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 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูล
การควบคุมคุณภาพ และเพื่อประเมินคุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูล
การควบคุมคุณภาพ ทําการประเมินดวยกัน 4 ดาน ดานความสามารถในการพึงพาของระบบ 
(Dependability) ดานความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability) ดานความสะดวกในการใชงานระบบ 
(Usability) และดานความปลอดภัยของ ขอมูลในระบบ (Security) โปรแกรมคอมพิวเตอรประเมิน
โดยเจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพ จํานวน 40 คนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย,      
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D), และ คาสถิติทดสอบสมมุติฐาน(Z-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพโดยใช
โปรแกรม Microsoft Access  สําหรับการจัดการขอมูลดังนี้ 
  1.1 ขอมูลการตรวจ และทดสอบวัตถุดิบ 
  1.2 ขอมูลการตรวจ และทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต 
  1.3 ขอมูลการตรวจขั้นสุดทาย และผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ 
  1.4 ขอมูลการรองเรียนของลูกคา 
  1.5 ขอมูลการรองเรียนของผูรับจางผลิต 
  1.6 ขอมูลของแบบผลิตภัณฑ 
  1.7 ขอมูลการบันทึกการประชุม และ 
  1.8 ขอมูลการวิเคราะหขอมูล 
 2. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคมคุณภาพที่
พัฒนาขึ้นผลการศึกษาพบวาคุณภาพทั้ง 4 ดานไดผลดังนี้ 
  2.1 ดานความสามารถในการพึงพาของระบบมีคาคุณภาพอยูในเกณฑดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.85 (Z=-1.66) 
  2.2 ดานความนาเชื่อถือของระบบ มีคาคุณภาพอยูในเกณฑดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 
(Z=-0.55) 
  2.3 ดานความสะดวกในการใชงานมีคาคุณภาพอยูในเกณฑดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 
(Z=-0.91) และ 
  2.4 ดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบคาคุณภาพอยูในเกณฑดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.88 (Z=-1.37) 
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 The purposes of this research were to develop Quality Control Data Management 
Program by using Microsoft Access Program and  evaluated the Program for Quality 
Control Data Management Program. The program was consist of 4 areas . They were  
Dependability, Reliability, Usability and Security .The program was evaluated by 40 quality 
staffs .The statistic use for analyze the data were mean,  standard deviation  (SD)  ,  and 
 Z-test. 
 The result were as follows. 
 1. Development of  Quality Control Data Management Program by use the 
program  Microsoft  Access  . 
  1.1 The data checking  and  testing  the  material. 
  1.2 The data  checking  and test the product work in process. 
  1.3 The data  final checking and the product is packaged. 
  1.4 The data customer claims . 
  1.5 The data supplier  claims. 
  1.6 The data of drawing. 
  1.7 The data of minute meeting. and 
  1.8 The data analyze .   
 2.  The Quality Control Data Management Program were: 
  2.1 Dependability ,the evaluation result is  good .The average is 3.85 (Z=-1.66). 
  2.2 Reliability, the evaluation result is  good .The average is 3.95 (Z=-0.55). 
   2.3  Usability , the evaluation result is  good .The average is 3.92 (Z=-0.91).and 
   2.4  Security , the evaluation result is  good .The average is 3.88 (Z=-1.37). 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในสังคมมนุษยไดมีการสรางสรรคสิ่งตางๆ ทั้งแปลกและใหมมากมายทั้งในรูปของ
ผลิตภัณฑและในรูปของการบริการใหแกมนุษยชาติดวยกันตั้งแตโบราณการมาแลว ซึ่งเริ่มตั้งแต
ความตองการปจจัยสี่ของมนุษยคือ อาหาร ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม และ การรักษาโรค ไปจนกระทั่ง
ถึงสิ่ง ฟุมเฟองตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน เคร่ืองสําอาง และการเสริมสวย เปนตน สิ่งทั้งหลายที่สราง
ขึ้นมาจะตองมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชงานหรือทําใหเกิดความพึงพอใจขึ้นกับ ผูที่ไดใชของ หรือ
หลังจากที่ไดรับบริการนั้นๆแลว ดวยเหตุผลอันนี้เองจึงไดมีการนําเอาคําวา คุณภาพ มาใชถา
สิ่งของใดถูกอกถูกใจและใชได ดีก็จะบอกวาสิ่งของนั้นคุณภาพดี และจะบอกวาสิ่งของนั้นคุณภาพ
ไมดี ในกรณีที่การใชงานไมดีเทาที่คิดไว สําหรับในเรื่องของการบริการก็เชนเดียวกันถาไมไดรับ
ความพึงพอใจจากการบริการแลวก็อาจกลาวไดวาคุณภาพของการบริการไมดีฉะนั้นจะเห็นวามนุษย
เราจะหนีคําวาคุณภาพไปไมพน เพราะมนุษยเรายังมีความตองการท่ีจะใชสิ่งของและบริการตางๆ
อยู (กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ.  2550: 4) 
 การที่จะใหไดสิ่งของหรือบริการที่มีคุณภาพที่ดีนั้นควรจะดําเนินการอยางไรกัน การ
ควบคุมเปนวิธีการท่ีดีอันหน่ึงที่ควรจะตองนํามาใชเพ่ือใหไดมาซ่ึงคําวาคุณภาพดี การควบคุมเปน
กิจกรรมที่เก่ียวกับการวางแผน และการดําเนินปฏิบัติงานตางๆเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ฉะน้ัน
การควบคุมคุณภาพจึงเปนวิธีการวางแผนและดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหไดสิ่งของที่ผลิตออกมามี
คุณภาพดีเหมาะที่จะใชงาน หรือ เพ่ือใหไดการบริการท่ีเปนที่พอใจของผูรับการบริการ สําหรับการ
ควบคุมคุณภาพที่จะกลาวถึงแตการควบคุมคุณภาพเฉพาะในงานผลิตเทาน้ัน 
 การควบคุมคุมคุณภาพเปนหนาที่จะตองจัดเขาไวเปนสวนหน่ึงของระบบการผลิต ถา
ตองการใหสิ่งของที่ผลิตสามารถยืนอยูในตลาดที่มีการแขงขันได หรือถาตองการใหงานที่ผลิต
ออกมาสามารถที่จะนําไปใชไดโดยไมตองแกไขเสียกอน โดยถั่วไปถือวาการเพ่ิมงานการควบคุม
คุณภาพเขาไปในระบบการผลิตน้ันก็เหมือนกับวาไดเพ่ิมตนทุนการผลิตใหกับสิ่งของที่ผลิต คํากลาว
นี้อาจเปนจริงไดถามีการดําเนินการควบคุมคุณภาพที่ไมถูกตองกลาวคืออาจมีการควบคุมคุณภาพ
มากเกินไปเกินความจําเปน การควบคุมคุณภาพจะเขมงวดแคไหนขึ้นอยูกับความตองการของผูซื้อ
วาสามารถที่จะซ้ือไดในราคาเทาไร ระดับของคุณภาพสําหรับราคานี้จะเปนอยางไรมิใชวาจะทําแต
ของดีเลิศออกมาขายสิ่งของที่ผลิตออกมาขายไดในราคาต่ํา การผลิตก็จะอยูไมไดเน่ืองมาจากการ
วางแผนการควบคุมคุณภาพไมถูกตองทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นน้ันเอง แตถาการควบคุมไม
ถูกตองคือ งานสวนไหน ควรจะควบคุมคุณภาพแคไหน และควบคุมเม่ือไหร โดยดูที่ความตองการ
ของตลาดและราคา ก็อาจทําใหการควบคุมนั้นเปนเปนวิถีทางหนึ่งที่ชวยลดตนทุนการผลิตไดทั้งน้ี
วิธีการควบคุมคุณภาพเปนวิธีการที่ชวยใหมิใหงานออกมาเสียเกินไป และจะทําใหคุณภาพของงาน
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ที่ผลิตดีขึ้นดวย แตถาไมมีการควบคุมคุณภาพอาจจะมีการผลิตงานออกมาเสียมาก และใชไมไดซึ่ง
ทําใหตนทุนของงานที่ใชสูงขึ้น และสูงกวาการที่มีการควบคุมคุณภาพอยูในระบบการผลิต 
 โดยทั่วไประบบการผลิตจะประกอบไปดวยวัตถุดิบซ่ึงปอนเขาไปในโรงงาน โรงงานเปน
สถานที่ซึ่งประกอบไปดวยเครื่องจักร คน วิธีการผลิต และการจัดการ ซึ่งจะเปนแหลงเปลี่ยนแปลง
วัตถุดิบใหเปนผลิตภัณฑ จะเห็นไดวาคุณภาพของผลิตภัณฑจะเปนอยางไรนั้นจะขึ้นอยูกับวัตถุดิบ 
คน เคร่ืองจักร วิธีการผลิต และการจัดการ แตเน่ืองจากวัตถุดิบ คน เครื่องจักร วิธีการผลิต และการ
จัดการมีการแปรเปลี่ยนไปมากบางนอยบาง ซึ่งเปนผลทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาไม
คงที่มีการแปรเปลี่ยนไป แตเน่ืองจากคุณภาพของงานที่ผลิตออกมาจะตองแปรเปลี่ยนไปในขอบเขต
ที่สามารถที่จะยอมรับเพ่ือการที่จะใชการได จึงจําเปนที่ตองมีการควบคุมคุณภาพโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตัวการที่ ทําใหเกิดความแปรผันตางๆ คือ การควบคุมการยอมรับทั้งวัตถุดิบ ที่สงเขาปอนโรงงาน
และผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาเพ่ือจําหนาย การควบคุมขบวนการผลิต (ชัยนนท ศรีสุภินน.2531: 2) 
 ในกระบวนการควบคุมการผลิตจะตองมีการตรวจสอบความถูกตอง คุณภาพวัตถุดิบกอน
สงเขากระบวนการผลิต การตรวจสอบในระหวางที่ทําการผลิต การตรวจสอบสินคากอนจัดสงใหกับ
ลูกคา และ เม่ือสิ้นคาถึงมือผูซื้อ หรือผูบริโภค ก็จะมีความคิดเห็นในสวนขอบกพรอง ขอดี และ 
ขอเสียกิจกรรมเหลาน้ีมีกิจกรรมการตรวจสอบการจัดเก็บขอมูลเปนจํานวนมาก และสวนมาก
กิจกรรมเหลาน้ีจะทําการบันทึกขอมูลโดยใชการจดบันทึก การจัดเก็บก็จะเปนเอกสารที่ใชกระดาษ
เม่ือตองการคนหาขอมูลที่บันทึก หรือตรวจประวัติยอนหลังทําไดยาก และท่ีสําคัญการนําขอมูลมา
คํานวณหาขอมูลตางๆไมสะดวกและใชเวลามากทําใหเสียเวลา 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการ
ควบคุมคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการทํางาน ลดเวลาทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการขอมูล 
  
