารระดับฝายตางคนตางทํางานไมมีการ
ประชุมตัดสินใจรวมกันในประเด็น ที่สําคัญ หรือเกี่ยงความรับผิดชอบเนื่องจากไมมี
ระบบงานที่ชัดเจน 
แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารขามสายงาน    มีดังนี้ 

CEO 

  Department Manager 

 Section Manager 

 Supervisor 
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(1) แตงตั้ง Cross Functional Management Committee  โดยประธานควรเปนกรรมการ
ผูจัดการ 

(2) การดําเนินงานของคณะกรรมการ 
1. รับผิดชอบการจัดทํา  Flow  Chart  ของระบบบริหารขามสายงานให 
2. ชัดเจนทุกระบบ 
3. ดําเนินการตรวจวิเคราะหระบบงานตาม  Flow  Chart  ที่กําหนด 
4. รวมกันเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบ 
5. ดําเนินการและติดตามประสิทธิผลของการปรับปรุง 

 
5. กิจกรรมกลุมยอย (Small Group Activity) 

การจัดใหมีกิจกรรมกลุมยอย เชน กิจกรรม 5ส,  กิจกรรมกลุมคุณภาพ QCC นั้น   มี
จุดมุงหมายเพื่อใหพนักงานระดับปฏิบัติทุกคนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนางานอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานอยางหนึ่งของ TQM และในการดํารงรักษากิจกรรมกลุมยอย
ไมใหสูญสลายไป ผูบริหารควรจัดตั้งหนวยงานสงเสริม TQM เพ่ือฝกอบรม สรางแรงจูงใจ
และผลักดันใหพนักงานรวมกันทํากิจกรรมกลุมยอยอยางสม่ําเสมอ 
 

6. ตรวจวินิจฉัยโดยผูบริหารระดับสูงสุด ( Top Management Diagnosis) 
จุดมุงหมายเพื่อใหผูบริหารระดับสูงสุดตรวจสอบวา  นโยบายการบริหารที่กําหนดไวได

ถูกนําไปกระจายและปฏิบัติโดยหนวยงานตางๆหรือไมอยางไร และถูกตองตามแนวทาง
ของ TQM หรือไม   ซึ่งผูบริหารระดับสูงสุดควรทําการตรวจวินิจฉัยอยางตอเนื่องเปน
ระยะๆ   พรอมทั้งใหคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ หากการดําเนินการผิดเพี้ยนไปจาก
วัตถุประสงคที่ตองการ 

 
8.7  แนวทางการสงเสริม TQM ภายในองคกร 

1. ผูบริหารระดับสูงตองมีศรัทธาและมีความเชื่อม่ันวา TQM  จะสามารถชวยปรับปรุงพัฒนา
องคกรไดอยางยั่งยืน 

2. นํา TQM มาเปนนโยบายในการบริหารธุรกิจ และประกาศใหพนักงานทุกคนไดรับรู 
3. จัดตั้งหนวยงานสงเสริม TQM  เพ่ือเปนหนวยงานหลักในการผลักดันการดําเนินงานตาง ๆ 

ในกิจกรรม TQM   ใหเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 
4. จัดตั้ง TQM  Steering Committee  โดยมีกรรมการผูจัดการเปนประธาน เพ่ือกําหนด

นโยบาย, ผลักดันการดําเนินการ, ติดตามผลและแกปญหาหลัก ๆ ในการทํากิจกรรม TQM 
5. หาที่ปรึกษา (Consultant)  หากคิดวาจําเปน 
6. กําหนด  Road Map ของการทํา TQM  และแผนงานหลัก 
7. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงานที่กําหนด 
8. ดําเนินการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมตาง ๆ ของ TQM 
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9. ผูบริหาระดับกลางตรวจสอบการปฏิบัติและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
10. ผูบริหารระดับสูงตรวจวินิจฉัย (Diagnosis)  ผลการดําเนินงาน TQM เปนระยะๆ 
11. ประเมินผลงานประจําป 

 
8.8  บทบาทของผูบริหารในระดับตาง ๆ ในการทํากิจกรรม TQM 

- ผูบริหารระดับสูง 
1. กําหนดวิสัยทัศน, นโยบายและเปาหมายของการทํากิจกรรม TQM  ซึ่งควรกําหนด

เปาหมายทั้งระยะสั้น  ระยะกลางและระยะยาว 
2. กําหนด  Road Map และแผนงานหลักของการทํา TQM 
3. แสดงความมุงม่ัน มีความเปนผูนําและสรางวัฒนธรรมแบบ TQM 
4. มอบหมาย และกระจายนโยบายสูการปฏิบัติ 
5. สนับสนุนในทุก ๆ ดาน 
6. แสดงความเปนผูนําและเปนตัวอยางที่ดีในการทํากิจกรรม 
7. ตรวจวินิจฉัยและพัฒนาระบบที่มีอยูใหดียิ่งขึ้น 
 