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพโดยใช
โปรแกรม Microsoft Access เพ่ือใชในการจัดการขอมูล การตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ การตรวจ
และการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต ขั้นสุดทายและผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ ขอ
รองเรียนจากลูกคา ขอรองเรียนของผูรับจาง แบบผลิตภัณฑ การบันทึกการประชุม และการ
วิเคราะหขอมูล 
 2. เพ่ือประเมินคุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการ ขอมูลการควบคุม
คุณภาพ 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพจะเปน
ประโยชนตอการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพ เพ่ือใชในการจัดการขอมูลการตรวจและการ
ทดสอบวัตถุดิบ การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต ขั้นสุดทายและ
ผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ ขอรองเรียนจากลูกคา ขอรองเรียนของผูรับจาง แบบผลิตภัณฑ การ
บันทึกการประชุม และการวิเคราะหขอมูล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพโดยใช
โปรแกรม Microsoft Access เก่ียวกับการตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ การตรวจและการทดสอบ
ผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต ขั้นสุดทายและผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ ขอรองเรียนจากลูกคา 
ขอรองเรียนของผูรับจาง แบบผลิตภัณฑ การบันทึกการประชุม และการวิเคราะหขอมูล 
 
 ประชากรที่ใชในการประเมินโปรแกรม 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนพนักงานฝายควบคุมคุณภาพบริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนต 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินโปรแกรม 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนพนักงานฝายคุณภาพโดยการสุมแบบเจาะจงดังนี้ 
 1. เจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพหนาที่ตรวจรับวัตถุดิบจํานวน 10 คน 
 2. เจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพหนาที่ตรวจสินคาในกระบวนการผลิตจํานวน 10คน 
 3. เจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพหนาที่การจัดสงสิ้นคาจํานวน 10 คน 
 4. เจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพหนาที่รับการรองเรียนจากลูกคา 10 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 คุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพวัด
โดยใชแบบประเมินผลประกอบไปดวยคุณภาพ 4 ดานตางๆ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการพึงพาของระบบ (Dependability) 
 2. ความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability)ความสามารถในการทํางานไดตามฟงกชันงาน
ของระบบ (Functional) 
 3. ความสะดวกในการใชงานของระบบ (Usability) 
 4. ความปลอดภัยของ ขอมูลในระบบ (Security) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร หมายถึง ชุดคําส่ังที่เขียนขึ้นมาเรียงกันเปนลําดับ
ขั้นตอนเพื่อส่ังใหคอมพิวเตอรทํางานตามคําสั่งน่ัน สงผลใหคอมพิวเตอรสามารถแกไขปญหาหรือ
ทํางานบางอยางแทนมนุษยได  
  1.1 โปรแกรมระบบ หมายถึง เปนชุดโปรแกรมที่ควบคุมการปฏิบัติงานภายใน
คอมพิวเตอร และเปนโปรแกรมจัดการที่ชวยใหผูใชคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดสะดวกขึ้น เพ่ือ
เปนการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และสะดวกตอการใชงาน เนื่องจาก
โปรแกรมระบบเปนโปรแกรมที่มีความซับซอนมาก และมักจะขึ้นกับฮารดแวรที่ใช  
  1.2 โปรแกรมประยุกต หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําส่ังที่จัดทําขึ้นเพ่ือใชในงานดาน
ตางๆ เชนการศึกษาการวิจัย การทดลอง ธุรกิจตางๆ บนเครื่องตั้งแตขนาดเมนเฟรมจนถึง
ไมโครคอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกตนี้อาจเรียกอีกอยางวา แพ็คเกจ สวนใหญแลวจะจัดทําขึ้นมา
ตามความตองการของผูใชโปรแกรม 
 2. การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหผลิตออกมาดีเปนไปตาม
แบบ มีความประณีต เรียบรอย สวยงาม นําไปใชงานไดดี สะดวก และเหมาะสมกับราคากิจกรรม
ดังกลาวก็คือ กิจกรรมการคัดเลือกวัตถุดิบ กิจกรรมในกระบวนการผลิต กิจกรรมการตรวจสอบและ
ทดสอบผลผลิต  
 3. การตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดเพ่ือใหแนใจวาคุณภาพของวัตถุดิบสามารถนําไปใชในการผลิตได
อยางมีคุณภาพในกระบวนการผลิต 
 4. การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต หมายถึง การตรวจและ
ทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิตเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด ขอบเขตครอบคลุม
ถึงการตรวจและทดสอบรวมถึงการแสดงสถานะ การตรวจและทดสอบของผลิตภัณฑระหวาง
กระบวนการผลิตสําหรับทุกผลิตภัณฑที่ผลิตและจัดสงโดยบริษัทกับลูกคา 
 5. ผลิตขั้นสุดทายและผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ หมายถึง การตรวจและทดสอบผลิต 
ผลิตภัณฑขั้นสุดทายและผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด ขอบเขต
ครอบคลุมถึงการตรวจและทดสอบรวมถึงการแสดงสถานะการตรวจและ ทดสอบของผลิตภัณฑขั้น
สุดทาย และผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ สําหรับทุกผลิตภัณฑที่ผลิตและจัดสงโดยบริษัท 
 6. ขอรองเรียนของลูกคา หมายถึง สิ่งที่ลูกคาไมไดรับจากองคกรธุรกิจตามความตองการ
หรือความคาดหวังของลูกคาและทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจและแจงใหผูเก่ียวของไดทราบ 
 7. ขอรองเรียนของผูรับจาง หมายถึง สิ่งที่ลูกคาไมไดรับจากองคกรธุรกิจตามความ
ตองการหรือความคาดหวังของลูกคาและทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจและแจงใหผูเก่ียวของได
ทราบ 



 5 

 8. แบบผลิตภัณฑ หมายถึง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช เพ่ือนํามาใชสอยในชีวิต 
ประจําวัน โดยเนนการผลิตเปนจํานวนมาก ในรูปของสินคา เพ่ือผานไปยังผูบริโภค 
 9. การประชุมหมายถึง การที่บุคคลหลายฝาย ซึ่งอาจมารวมประชุมในสถานะของตนเอง
หรือเปนผูแทนของกลุมบุคคลหรือองคกรใด ๆ มารวมกิจกรรมในการใหขอมูล รับขอมูล หรือ
แลกเปลี่ยนขอมูล  
 10. การวิเคราะหและการตีความหมายขอมูล (Analysis and Interpretation of Data) 
หมายถึง ขอมูลที่ทําการเก็บรวบรวม โดยทั่วไปจะมีจํานวนมาก เม่ือไดขอมูลมาแลว ก็จะมีการ
ดําเนินกับขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน การแยกประเภท การจัดชั้น การสังเขป การหาขอสรุป
เก่ียวกับลักษณะตางๆ ของขอมูล 
 11. คุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร หมายถึง เปนการวัดคุณภาพในสวนการทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอรโดยรวม เม่ือทํางานกับโปรแกรมประยุกตประเภทตางๆ ซึ่งกลุมของ
โปรแกรมประยุกตที่ใชทดสอบจะเปนโปรแกรมที่ใชกันอยางแพรหลาย 
  11.1 ความนาเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง คุณลักษณะของความยืดหยุนและความ
แข็งแรงของโครงสราง ความนาเชื่อถือระดับมาตรการความเสี่ยงและโอกาสของความลมเหลวของ
โปรแกรมประยุกตที่มีศักยภาพ 
  11.2 ความสะดวกในการใชงาน. (Usability) หมายถึง ซอฟตแวรจะตองสะดวกและ
งายตอการใชงาน สามารถเสริมสรางการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว  
  11.3. การรักษาความปลอดภัย (Security) หมายถึง ตัวชี้วัดของโอกาสในการละเมิด
ความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเขารหัส ความเสี่ยงในการพบชองโหวที่สําคัญที่สรางความ
เสียหายทางธุรกิจ 
  11.4. ความสามารถในการพึงพา (Dependability) หมายถึง ซอฟตแวรจะตองคงไวซึ่ง
ความสามารถในการสรางความนาเชื่อถือ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองผานการทวนสอบและ
ตรวจรับ การทํางานของฟงกชันทั้งหมด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ไดตั้งแนวคิดในการวิจัยไวดังนี้ 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการ
จัดการขอมูลการควบคมุคุณภาพ 
-การตรวจและทดสอบวตัถดิุบ 
-การตรวจและทดสอบผลติภัณฑระหวาง
กระบวนการผลิต 
-ขั้นสุดทายและผลติภัณฑที่ผานการบรรจุ 
-ขอรองเรียนจากลูกคา 
-ขอรองเรียนของผูรับจาง 
-แบบผลติภัณฑ 
-การบันทึกการประชุม 
-การวิเคราะหขอมูล 

 คุณภาพของโปรแกรม 
-ความสามารถในการพึงพาของระบบ 
(Dependability) 
-ความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability) 
-ความสะดวกในการใชงานระบบ (Usability) 
-ความปลอดภัยของ ขอมูลในระบบ (Security) 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ 
ดานความสามารถพึงพาของระบบ (Dependability) ดานความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability) 
ดานความสะดวกในการใชงาน (Usability) และดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบ(Security)ของ
โปรแกรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นอยูในระดับดี 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  
 ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุม
คุณภาพโดยใชโปรแกรม Microsoft Access เพ่ือใชในการจัดการขอมูล การตรวจและการทดสอบ
วัตถุดิบ การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต ขั้นสุดทายและผลิตภัณฑที่
ผานการบรรจุ ขอรองเรียนจากลูกคา ขอรองเรียนของผูรับจาง แบบผลิตภัณฑ การบันทึกการ
ประชุม และการวิเคราะหขอมูล 
 1. หลักการการควบคุมคุณภาพ 
 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 3. คุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. หลักการการควบคุมคุณภาพ 
 การควบคุมคุณภาพ หมายถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหผลิตออกมาดีเปนไปตามแบบ 
มีความประณีต เรียบรอย สวยงาม นําไปใชงานไดดี สะดวก และเหมาะสมกับราคากิจกรรมดังกลาว
ก็คือ กิจกรรมการคัดเลือกวัตถุดิบ กิจกรรมในกระบวนการผลิต กิจกรรมการตรวจสอบและทดสอบ
ผลผลิต เปนตน (กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ.  2550: 6-22) 
 คําวา การควบคุมคุณภาพ เปนการรวมคําสองคําเขาดวยกัน คําหน่ึงคือคําวา การควบคุม
ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Control” สวนอีกคําหน่ึงคือ คําวา คุณภาพ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษ
วา “Quality”ซึ่งคําสองคําน้ีมีความหมาย ดังนี้ 
 การควบคุม (Control) หมายถึง การบังคับใหกิจกรรมตาง ๆ ไดดําเนินการตามแผนที่วาง
ไวสวนคําวา คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผลผลิตที่มีความเหมาะสม ที่จะนําไปใชงาน (Fine Ness 
For Use) ออกแบบไดดี(Quality of Design)และมีรายละเอียดที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด (วิชัย 
แหวนเพชร.  2536: 111) 
 ความหมายของคุณภาพการที่ผลิตภัณฑจะมีคุณภาพที่ดี จะตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 
 1.  การปฏิบัติงานได (Performance) ผลิตภัณฑตองสามารถใชงานไดตามหนาที่ที่กําหนด
ไว  
 2.  ความสวยงาม (Aesthetics) ผลิตภัณฑตองมีรูปราง, ผิวสัมผัส, กลิ่น, รสชาติ, สีสัน ที่
ดึงดูดใจลูกคา 
 3. คุณสมบัติพิเศษ (Special Features) ผลิตภัณฑควรมีลักษณะพิเศษที่โดดเดนแตกตาง
จากผูอ่ืน 
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 4. ความสอดคลอง (Conformance) ผลิตภัณฑควรมีความเส่ียงอันตรายในการใชนอย
ที่สุด 
 5. ความปลอดภัย (Safety) ผลิตภัณฑควรมีความเสี่ยงอันตรายในการใชนอยที่สุด 
 6.  ความเชื่อถือได (Reliability) ผลิตภัณฑควรใชงานไดอยางสมํ่าเสมอ 
 7.  ความคงทน (Durability) ผลิตภัณฑควรมีอายุใชงานที่ยาวนานในระดับหน่ึง 
 8.  คุณคาที่รับรู (Perceived Quality) ผลิตภัณฑควรสรางความประทับใจ และมีภาพพจน
ที่ดีในสายตาลูกคา  
 9. การบริการหลังการขาย (Service After Sale)  
 
 1.1 ชนิดของคุณภาพ (Type of Quality) 
 การจําแนกคุณภาพสามารถจําแนกออกได เปน 4 ชนิด 
 1. คุณภาพที่บอกกลาว(Stated Quality) 
 2. คุณภาพที่แทจริง (Real Quality) 
 3. คุณภาพที่โฆษณา (Advertised Quality) 
 4. คุณภาพจากประสบการณที่ใช (Experienced Quality) 
 คุณภาพที่บอกกลาว หมายถึง คุณภาพที่กําหนดขึ้นระหวางผูซื้อ (Customer) และ ผูขาย 
(Distributor) ผูซื้อ (ลูกคา) จะเปนผูกําหนดวาอยากจะไดสินคาที่มีคุณภาพอยางนั้นอยางนี้ คุณภาพ
นี้อาจจะกําหนดลงไปในสัญญาซ้ือขาย (Buy-Sale Contract) เพ่ือใหผูผลิตหรือฝายโรงงานทําหนาที่
ผลิต และใหไดคุณภาพตามที่กําหนดดวย หากไมไดคุณภาพตามที่กําหนดผูซื้ออาจจะไมยอมรับ
ผลิตภัณฑนั้นๆ ก็ได (ยุทธ กัยวรรณ.  2543: 246) 
 ตัวอยางบริษัทจําหนายตูเย็น ยี่หอ (Brand) หนึ่งเปนบริษัทที่จําหนายอยางเดียวไมไดผลิต
เอง จึงไปวาจางบริษัทแหงหนึ่งที่เปนบริษัทผลิตตูเย็นทําหนาที่ในการผลิตให เพ่ือใหการผลิตเปนไป
ตามวัตถุประสงคของบริษัทผูจําหนาย บริษัทผูจําหนายจึงกําหนดลักษณะรูปลักษณะขนาด วัสดุที่
นํามาผลิตใหกับบริษัทผูผลิต ผลิตตามขอที่กําหนดนี้และถาหากบริษัทผูผลิต ผลิตอกมาไดตาม
ขอกําหนดทุกประการ ก็ถือไดวา “ ผลิตไดคุณภาพตามที่บอกกลาว ” (Stated Quality) และในการ
ผลิตตูเย็นตามขอกําหนดของบริษัทผูจําหนายเพ่ือปองกันขอขัดแยงตามมาภายหลัง บริษัทผู
จําหนายจึงตองกําหนดแบบ (Design) ในการผลิตคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ตองการ (Specify) โดยให
บริษัทผูผลิต ผลิตตามที่ตองการ โดยจะตองมีการกําหนดเอาไวในสัญญาซ้ือขาย (Buy-Sale 
Contract) ดวย (ยุทธ กัยวรรณ. 2543: 246) 
 คุณภาพแทจริง (Real Quality) หมายถึง คุณภาพในตัวผลิตภัณฑที่เร่ิมตั้งแตผลิต และนํา
ผลิตภัณฑไปใชงานจนกระทั่งผลิตภัณฑหมดอายุลง ระดับคุณภาพแทจริง จะมีคุณภาพสูงเพียงใด
จะขึ้นอยูกับองคประกอบของกระบวนการ เชน การออกแบบ วัตถุดิบที่นํามาใช และกระบวนการ
ผลิต ในกระบวนการผลิตผูผลิตจะตองทําใหดีที่สุด เพ่ือผลผลิตที่จะออกมาดีแตหากคุณภาพแทจริง 
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ออกมาต่ํากวาคุณภาพที่คาดหวังไวผลเสียก็จะตกแกผูผลิตสินคาที่ผลิตออกมาก็จะขายไมได 
ผูบริโภคไมไววางใจสินคา และเปลี่ยนไปใชสินคาลักษณะเดียวกัน ที่เปนยี่หออ่ืนๆ (ยุทธ กัยวรรณ.  
2543: 246) 
 คุณภาพที่โฆษณา (Advertised Quality)หมายถึง คุณลักษณะตาง ๆ ของสินคา ที่ผูผลิต
เปนผูกําหนดเอง และก็โฆษณาทั่วไป อาจจะวิธีการโฆษณา (Advertising) ตามวิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ วารสารตีพิมพตาง ๆ หรือแมแตกลองบรรจุภัณฑของสินคาน้ัน ๆ คุณภาพที่โฆษณานี้ 
สินคาบางอยาง อาจจะมีการโฆษณาเกิดความเปนจริงได ดังน้ันคุณภาพโฆษณานี้ ผูบริโภค 
(Consumer) จะตองเปนผูพิจารณาเองใหรอบคอบ จึงจะสามารถซ้ือสินคาไดคุณภาพตามที่ตองการ 
(ยุทธ กัยวรรณ.  2543: 247) 
 คุณภาพจากประสบการณที่ใช (Experienced Quality) หมายถึง คุณภาพที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณของผูใชสินคาเอง คุณภาพจะดีไมดีอยางไรขึ้นอยูกับผูใช หากผูใชสินคานําสินคาไปใช
ผลออกมาดี ก็จะบอกวาสินคาน้ันดี และก็อาจจะทําใหผูใชบอกกันตอ ๆ ไปดวย หากไมดี ผูใชก็จะ
บอกวาสินคาน้ันไมดี ซึ่งคําวาดีไมดีนี้จะขึ้นอยูกับเฉพาะตัวบุคคลเทาน้ัน ฉะนั้นการผลิตสินคาหรือ
ผลิตภัณฑผูผลิต ควรผลิตใหหลากหลายในสินคาเดียวกัน เพ่ือใหผูบริโภคเลือกใชตามความ
เหมาะสมของตัวเอง เชน การผลิตน้ํายาสระผม ผูผลิตอาจจะผลิตสูตรสําหรับผมแหง ผมขาดการ
บํารุงรักษาสูตรสําหรับหนังศีรษะมีรังแค สูตรแกคัน สูตรปองกันผมรวง เปนตน (ยุทธ กัยวรรณ.  
2543: 247) 
 