- ผูบริหารระดับกลาง 
1. รับผิดชอบและสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติกิจกรรม TQM  ในหนวยงานของตนให

สอดคลองกับนโยบายของผูบริหารระดับสูง 
2. อบรมใหความรูและจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหรวมมือกันทํากิจกรรม 
3. ติดตามความคืบหนาและแกปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 
4. สรางมาตรฐานและเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติ 
5. กระตุนและสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
6. ประสานงานและรวมมือกับสวนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

- ผูบริหารระดับลาง 
1. ควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่สรางขึ้น 
2. จูงใจผูใตบังคับบัญชาใหรวมมือกันทํากิจกรรม 
3. ตรวจสอบและติดตามปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติและรายงานใหผูบังคับบัญชา

รับทราบ 
4. รับทราบขอมูลที่จําเปนจากพนักงาน 
5. ใหขอมูลทางดานเทคนิคที่จําเปนแกผูบริหารระดับกลางเพื่อปรับปรุงงาน 
 
ในชวงเริ่มตนของการทํา TQM มาประยุกตใชในองคกรเปนสิ่งที่ผูบริหารตองมีความ

มุงม่ันและใชความพยายามเปนอยางสูง   เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารและ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  ซึ่งพนักงานในองคกรอาจไมเคยชินและเกิดการตอตาน  
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  การบริหาร 
 

 

ดังน้ันผูบริหารจึงควรชี้แจงถึงความจําเปนและประโยชนที่พนักงานจะไดรับจากการกิจกรรม 
TQM   ใหชัดเจนเพื่อลดปญหาดังกลาวใหนอยลง   และหลังจากที่ไดทํา  TQM  ดวยวิธีการที่
ถูกตองไปสักระยะหนึ่งแลว   จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงขององคกรในทิศทางที่ดีขึ้น   องคกรมี
ความสามารถในการแขงขันมากขึ้น และสามารถดํารงอยูไดในธุรกิจระยะยาว 

 
8.9  ปจจัยแหงความสําเร็จในการประยุกตใช TQM 

การนํา TQM มาใชไมใชเรื่องงาย ๆ เพราะ TQM เปนเรื่องที่ซับซอน ละเอียดออน และ
เกี่ยวของกับทุกคนองคการ ดังน้ัน ถึงแมผูบริหารจะดําเนินการตามขั้นตอนการนํา TQM ไป
ปฏิบัติ แบบเปดตําราทํา (Open Book Approach) แลวก็ตาม โครงการ TQM ก็อาจจะลมเหลว
อยางไมเปนทา เพราะผูปฏิบัติขาดความเขาใจ และไมตระหนักถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการเปลี่ยนแปลงองคการ  ที่เรียกวา  กุญแจแหงความสําเร็จ 
(Key Success Factors) หรือ KSFs โดยที่เราสามารถสรุป KSFs ที่ชวยใหการนํา TQM มา
ประยุกตจนประสบความสําเร็จ ซึ่งประกอบดวยปจจัยที่สําคัญตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
                                                              ระบบ 
 
 

             ภาวะผูนํา   ความกลา 
 

 
ความรู    ความศรัทธา 

               และความเขาใจ        และมุงม่ัน 
 
           
     แผนภูมิแสดงปจจัยแหงความสําเร็จในการทํา TQM 
 

8.9.1. ความรูและความเขาใจ (Knowledge and Understanding) 
เปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จหรือลมเหลวในการทํา TQM ดังที่ Dr.Deming 

(1993) กลาววา ไมมีอะไรทดแทนความรูได (There is no substitute for knowledge.)  
เนื่องจาก TQM เปนปรัชญาในการบริหาร จึงตองดําเนินงานดวยความเขาใจอยาง
แทจริง ไมใชคิดเองเออเอง หรือทํางานแบบครั้งตอครั้ง แตผูบริหารและผูรับผิดชอบใน
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การทํา TQM จะตองมีวิสัยทัศน กลยุทธ แผนงาน และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ไมเชนน้ันการ
สรางองคการคุณภาพสมบูรณแบบจะไมสามารถเกิดขึ้นได เพราะความรูและความ
เขาใจที่ผิดพลาดจะทําใหการเริ่มตนโครงการ TQM หรือ การดําเนินงานผิดทิศทางจน
ไมสามารถแกไขได 

 
8.9.2.  ความศรัทธาและมุงมั่น (Faith and Commitment) 