 1.2 ความจําเปนในการควบคุมคุณภาพ 
 ในกระบวนการผลิตสินคาใด ๆ สวนประกอบที่ถือวาเปนหลักสําคัญที่ทําใหเกิดผลผลิตที่ดี
ก็คือ เคร่ืองจักร และวัตถุดิบ ซึ่งสวนประกอบทั้ง 3 ประการ จะสงผลใหผลผลิตออกมาดี อยูในระดับ
มาตรฐาน นาเชื่อถือสําหรับผูบริโภค แตในความเปนจริงในกระบวนการผลิตมักจะเกิดความผันแปร
อยูเสมอ ตั้งแต คน เคร่ืองจักร และวัตถุดิบ ซึ่งการเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะสงผลให
ผลิตภัณฑเสียที่พอยอมรับไมไดตองถูกปฏิเสธ จึงจําเปนที่จะตองมีการควบคุมคุณภาพสินคา เพ่ือ
ผลิตภัณฑเสียพอยอมรับไมไดตองถูกปฏิเสธไป จึงจําเปนที่จะตองมีการควบคุมคุณภาพสินคา ดวย
การควบคุมความผันแปรที่เกิดขึ้นจากคน เคร่ืองจักร และวัตถุดิบ (อดิศักด์ิ พงษพูลผลศักด์ิ.  2535: 
14-15) 
 1. คน (Man) เปนองคประกอบหนึ่งในการผลิตที่ทําใหเกิดความผันแปรในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งความผันแปรของคนนี้ไดแก ความผันแปรเน่ืองมาจากการจัดการ และแรงงานความผันแปร
อันเกิดจากการจัดการ(Management) นี้เกิดจากการทํางานที่ขาดการวางแผนที่ดีมีการเปลี่ยนแปลง
การจัดการอยูเสมอ สวนความผันแปรทางดานแรงงาน (Worker) เปนความผันแปรที่เกิดจาก
แรงงานที่ขาดความรู ขาดความชํานาญ เบื่อหนาย สุขภาพ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ี จะสงผลให
ผลิตภัณฑที่ผลิตไดขาดคุณภาพ 
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 2. เคร่ืองจักร(Machine) เปนสวนประกอบที่ทําใหเกิดความผันแปรในการผลิตได เพราะ
เคร่ืองจักรที่ใชไปนาน ๆ จะทําใหเกิดการสึกหรอเกิดขึ้น การทํางานขาดความแมนยําผลผลิตที่ไดก็
ขาดคุณภาพ 
 3. วัตถุดิบ (Material) เปนสวนประกอบของการผลิต กลาวคือ ถาวัตถุดิบขาดคุณภาพ
ผลผลิตที่ไดก็จะขาดคุณภาพการ ควบคุมคุณภาพจึงถือวาเปนความจําเปนของกระบวนการผลิต
เพ่ือใหผลผลิตไดมาตรฐานตามตองการ 
  
 1.3 ประวัติความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ  
 ความเปนมาของการควบคุมคุณภาพน้ันเปนที่ถือปฏิบัติกันมานานแลว ตั้งแตมนุษยนั้น
รูจักการผลิตเปาหมายของการควบคุมคนแรก ๆ นั้นเนนในเรื่องกระบวนการผลิต เชน การผลิตตอง
ไมมีสิ่งของเสียหายมีผลผลิตดี เปนตน การผลิตและการควบคุมการผลิต มีความสําคัญมากขึ้นเม่ือมี
การผลิตเปนจํานวนมาก (Mass Production) และผลิตในโรงงานเพราะในขั้นนี้จะมีวัตถุดิบเขา
มากมายหลายชนิด ดังน้ันการควบคุมคุณภาพตาง ๆ จึงเปนสิ่งจําเปน เม่ือผลผลิตมีจํานวนมากขึ้น 
เพ่ือใหผูบริโภคไดสินคาหรือบริการที่เปนมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ จึงตองมีความระมัดระวัง 
และเพิ่มความแมนยํา รวดเร็ว และนําวิชาการทางสถิติมาใชมากขึ้น (วิชัย แหวนเพชร.  2534: 112) 
 ในป ค.ศ.1924 วอลเทอร (W.A.Shewhart) ชาวอเมริกาไดนําแผนภูมิการควบคุมคุณภาพ 
มาใชกับบริษัท Bell Telephone Laboratories การนําหลักการควบคุมคุณภาพของกลุมตะวันตกไป
เผยแพรในประเทศญ่ีปุนเองก็ไดพัฒนาการควบคุมคุณภาพของตนเองควบคูกันไป และนําหลักการ
สถิติไปใชมากขึ้น พรอมกันน้ันชาวญี่ปุนก็ไดเอาจริงเอาจังกับการควบคุมคุณภาพดวยความขยัน
ขันแข็ง ทํางานดวยความละเอียดประณีตทํางานเปนทีมและมีการแขงขันระหวางกลุมทํางาน 
 จึงเกิดกิจกรรมกลุมคุณภาพ (Quality Control Circle) หรือรูจักกันดี QCC กิจกรรมนี้จะ
ทําใหชาวญ่ีปุนมีความเปนเลิศในเรื่องของการควบคุมสินคา เทคนิคการผลิตแบบญี่ปุน จนกระทั่ง
ปจจุบันนี้กิจกรรมควบคุมคุณภาพ ไดมีการพัฒนาไปถึงขั้นที่เรียกวา “การควบคุมคุณภาพแบบ
สมบูรณ” Total Quality Control ที่เรียกยอ ๆ วา TQC ในประเทศอังกฤษ ไดกอตั้งสถาบัน
มาตรฐานของอังกฤษเปนสถาบันเอกเทศไมหวังผลกําไร ตั้งขึ้นมาเพ่ือใชควบคุมมาตรฐานการ
อุตสาหกรรม ไดรับทุนอุดหนุนจากวงการอุตสาหกรรม และการจําหนายเอกสารสถาบันน้ีจะกําหนด
มาตรฐานที่เปนมาตรฐานสถาบัน ถาผลิตภัณฑอันใดเขาขายตามมาตรฐานของสถาบันน้ีผูผลิตก็   
จะแสดงใหมหาชนทราบได โดยการเขียนเครื่องหมายบนผลิตภัณฑนั้น ๆ ในประเทศที่สงสินคาออก 
(Export) จําหนายยังตางประเทศ มาตรฐานระดับสากลเปนสิ่งสําคัญยิ่ง การทํางานของ (พิชิต     
สุขเจริญพงษ.  2530: 19) 
 เจาหนาที่มาตรฐานสากลไดรับความอุปการะจาก ISO (International Organization for 
Standardization) เปนองคกรสากลที่ประกอบดวย สมาชิกที่เปนสถาบันมาตรฐานแหงชาติ จาก
ประเทศตาง ๆ กวา 100 ประเทศทั่วโลก กอตั้งขึ้น ในป ค.ศ. 1987 โดยมีภารกิจในการสนับสนุน
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และพัฒนาการมาตรฐาน และกิจกรรมที่เก่ียวของ ทั้งน้ีเพ่ือสนองตอการคาขายแลกเปล่ียนสินคาและ
บริการของนานาชาติทั่วโลก รวมทั้งการพัฒนาความรวมมือในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
เศรษฐศาสตรและภูมิปญญาของมวลมนุษยศาสตร ผลงานที่เห็นเปนรูปธรรมไดแก การกําหนด
มาตรฐานตาง ๆ ที่เรียกวา “มาตรฐานสากล” (International Standard) และไดมีบทบาทใน       
การกําหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 และไดเผยแพรเปนคร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1987 เพ่ือใช
เปนเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑหรือบริการ ประเทศอุตสาหกรรมสวนมากจะเปนสมาชิกของ ISO ซึ่ง
กอตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีหนาที่ในการใหคําแนะนําเก่ียวกับมาตรฐานระดับประเทศของ  
ชาติตางๆ ที่สมาชิก ซึ่งชื่อยอของมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 ของประเทศตางๆ (บรรจง 
จันทมาศ. 2539: 7)  
 สําหรับประเทศไทยก็ใหความสําคัญของการควบคุมคุณภาพผลผลิต โดยรัฐบาลไดจัดตั้ง
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนสถาบัน
มาตรฐานแหงชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มี
หนาที่ดําเนินงานดานมาตรฐานของประเทศเพื่อความปลอดภัยและเศรษฐกิจของประเทศ แลวยังมี
หนาที่สงเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแหงชาติ 
อีกดวย (บรรจง จันทมาศ.  2539: 13) 
 ในป พ.ศ.2534 ประเทศไทยไดนําระบบมาตรฐาน ISO 9000 เขามาใชในประเทศโดย
สํานักงานมาตรฐานผลผลิตอุตสาหกรรม ไดดําเนินการใหมีการประกาศใชเปนมาตรฐาน อนุกรม
มาตรฐาน มอก. 9000 เปนมาตรฐานระดับชาติ เพ่ือใหบริษัท หรือผูสงมอบ และผูซื้อ นําไปใชมี
สาระสําคัญ มีเน้ือหาและรูปแบบเชนเดียวกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ขององคมาตรฐาน
ระหวางประเทศทุกประการ (บรรจง จันทมาศ.  2539: 15) 
 
 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดดําเนินงานดานการรับรองเพ่ือ
สนองนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังน้ี (บรรจง จันทมาศ. 
2539: 13) 
 1.  รับรองคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Product Certification) โดยการอนุญาตให
แสดงเคร่ืองหมายกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 
 2.  รองรับขีดความสามารถของหองปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) โดยการ
ดําเนินการรับรองหองปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑเชนเดียวกันกับมาตรฐานของตางประเทศ หรือ
ระหวางประเทศ 
 3.  รับรองระดับคุณภาพ (Quality System Certification) โดยการดําเนินการรับรองระบบ
คุณภาพ ตามอนุกรมมาตรฐาน มอก. 9000 ซึ่งเปนมาตรฐานระดับชาติ และมีเนื้อหา ตลอดจน
รูปแบบเชนเดียวกันกับมาตรฐานระหวางประเทศ ที่ใชมาตรฐาน ISO 9000 
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 1.4 ประโยชนของการควบคุมคุณภาพ (Benefit of Quality Control) 
 การควบคุมคุณภาพ ไมไดจํากัดอยูกับฝายใดฝายหนึ่งเทาน้ัน จะตองทําเปนระบบทั้ง
องคการ ตั้งแตการควบคุมระดับนโยบายการออกแบบผลิตภัณฑใหมีคุณภาพตามที่กําหนด ตลอด
ทั้งการควบคุมคุณภาพในการผลิต ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ  
 1.  การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 
 2. การควบคุมการผลิตในกระบวนการผลิต  
 3. การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่ทําสําเร็จรูปแลวประโยชนอันเกิดจากการ
ควบคุมคุณภาพที่ไดสรุปดังนี้ (วิชัย แหวนเพชร.  2534: 114)  
  3.1 ลดคาใชจาย เชน ลดการทําใหผลผลิตเสียหาย ลดการทํางานซับซอน ลดการ
ซอมแซมหรือแกไขผลผลิตใหม ลดคาใชจายในการคัดเลือกผลิตภัณฑดีไมดีออกจากัน และลดเวลา 
เน่ืองจากหยุดทําการผลิตได 
  3.2  ลดคาใชจายภายนอกในโรงงาน เชน คาโฆษณา ลดการตอวาหรือตําหนิจากลูกคา 
  3.3 ทําใหขายผลผลิตไดในราคาที่ตั้งไว หากผลผลิตไมมีคุณภาพยอมไมไดรับความ
นิยมอาจจะทําใหลดราคาถึงจะขายได 
  3.4 ทําใหบรรยากาศในการทํางานดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดพัฒนาคุณภาพตอไป 
  3.5 ทําใหบรรยากาศในการทํางานดีขึ้น เพราะธุรกิจดําเนินไปดวยดียอมสงผลให
พนักงานมีกําลังใจ มีความภาคภูมิใจ 
  
 1.5 ข้ันตอนการควบคุมคุณภาพ (Step of Quality Control) 
 เร่ืองคุณภาพของผลผลิตนั้นเปนเร่ืองที่ฝายผลิตตองคํานึงถึงและใหความสนใจ ทั้งน้ี
เพ่ือใหผลผลิตน้ันออกมาดี มีความเหมาะสมในการใชงานทั้งผลิตภัณฑและการบริการ ฉะน้ันใน
ขั้นตอนตาง ๆ ของการควบคุมคุณภาพน้ันจึงไมจํากัดอยูแควิธีการตาง ๆ ภายในสถานประกอบการ
เทาน้ัน แตจะคลุมไปถึงการออกแบบการกําหนดมาตรฐาน การผลิต การตลาด รวมทั้งการบริหาร
ลูกคาอีกดวยดวย บัฟฟา (Buffa. 1975) ไดเสนอแนวทางการควบคุมคุณภาพเปนตอน 4 ขั้นตอน
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การกําหนดคุณภาพในระดับนโยบายในเรื่องนี้บริษัทหรือผูบริหารระดับสูง จะตอง
ประกาศเปนนโยบายใหชัดเจนที่เก่ียวกับคุณภาพ ซึ่งจะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติทุกขั้นตอนและ
นําไปสูการสงเสริมการลงทุน ซึ่งจะนําไปสูแนวทางการ 
 ขั้นที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดนั้น 
 ขั้นที่ 3 การควบคุมคุณภาพในการผลิต ในขั้นนี้ถือวาเปนขั้นดําเนินการตอจากขั้นที่ 1 
และขั้นที่ 2 เม่ือกําหนดนโยบายออก หรือไดรูปแบบที่แนนอนแลวดําเนินการผลิตในกระบวนการให
เปนไปตามแบบกําหนด 
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 ขั้นที่ 4: การควบคุมคุณภาพสินคาสําเร็จรูปกอนสงจําหนาย เปนขั้นตอนหลังจาก
กระบวนการผลิต การควบคุมขั้นน้ี ก็ตองระมัดระวัง เชน การตรวจสอบคุณภาพ (Inspection) การ
คัดเลือกผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Selection Product) การบรรจุ(Packing) การขนสง (Transportation) 
ตาง ๆ เปนตน เพ่ือใหสินคาและบริการถึงมือลูกคาตามเง่ือนไขและขอกําหนดที่ไดตกลงกันไวดวย
ความพึงพอใจที่สุดของทุกฝาย 
  
 1.6 คุณภาพที่นํามาใชในการควบคุมคุณภาพดานอุตสาหกรรมการผลิต 
 อธิบาย รายละเอียดตามหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
 1. การตลาดและการวิจัยตลาด (Marketing & Marketing Research) เปนการวิเคราะหถึง
ความตองการของตลาดตอคุณสมบัติของสินคาที่ผลิตจําหนาย 
 2. วิศวกรรมออกแบบขอกําหนดรายการและการพัฒนาผลิตภัณฑ (Design) เปนการ
กําหนดรูปแบบผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑตลอดทั้งการออกแบบทุกอยางเก่ียวกับสินคาที่ผลิต
ออกจําหนายนอกจากน้ียังเก่ียวของกับวัสดุที่นํามา 
 3. การจัดหา (Procurement) หมายถึง การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ หรือ วัตถุดิบที่
นํามาใชในการผลิตสินคา 
 4. การวางแผนการพัฒนากระบวนการ หมายถึง การกําหนดแผนการผลิต ระยะเวลาของ
การผลิตตลอดทั้งกระบวนการผลิตและการติดตามประเมินผลการผลิต 
 5. การผลิต (กระบวนการผลิต) เปนการควบคุมกระบวนการผลิตที่เก่ียวกับคน เคร่ืองจักร 
วิธีการผลิต วัตถุดิบ ตลอดทั้งกระบวนการบริหารการผลิต 
 6. การตรวจการทดสอบและการตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพ
สินคาที่ผลิตออกมาจําหนายวามีคุณลักษณะเปนไปตามที่กําหนดหรือไม เชน คุณสมบัติ ขนาด 
ความประณีต เปนตน 
 7. การบรรจุและการเก็บ (Packing & Keeping) หมายถึง การบรรจุ การเก็บหลังการผลิต 
กอนที่จะมีการนําสงลูกคาหรือสงตลาด 
 8. การขายและการจําหนาย (Sale & Distribution) หมายถึง สินคาที่จําหนายสูตลาดนี้
ตองมีคุณสมบัติหรือคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ 
 9. การจัดตั้ง และการปฏิบัติการ (Install) สินคาบางอยางจะตองมีการนําไปติดตั้งกอนจึง
จะใชงานได เชน โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ กอนใชตองมีการติดตั้งที่ถูกตองจึงจะทําใหสินคาน้ัน
ไดคุณภาพเปนที่พอใจของลูกคา 
 10. ความชวยเหลือทางวิชาการ และการบํารุงรักษา (Service) เปนการนําผลการติดตาม
งานวิจัยการตลาด มาใชเพ่ือพัฒนาสินคาตัวใหม ใหแขงขันดานตลาดคูแขงได นอกจากนี้ขั้นน้ียัง
เปนขั้นตอนของการติดตามการใชงานหรือบริการหลังขายอีกดวย 
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 11. การติดตามหลังใช (Follow Up) หมายถึง การติดตามผลของการทํางานหรือผลหลัง
ผลิต เชน เรื่องความปลอดภัย และความรับผิดชอบตอคนงาน สังคม และสิ่งแวดลอม การผลิตสินคา
บางอยางทําใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอม เชน อากาศเสีย น้ําเสีย ฉะน้ันการผลิตสินคาตัวน้ีจะตอง
ไดรับการเอาใจใสและการควบคุมอยางดี 
  
 1.7 วิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Techniques) 
 แผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Quality Control Charts) การควบคุมคุณภาพในการผลิตวิธีหนึ่ง
ก็คือ การสรางแผนภูมิคุณภาพ เปนการสรางแผนภูมิคุณภาพจากการตรวจสอบผลิตภัณฑดวยตัว
แปร (Inspection Sampling By Variable) ทั้งน้ีเพราะวา เราไมจําเปนจะตองทราบถึงรายละเอียด 
(Detail) ที่เก่ียวกับลักษณะของผลิตภัณฑ (Quality of Products) มากนักเพียงแตตองทราบถึง
คุณลักษณะ (Attribute) ของผลิตภัณฑวา ใชไดหรือใชไมได มีขอบกพรองอะไร หรือมีตําหนิอะไร 
ในผลิตภัณฑนั้น เชน การตรวจสอบคุณภาพของเสื้อผาที่ผลิตในแตละวันเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติ  
งานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไวจึงมีการใช แผนภูมิควบคุมคุณภาพซึ่งวิธีการน้ีเปนวิธีการตรวจ 
สอบคุณภาพผลิตภัณฑแบบหยาบๆ งายและสะดวกในการตรวจสอบ (อดิศักด์ิ พงษพูนผลศักด์ิ. 
2537: 196) 
 
 1.8 ชนิดของแผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Type of Quality Control Charts) 
 การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑดวยการตรวจสอบคุณลักษณะ (Attribute) สามารถ
สรางแผนภูมิควบคุมตางๆ ไดดังนี้ 
 1. แผนภูมิควบคุมคุณภาพสัดสวนของเสีย (P – Chart) 
 2. แผนภูมิควบคุมคุณภาพขอบกพรองของผลิตภัณฑ (C–Chart) 
 3. แผนภูมิควบคุมคุณภาพของเสีย (Np – Chart) 
  