ในหลักการและความสําเร็จของ TQM ทําใหสมาชิกทุกคนรวมแรงรวมใจในการ
ปฏิบัติงาน แกไขปญหา และฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ เพราะการสรางวัฒนธรรมแล
องคการ TQM ตองอาศัยความทุมเทและเสียสละอยางมาก แตก็ตองเกิดขึ้นจากความ
เขาใจที่แทจริง มิใชศรัทธาและมุงม่ันแบบงมงาย ที่รับแนวคิดมาปฏิบัติอยางไม
ไตรตรองใหรอบคอบ เพราะองคการ TQM  เปนสังคมความรู (Knowledge Society)  ที่
สมาชิกจะตองเรียนรูอยางมีเหตุผลและพยายามแกไขปญหาอยางตอเนื่อง  ไมใชการ
เรียนรูแบบไสยศาสตร (Superstitious Learning) ซึ่งเปนการยอมรับในเรื่องตาง ๆ 
อยางไมมีเหตุผล  และจะสรางผลเสียขึ้น  มากกวาผลดีที่ไดรับในระยะสั้นเทานั้น 
 

8.9.3. ภาวะผูนํา (Leadership) 
ผูบริหาร และสมาชิกทุกคนในองคการตองมีความเปนผูนําในตนเอง โดยที่ตอง

ตัดสินใจ ทําในสิ่งที่ถูก (Do the right things.) ไมใชเพียงแตทําสิ่งตาง ๆ ใหถูก (Do 
the things right.) ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือเคยปฏิบัติมาเทานั้น โดยผูบริหารจะตอง
เปนแมแบบ (Role Model) ทั้งในการทํางาน  การยอมรับในปรัชญาคุณภาพ  การ
เปลี่ยนแปลง  และการรับผิดชอบในการกระทําของตนและลูกนอง  ขณะที่สมาชิกทุกคน
ตองมีความเปนผูนําในตนเอง  และเปนผูนําของกลุม  โดยไมเพียงแตปฏิบัติงานตาม
คําสั่ง  หรือเพ่ือเอาใจเจานายเทานั้น  แตจะตองคิด  วิเคราะห  พยายามทํางาน  และ
พัฒนาตนเอง  และทีมงานใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

 
8.9.4. ความกลา (Courage) 

เปนพ้ืนฐานสําคัญของการเปนผูนํา  การสรางสรรค  และนวัตกรรมใหม ๆ ที่
จะตองคิดนอกกรอบของความเชื่อ  กฎเกณฑ และแนวทางปฏิบัติเดิม  โดยสมาชิกใน
องคการ TQM จะตองกลาที่จะตัดสินใจ  เปลี่ยนแปลง  รับผิดชอบและแกไขในการ
ดําเนินงานของตนและของกลุม  แตเปนเรื่องที่นาเปนหวงมากในปจจุบัน  ที่ความกลา
หาญกลายเปนคานิยม (Value) ที่ถอดถอยลงทุกทีในองคการและสังคมไทย  เน่ืองจาก
ทุกคนตางพยายามเอาตัวรอด  ปกปองผลประโยชนของตนเปนหลัก  โดยคนสวนใหญ
ชอบ  ตัดสินใจแบบแทงกั๊ก  หรือ Play  Safe เสมอ  หรือแสดงความกลาแบบบาบิ่น  
ขาดสติยั้งคิด และทําเพื่อความตองการของตนเทานั้น  ซึ่งเปนเพียงแตการแสดง
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พฤติกรรมที่หยาบชา  กักขฬะ และสันดานดิบออกมา  ตามที่เราไดรับรูจากสื่อตาง ๆ 
เทานั้น 

 
8.9.5. การบริหารระบบ (System Management) 

TQM เปนงานที่ตองวางแผนและดําเนินงานรวมกันทั้งองคการ โดยกําหนด
วิสัยทัศน  กลยุทธ  และแผนแมบทรวม (Integrated Master Plan) ซึ่งมีความ
ครอบคลุมในการพัฒนาศักยภาพขององคการ  แตตองยืดหยุนและสามารถปรับตัวให
สอดคลองกับขอจํากัดและความผันผวนของเหตุการณ  ซึ่งจะกําหนดขึ้นจากความ
เขาใจ  และการคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) ไมใชการทําโครงการทดลอง  
โดยแยกเปนสวน ๆ และคอย ๆ ดําเนินการครั้งละหนวยงานหรือสองหนวยงาน  โดย
วางแผนปฏิบัติเปนครั้ง ๆ ไป (One At A Time) เพราะแทนที่จะสรางเสริมการเปน
องคการ TQM กลับจะกลายเปนการจัดการคุณภาพเฉพาะสวน (Partial Quality 
Management) ที่ไมสามารถบูรณาการเขาเปนองคการคุณภาพที่แทจริง 