 1.9 การทดสอบและการตรวจสอบคณุภาพ (Testing For Quality Control and 
Inspection) 
 การควบคุมคุณภาพหรือการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ นอกจากจะตรวจสอบดวย
แผนภูมิแลว ยังมีวิธีการตรวจสอบ โดยวิธีการสุมดวยดังนี้ 
 วิธีตรวจสอบทุกชิ้น (Screening Inspection) 
 1. วิธีการสุมตัวอยางจากแตละรุน (Lot by lot Inspection or Sampling) 
 2. วิธีตรวจสอบตามขบวนการผลิต (Process Inspection) 
  2.1 วิธีตรวจสอบทุกชิ้น (Screening Inspection) การตรวจสอบทุกชิ้นเปนการ
ตรวจสอบสินคาแบบ 100% (100% Inspection) วิธีนี้เปนวิธีที่งายและใชกันทั่วไป เพ่ือเปนการหา 
ของเสีย (Defective) จากกระบวนการผลิตแตกระน้ันก็ยังไมม่ันใจวาจะไดผลิตภัณฑ (Product) ที่
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สมบูรณเพราะวิธีการนี้จะทําใหเกิดความเบื่อหนาย (Monotony) และเปนเหตุเกิดความเมื่อยลา 
(Fatigue) และความตั้งใจ ของพนักงานก็ลดลงเรื่อยๆ ตามลําดับ ในทางปฏิบัติไมมีผูตรวจสอบ 
(Inspector) วิธีตรวจสอบทุกชิ้นจะเปลืองเงิน และเปลืองเวลามากงานบางอยางก็ไมสามารถจะ
กระทําได 100% เชน การตรวจสอบความคมของใบมีดโกน หรือสารเคลือบใบมีดทดสอบไดก็ตองใช
กับความรอนซ่ึงการทดสอบแบบน้ี จะทําลายผลิตภัณฑการทดสอบการรับแรงกัดของทอคอนกรีต 
วิธีการก็คือการสุมตัวอยางทดลอง (Sampling) วิธีนี้มักนิยมทดสอบในกรณีที่ประกอบเปนชิ้นงาน
เสร็จเรียบรอยแลว และลักษณะงานก็จะกลายเปนงานประจําของอีกแผนกหนึ่ง คือ แผนกควบคุม
คุณภาพ (Section Quality Contorl) 
  2.2 วิธีการสุมตัวอยางจากแตละรุน (Lot by lot Inspection or Sampling) การสุม
ตัวอยางจากแตละรุน เปนการหลีกเลี่ยงวิธีตรวจสอบแบบ 100% การผลิตผลิตภัณฑจํานวนมาก ๆ 
รวมกันเปนกลุมกอนจะเรียกวา รุน (Lot) เชน วัสดุที่สงเขามาในโรงงานชิ้นสวนประกอบเสร็จ
บางสวนหรือผลิตภัณฑที่สมบูรณแทนที่การตรวจสอบจะทําการตรวจสอบทุกชิ้น ก็จะเลือก
ตรวจสอบบางชิ้นสวนเทาน้ัน และจะตัดสินใจวายอมรับ (Accept) หรือ ปฏิเสธ (Reject) ทั้งรุน 
(Lot)วิธีการตรวจสอบจากการสุมตัวอยางจากทีละรุน ในการตรวจสอบคุณภาพ จากการสุมตัวอยาง
จากทีละรุน มีวิธีดําเนินการตามขั้นตอน 4ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 จัดตั้งการตรวจสอบเปนรุน ขนาดของรุน (Lot Size) ที่จะตรวจสอบอาจ
ประกอบดวยจํานวนตั้งแต 300 ชิ้นขึ้นไป หากการผลิตไดนอยกวา 300 ชิ้นตอหน่ึงรุน ผูตรวจสอบก็
อาจจะใชวิธีการคอยถึง 2 หรือ 3 รุน กอนก็ได ใหไดขนาดรุนไมนอยกวา 300 ชิ้น จึงจะเปนการ
ประหยัด หรือถาหากช้ินงานที่จะตรวจสอบนอยกวา 300 ชิ้น ผูตรวจก็อาจจะเลือกวิธีการตรวจสอบ
ดวยวิธีการอ่ืน ๆ แทน 
   ขั้นที่ 2 จัดเรียงรุนตามประเภทเดียวกัน คําวา “รุนประเภทเดียวกัน” รุนประเภท
เดียวกัน (Rational Lot) หมายถึง หนวยที่ผลิตออกมาจากแหลงเดียวกันรุนหนึ่ง ๆ โดยจะตองเปน
ชิ้นงานที่ผลิตจากแบบเดียวกัน ขบวนการเดียวกัน วัตถุดิบเดียวกัน แตในทางปฏิบัติจะจัดแบงรุน
ตามประเภทเดียวกันไดยาก แตก็ควรจะใหใกลเคียงกันที่สุดที่จะทําได 
   ขั้นที่ 3 กําหนดระดับคุณภาพในการยอมรับ ในความเปนจริงในการผลิตจํานวน
มากๆ เปนการยากที่จะใหสินคาน้ันดีทุกชิ้น เพียงแตเปอรเซ็นตของเสียอยูในขีดที่ที่ ผูผลิต 
(Producer) หรือผูซื้อพอใจ ก็ถือวายอมรับได ดีกวาที่จะเสียงบประมาณเพิ่มในการตรวจสอบ
คุณภาพ 100% ทั้งรุน การกําหนดระดับคุณภาพในการยอมรับคุณภาพ ก็คือเปอรเซ็นตของเสียใน
รุนสงมา หรือเปอรเซ็นตของเสียที่ผลิตออกมาในรุน (Acceptable Quality Level: AQL) ที่ผูซื้อ
ยอมรับได เชน ผูผลิต ผลิตสินคาออกมาใหลูกคา จํานวน 100 ชิ้น ลูกคาหรือผูสั่งสินคายอมใหเสีย
ไดจาก 100 ชิ้น คา AQL บริษัทผูซื้อจะเปนผูกําหนดเอง และคา AQL จะเปนสวนหนึ่งของสัญญา
การซ้ือ 
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   ขั้นที่ 4 เลือกแผนการสุมตัวอยางและการเลือกแผนการสุมตัวอยางจะตองตอบ
คําถาม ขอ 1-3 ดังนี้ 
      1) ในหนึ่งรุนมีตัวอยางกี่ชิ้น (Sample Size) 
      2) จะยอมรับรุมเม่ือไหร (Acceptance limit) 
        3) จะปฏิเสธรุนเม่ือไหร (Rejection limit) 
 
 1.10 กระบวนการบริหารการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม 
 กระบวนการบริหารงานอุตสาหกรรมประกอบไปดวยหลายหนวยงาน และมีหนาที่ 
ความสําคัญที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับหนาที่ความรับผิดชอบ กระบวนการจัดการคุณภาพของงาน
อุตสาหกรรมก็ถือวาเปนสวนหนึ่งของงานอุตสาหกรรมซ่ึงประกอบไปดวยกระบวนการดังน้ี 
 1. การตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ 
  การตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดเพ่ือใหแนใจวาคุณภาพของวัตถุดิบสามารถนําไปใชในการผลิตได
อยางมีคุณภาพในกระบวนการผลิตขอบเขตใชในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่มีผลตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑ, ชิ้นสวนที่ผานการผลิตโดยผูรับจางชวง รวมทั้งผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนที่สง
มอบจากลูกคาคํานิยาม(อดิศักด์ิ พงษพูนผลศักด์ิ. 2537: 198) 
  คลังวัตถุดิบ หมายถึง สถานที่เก็บวัตถุดิบชิ้นสวนที่นําเขามาเพ่ือการผลิต กอนจายเขา
สูกระบวนการผลิต 
  วัตถุดิบชิ้นสวน หมายถึง วัตถุดิบ/ชิ้นสวนตางๆ ที่นํามาใชในการประกอบผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 
  บริษัทผูขาย หมายถึง บริษัทที่ขายวัตถุดิบ/ชิ้นสวนใหกับบริษัทฯ 
  บริษัทผูขายภายในประเทศ หมายถึง บริษัทที่ขายวัตถุดิบชิ้นสวนใหกับบริษัทฯ ที่
กระบวนผลิตชิ้นสวนตั้งอยูภายในประเทศ 
  บริษัทผูขายตางประเทศ หมายถึง บริษัทที่ขายวัตถุดิบชิ้นสวนใหกับบริษัทฯ ที่
กระบวนผลิตชิ้นสวนตั้งอยูตางประเทศ 
 2. การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต 
  การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต หมายถึง การตรวจและ
ทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิตเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด ขอบเขตครอบคลุม
ถึงการตรวจและทดสอบรวมถึงการแสดงสถานะ การตรวจและทดสอบของผลิตภัณฑระหวาง
กระบวนการผลิตสําหรับทุกผลิตภัณฑที่ผลิตและจัดสงโดยบริษัทกับลูกคา(อดิศักด์ิ พงษพูนผลศักด์ิ. 
2537: 199) 
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 3. การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑผลิตข้ันสุดทายและผลิตภัณฑที่ผานการ
บรรจุ 
  ผลิตขั้นสุดทายและผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ หมายถึง การตรวจและทดสอบผลิต 
ผลิตภัณฑขั้นสุดทายและผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด ขอบเขต
ครอบคลุมถึงการตรวจและทดสอบรวมถึงการแสดงสถานะการตรวจและทดสอบของผลิตภัณฑขั้น
สุดทาย และผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ สําหรับทุกผลิตภัณฑที่ผลิตและจัดสงโดยบริษัท(อดิศักด์ิ 
พงษพูนผลศักด์ิ. 2537: 199) 
 4. ขอรองเรียนจากลูกคา และผูรับจางผลิต 
  ขอรองเรียน (Complaints) หมายถึง สิ่งที่ลูกคาไมไดรับจากองคกรธุรกิจตามความ
ตองการหรือความคาดหวังของลูกคา และทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจและแจงใหผูเก่ียวของได
ทราบขอรองเรียนสามารถเกิดขึ้นไดตลอด การใหบริการลูกคา อยางไรก็ตามขอรองเรียนตองมี
องคประกอบที่ชัดเจน เพ่ือใหสามารถนําคํารองเรียนไปพิจารณาขอเท็จจริง เพ่ือหาแนวทางในการ
กําจัดหรือแกไข และทําใหองคกรทราบวาจะใหคําตอบแกลูกคาคนใดอยางไรการรับขอรองเรียน 
(Receipt of Complaint) จําเปนตองอาศัยขอมูลที่จําเปนในการจัดการขอรองเรียน ของลูกคาซ่ึงควร
ประกอบไปดวย (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. 2549: 5) 
  • รายละเอียดของขอรองเรียน 
  • สิ่งที่ลูกคาตองการใหแกไข 
  • ขอรองเรียนเก่ียวกับอะไร (ผลิตภัณฑ/หรือวิธีการทํางานขององคกร) 
  • ขอมูลดานบุคลากร 
  • ขอมูลทางการตลาด 
 5. การออกแบบผลิตภัณฑ 
  การออกแบบผลิตภัณฑ คือการออกแบบส่ิงของเครื่องใช เพ่ือนํามาใชสอยใน
ชีวิตประจําวัน โดยเนนการผลิตจํานวนมาก ในรูปสินคา เพ่ือใหผานไปยังผูบริโภค(Consumer)ในวง
กวาง โดยท่ีรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑจะเปนปจจัยสําคัญ ชักจูงผูบริโภคใหเกิดความ
กระหายที่จะจายเงินซอผลิตภัณฑนั้นการออกแบบผลิตภัณฑจึงเกี่ยวของกับปจจัยหลายดานซ่ึงควร
จะพิจารณาคือ (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2550: 8) 
  5.1  การออกแบบที่สัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ ควร
ตองพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภัณฑเปนประการแรกเพื่อจะไดออกแบบใหไดความคงทนถาวร
มากนอย หรือใหเหมาะสมกับการใชเพียงชั่วคราวของผลิตภัณฑนั้น เพราะการออกแบบจะตอง
คํานึงถึงวัสดุและเวลาการผลิตไปพรอมกัน ถาออกแบบโดยไมไดศึกษาถึงคุณภาพตามเปาหมาย
ของการผลิตแลว ก็ไมสามารถออกแบบที่เหมาะสมได  
  5.2  การออกแบบท่ีสัมพันธกับวัสดุและกระบวนการผลิต การออกแบบที่สัมพันธกับ
วัสดุและกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑโดยตรง ดวยการผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือ
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ผลิตภัณฑ กําลังการผลิตเพ่ือใหไดผลิตภัณฑจํานวนมาก มีความจําเปนยิ่ง เคร่ืองมือที่ใชในการผลิต
เชน เครื่องจักรกล หรือเคร่ืองทุนแรงอื่นๆ ยอมเหมาะสมกับวัสดุอยางหน่ึง ทําใหการออกแบบ
ผลิตภัณฑตองพิจารณาถึงวัสดุและกระบวนการผลิตไปพรอมกัน 
  5.3  การออกแบบที่สัมพันธกับความตองการของผูบริโภค การออกแบบที่สัมพันธกับ
ความตองการของผูบริโภค อาจจะพิจารณาได 2 แงคือความตองการที่สอดคลองกับชีวิตความ
เปนอยู กับการสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ ความตองการที่สอดคลองกับสภาพความเปนอยูเปน
ความตองการท่ีเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรม รสนิยม และการใชผลิตภัณฑนั้นๆความตองการของ
ผูบริโภคยังเก่ียวของกับสภาพเศรษฐกิจโดยตรงอีกดวย ถาสภาพสังคมที่กําลังเศรษฐกิจตกต่ําการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ราคาสูง สินคาฟุมเฟอย หรือเนนความงามทางการออกแบบมาก
จนผลิตภัณฑนั้นราคาสูง การออกแบบเชนน้ี อาจจะไมสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคได  
  5.4  การออกแบบที่มีคุณคาทางความงาม การออกแบบท่ีมีคุณคาทางความงาม เพ่ือให
ผูออกแบบตระหนักถึงความงามที่เดนชัดรวมสมัย และมีความคิดสรางสรรคแทรกอยูในการ
ออกแบบแตละชิ้น ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือในผลิตภัณฑเปนคุณคาสวนหนึ่งของ
ความงามอีกดวย  
 6. การประชุม 
  การประชุม คือ การที่บุคคลหลายฝาย ซึ่งอาจมารวมประชุมในสถานะของตนเองหรือ
เปนผูแทนของกลุมบุคคลหรือองคกรใด ๆ มารวมกิจกรรมในการใหขอมูล รับขอมูล หรือแลกเปลี่ยน
ขอมูล ในเรื่องที่กําหนดขึ้นและหัวขอเร่ืองมีความเกี่ยวของกับผูเขารวมประชุม โดยกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระสําหรับการประชุมน้ันไวอยางชัดเจนการ
ประชุมเปนกิจกรรมที่ใหประโยชนอยางมากแกองคกรทั้งหลาย โดยเฉพาะเม่ือความจําเปนตอง
ระดมความคิดเพ่ือแกปญหาหรือทํางานสําคัญที่ตองการความรวมมือจากหลายฝายเพ่ือใหงานน้ัน 
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย(ชัยวัฒน ถิระพันธุ .  2547: 3) 
 7. การวิเคราะหและการตีความหมายขอมูล (Analysis and Interpretation of Data)  
  การวิเคราะหและการตีความหมายขอมูล (Analysis and Interpretation of Data) คือ 
ขอมูลที่ทําการเก็บรวบรวม โดยท่ัวไปจะมีจํานวนมาก เม่ือไดขอมูลมาแลว ก็จะมีการดําเนินกับ
ขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน การแยกประเภท การจัดชั้น การสังเขป การหาขอสรุปเก่ียวกับลักษณะ
ตางๆ ของขอมูล การพิจารณาหาวาขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดมีความสัมพันธกับขอมูลอ่ืนหรือไม
อยางไร ตลอดจนอาจทําการพยากรณเหตุการณในอนาคตจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได กระบวนการ
ตางๆ เหลาน้ีเรียกวา การวิเคราะหขอมูล ซึ่งจะดําเนินการในรายละเอียดอยางไรและเพียงไรนั้น
ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล และเรื่องที่ตองการศึกษา ในบางกรณี การวิเคราะหขอมูลก็ทําโดยใช
กราฟ ดังน้ันเม่ือพิจารณาใหดีจะเห็นวาบางขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล เชนการจัดชั้นหรือแยก
ประเภทของขอมูล จะตองเตรียมวางแผนพรอมกันไปกับการเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล   
(กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ.  2551: 207-210) 
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 เม่ือขอมูลไดรับการวิเคราะหแลว ขั้นสุดทายของการดําเนินการทางสถิติก็คือ การ
ตีความหมายขอมูลเหลาน้ัน การตีความหมายก็คือ การพิจารณาหาวาอะไรคือขอสรุปที่ไดจากการ
วิเคราะห ตัวเลขที่ไดจากการวิเคราะหชวยสนับสนุนหรือปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไวเก่ียวกับเร่ืองนั้นๆ 
และตัวเลขที่ไดจากการวิเคราะหบอกอะไรบางอยางใหมๆ แกเราบาง 
 การตีความหมายขอมูลเปนเรื่องที่ทําไดไมงายนัก เน่ืองดวยความรูและเอกสารเกี่ยวกับ
เรื่องที่เก่ียวของมักมีจํากัด ดังนั้นการตีความหมายขอมูล จึงไมควรสรุปลงไปอยางแนนอนตายตัววา
ตองเปนอยางนั้นอยางนี้ นอกจากนั้นเหตุผลอีกประการหน่ึงที่สนับสนุนการกระทําดังกลาวนี้ ก็คือ
ตัวขอมูลเอง ไดเคยกลาวไวแลววา ขอมูลประกอบดวยขอเท็จและขอจริง มิใชขอจริงลวนๆ และ
ตัวเลขที่ไดจากการวิเคราะหก็เปนเพียงคาประมาณ ดังน้ันการตีความหมายขอมูลโดยการสรุปอยาง
แนนอนตายตัว จึงมีโอกาสผิดพลาดไดงายมาก 
 สรุปการควบคุมคุณภาพเปนคําที่ทุกคนคุนเคยกันมาก เปนส่ิงที่ผูบริโภคคาดหวังในสินคา
และ บริการที่ไดรับ และเปนหน่ึงในปจจัยที่ใชเปรียบเทียบกอนตัดสินใจซื้อ ในบทบาทของผูผลิต 
การสรางคุณภาพหรือการจัดการเพ่ือใหสินคาหรือบริการมีคุณภาพประทับใจลูกคาและผูบริโภค
อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง เปนเรื่องที่ซับซอนประกอบกับภารกิจในเชิงธุรกิจที่องคกรตองสราง
กําไรและเติบโตในภาวะ การแขงขันดวย แลวการจัดการคุณภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมายทุกมิติ
นับเปนความทาทายอยางมากในทุกองคกรดังน้ันเพื่อใหสินคาที่ผลิตมีคุณภาพที่ดีตองอาศัย
กระบวนการดังนี้ 
 - การตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ  
 - การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต  
 - การตรวจขั้นสุดทาย และผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ  
 - ขอรองเรียนจากลูกคา  
 - ขอรองเรียนของผูรับจาง  
 - แบบผลิตภัณฑ  
 - การบันทึกการประชุม และ 
 - การวิเคราะหขอมูล  
 มาใชในกระบวนการผลิตการที่จะผลิตสินคาออกมาใหไดคุณภาพน้ันตองอาศัยกระบวน
เหลาน้ีเปนกระบวนการพื้นฐานที่ทุกอุตสาหกรรม จะตองนํามาปฎิบัติเพ่ือใหไดมาซ่ึงคําวาสินคา
คุณภาพ การที่ขาดกระบวนการหน่ึงกระบวนการใดยอมมีโอกาสใหเกิดขอผิดพลาดในการผลิต
สินคาใหตรงกับมาตรฐานที่กําหนดไวได 
 