 
สุดทายผูเขียนอยากจะกลาววา ความสําเร็จในการทํา TQM นั้นอยูที่คน ซึ่ง

จะตองมีความเชื่อม่ัน พรอมที่จะเรียนรูในการทํางาน และผูบริหารตองไมใจรอน เพราะ
การสรางองคการ TQM จะเร่ิมเกิดผลที่เปนรูปธรรม เม่ือเราดําเนินงานจนถึงระดับที่ทํา
ใหสมาชิกสวนใหญในองคการเห็นความสําคัญของคุณภาพ และการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยสมาชิกในองคการ TQM จะไมพอใจตอคุณภาพ หรือความสําเร็จใน
ปจจุบันเทานั้น แตตองหม่ันตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขใหปฏิบัติงานกาวหนายิ่ง ๆ 
ขึ้นไป 

 
8.10  คําถามทายเรื่อง  

8.10.1  จงบอกถึงวัตถุประสงคทั่วไปของการจัดทํากิจกรรม TQM  
ตอบ   
วัตถุประสงคทั่วไปของ TQM 
- เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
- เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ืองในกิจกรรมทุกดาน 
- เพ่ือความอยูรอดขององคกรและสามารถเจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้ง ภายใต

ภาวการณแขงขันที่รุนแรง 
- เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน 
- เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือหุน 
- เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
8.10.2 จงอธิบายถึงหลักสําคัญของกิจจะกรรม TQM ทั้ง 3 ประการ 



 

กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ 

533 

ตอบ   
หลักการที่สําคัญของ TQM มี 3 ประการ คือ 
1. การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Oriented) ลูกคาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให

ธุรกิจอยูรอด และความมุงหมายเดียวของธุรกิจ คือ การสรางและรักษาลูกคาการให
ความสําคัญกับลูกคาจะไมถูกจํากัดอยูที่ลูกคาจริงๆหรือที่เรียกวา ลูกคาภายนอก 
(External Customer) ที่ซื้อสินคาหรือบริการของธุรกิจเทานั้น แตจะขยายตัวคลอบ
คลุมไปถึงพนักงาน หรือหนวยงานที่อยูถัดไปจากเราซึ่งรอรับผลงานหรือบริการ
จากเรา ที่เรียกวา ลูกคาภายใน (Internal Customer) โดยเราจะทําหนาที่เปน ผูที่
สงมอบภายใน (Internal Supplier) ในการสงมอบผลงานและสรางความพอใจใหแก
พวกเขา ซึ่งจะสรางความสัมพันธตอเน่ืองกันเปน หวงโซคุณภาพ (Quality Chain) 

2. การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) องคการที่จะทํา TQM 
จะตองกลาตัดสินใจ แกไขปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง กอนที่จะไมมีโอกาสแมจะ
ดํารงอยูตอไปในสังคมซึ่งเราสามารถดําเนินงานไดดังนี้ 

2.1 ศึกษา วิเคราะหและทบทวนขอมูลการดําเนินงานและสภาพแวดลอมเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธอยาง
สรางสรรค และตอเน่ือง 

2.2 พยายามหาวิธีในการแกไขปญหา และพัฒนาการดําเนินงานที่เรียบงายแตให
ผลลัพธสูง 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอยางเปนระบบ เปนธรรมชาติและไม
สรางความสูญเสียจากการตรวจสอบ 

3 สมาชิกทุกคนมีสวนรวม (Employees Involvement) ตั้งแตพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ จนถึงหัวหนาคณะผูบริหาร (Chief Executive Officers) หรือ CEOS ที่
ไมใชเพียงปฏิบัติงานแบบขอไปทีเทานั้นแตตองมีความเขาใจและยอมรับในการ
สรางคุณภาพสูงสุดใหเกิดขึ้น ไมเฉพาะบุคคลในหนวยงาน แตทุกหนวยงานจะตอง
รวมมือกันในการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจอยางสอดคลองและลงตัว โดยมองขาม
กําแพงหรือฝาย/แผนกที่แตกตางกัน แตทุกคนตองปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกของ
องคการคุณภาพเดียวกัน เพ่ือใหสมาชิกสามารถทํางานใหถูกตองตั้งแตเร่ิมตน และ
ถูกตองเสมอ โดยอาจจะจัดตั้งทีมงานขามสายงาน (Cross Functional Team) เขา
มารวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน และพัฒนาคุณภาพของธุรกิจอยางตอเน่ือง 
โดยทีมงานจะเปนกลจักรสําคัญในการผลักดันธุรกิจไปขางหนาอยางสม่ําเสมอ 
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