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 พนิดา พานิชกุล.(2548: 2) ไดใหความหมายโปรแกรมคอมพิวเตอร(Computer Program)
หมายถึง ชุดคําส่ังที่เขียนขึ้นมาเรียงกันเปนลําดับขั้นตอนเพ่ือส่ังใหคอมพิวเตอรทํางานตามคําส่ังน้ัน 



 20 

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming Language) เปนภาษาที่โปรแกรมเมอรใช
ในการเขียนชุดคําสั่งหรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือใหคอมพิวเตอรทํางาน แตตามที่กลาวไป
แลววา ภาษาเครื่องคอมพิวเตอรสามารถเขาใจไดมีเพียงภาษาเดียว คือ ภาษาเครื่อง (Machine 
Language) 
 
 2.1 การเขียนโปรแกรมดวย Microsoft Access 
 สุรเชษฐ สมชัย(2553: 2) ไดกลาววาสําหรับฐานขอมูลหรือ Database ที่เก็บอยูในกระดาษ
แฟมๆนั้น บางที่คุณอาจจะนําไปเก็บรวบรวมๆกันไวสักที่หน่ึง เชน อาจเก็บในตูเก็บเอกสารหรือบน
โตะทํางานของคุณเหลาน้ีเม่ือมีการใชขอมูลและการเก็บรักษาขอมูลจะทําไดไมสะดวกนัก 
 ในการจัดการฐานขอมูลสําหรับ Microsoft Access ไดจัดหาเครื่องมือ (Tool) ที่อํานวย
ความสะดวกใหกับฐานขอมูลคุณอยางมากมาย เราไดจัดหาเครื่องมือที่งายในการใชงานและ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลในฐานขอมูล เคร่ืองมือดังน้ี 
 1. การทํางานกับ หนาตาง ตาราง (Table) 
  ในการทํางานกับฐานขอมูลที่มีความสัมพันธกัน คุณจะมีการเก็บขอมูลที่ตองการเขาไว
ในตาราง การสรางฐานขอมูลจะมีการกลาวอางถึงตารางหรือตารางอ่ืนๆ ที่คุณจะใชในการเก็บขอมูล
ไวในฐานขอมูล คุณจะสรางตารางโดยการอางอิงเปนคอลัมนหรือเรียกวาเปนฟลดตางๆ ที่จะใช
ตารางในการเก็บขอมูล หลังจากคุณอางอิงถึงคอลัมนของตารางแลว คุณก็เร่ิมทําการปอนขอมูล 
(Data) เขาไวในตารางไวที่ละบรรทัด คุณสามารถปอนขอมูลเขาไวในตารางโดยตรง โดยใช 
Datasheet 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 เปนเคร่ืองมือเก่ียวกับ ตาราง (Table) 
 

 ที่มา: สุรเชษฐ สมชัย. (2553). รวม Workshops ระบบฐานขอมูล ACCESS 
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ภาพประกอบ 3 เปนตารางสําหรับใชปอนขอมูล (Datasheet) 
 

 ที่มา: สุรเชษฐ สมชัย. (2553).  รวม Workshops ระบบฐานขอมูล ACCESS 
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 2. การทํางานกับแบบสอบถาม (Query) 
  หนาตาง Query คือคําถามที่ตองการรูเก่ียวกับขอมูลในฐานขอมูลของคุณในการถามถงึ
คําถามน้ันคุณจะตองบอกลักษณะของคําถามหรือบอก Query ที่แนนอนลงไปในรายละเอียดโดยการ
สรางออบเจ็กต Query คุณสามารถถาม Microsoft Access ถึงผลรวม การจัดระเบียบ และขอมูล
ของฐานขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเรียบรอยแลวไดตามที่คุณตองการรู 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 เปนเคร่ืองมือเก่ียวกับ แบบสอบถาม (Query) 
  
 ที่มา: สุรเชษฐ สมชัย.  (2553).  รวม Workshops ระบบฐานขอมูล ACCESS 
 
 
 



 23 

 3. การทํางานกับหนาตาง ฟอรม (Forms) 
  หนาตาง Form ของ Microsoft Access เปนชนิดของออบเจ็กตฐานขอมูลอยางหน่ึง ซึ่ง
คุณสามารถปอนขอมูล ขอดูและพิมพขอมูลจากตารางหรือ Query ได คุณสามารถสราง Form 
งายๆ ไดอยางรวดเร็วโดยการใช Form Wizard เพียงคุณบอก Microsoft Access วาคุณตองการที่
สรางขึ้นมาใหมหรือบงชี้ถึง ตารางหรือตารางอ่ืนๆ ที่คุณตองการใสขอมูลหรือขอดูขอมูล 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 5เปนเคร่ืองมือเก่ียวกับ แบบสอบถาม (Forms) 
 

 ที่มา: สุรเชษฐ สมชัย. (2553).  รวม Workshops ระบบฐานขอมูล ACCESS 
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 4. การทํางานกับ รีพอรท (Report) 
  สามารถพิมพขอมูลที่แสดงในตาราง Query ไดโดยเลือกคําสั่ง File Print และคุณ
สามารถสราง Report ไดอีกดวย ซึ่งเปนชนิดของ Object ฐานขอมูลอยางหน่ึงเชนกันเพ่ือใชในการ
จัดระเบียบ รวบรวมและจัดรูปแบบขอมูลในตารางหรือ Query หนึ่งๆ 
  ทางที่งายที่สุดในการสรางรายงาน (Report) ก็โดยใช Report Wizards สําหรับ Report 
Wizard จะสรางรายงานไดมากมายหลายแบบใหกับคุณไดโดยวิธีทําจะเปนไปตามขั้นตอนซึ่ง
โปรแกรมจะถามขอมูลตางๆเพ่ือใหไดรายไดรายงานตามที่คุณตองการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 Report Tool 
 
 ที่มา: สุรเชษฐ สมชัย. (2553). รวม Workshops ระบบฐานขอมูล ACCESS 
. 
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ภาพประกอบ 7 Report tool (ตอ) 
 
 ที่มา: สุรเชษฐ สมชัย.  (2553).  รวม Workshops ระบบฐานขอมูล ACCESS 
 
 การทํางานของ Access Basic คือศึกษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมซึ่งถูกสรางอยูใน 
Microsoft Access สําหรับ Access Basic นั้นเปนหนทางที่ตองใจเย็นในการศึกษาการทํางานของ 
Action Query คือ Query ซึ่งทําการเปลี่ยนหรือลบขอมูลใน Tables ตามเง่ือนไขที่กําหนด 
ตัวอยางเชน Query นั้นคํานวณการเงินของลูกคา และเพิ่มการคํานวณผลของลูกคาไวดวย 
Microsoft Access นั้นไดจัดหาชนิดของ Action Query ไว 4 ชนิดดวยกันคือ Update, Append, 
Delete และ Make table 
 การทํางานของ Action query ในสวน Update นั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลง Records ใน
ตาราง ในการสรางเง่ือนไขการ Update นั้น คุณก็จะทํางานสรางเง่ือนไขใหกับขอมูลตามปกติ เชน
การดูเฉพาะขอมูลของลูกคาที่หน้ีสินติดคางอยู เปนตน จนกระทั่งคูณแนใจแลววาเอาเฉพาะขอมูล
สวนนี้ (Select Query) ใหเลือกคําส่ัง Query Update ในหนาตางการออกแบบน้ัน (Design View) 
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ภาพประกอบ 8 ใน Microsoft Access นั้นตองมีการบอกถึงสิ่งที่ตองทําการกอนคือ เปลี่ยนซ้ือ

หนาตางออบเจ็กต ไปเปน Update Query แลวเพ่ิมคาเขาไปยังบรรทดัใหมที่ปรากฏขึ้นมาคือ 
Update to 

 
 ที่มา: สุรเชษฐ สมชัย.  (2553).รวม Workshops ระบบฐานขอมูล ACCESS 
  
 2.2 การเขียนโปรแกรมดวย Visual Basic 
 พุฒิพงษ นาคะปท (2542: 9-13) Visual Basic ไดกลาววาตัวแปรภาษาแบบอินเตอรเพรต
เตอร แตก็เปนภาษาคอมพิวเตอรที่มีศักยภาพสูงและถูกออกแบบมาสําหรับใชในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต ที่ทํางานบนโปรแกรม Window โดยเฉพาะ ทั้งรูปแบบการใชงานก็งายและไม
ซับซอนเทาภาษา C++ ที่เปนคอมไพเลอรของภาษาที่นิยมใชออกแบบโปรแกรมบน Windows และ 
Dos ดวยเชนกัน 
 คําวา “ Visual” นั้นหมายความถึง วิธีการใชในการสราง สวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก 
(Graphic User Interface –GUI) สวนคําวา “ Basic” นั้นหมายถึงภาษาคอมพิวเตอร “ Basic” 
(Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code) ซึ่งเปนภาษาคอมพิวเตอรที่เขียนโปรแกรม
ในอดีตใชกันอยางแพรหลายที่สุด Visual Basic เปนวิวัฒนาการหน่ึงของภาษา Basic เดิม โดยมี
การเพ่ิมเติม ประโยคโปรแกรม (Statement) ฟงชั่น (Function) และ คียเวิรด (Keyword) ตางๆ เขา
ไปมากมาย รวมทั้งการติดตอกับ GUI โดยตรง เชน Menu ปุมสั่งงาน เปนตน 
 โปรแกรม Visual Basic (VB) เปนโปรแกรมสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่กําลังเปนที่ 
นิยมใชอยูในปจจุบัน โปรแกรม Visual Basic เปนโปรแกรมที่ไดเปลี่ยนรูปแบบการเขียนโปรแกรม
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ใหม โดยมีชุดคําส่ังมาสนับสนุนการทํางาน มีเคร่ืองมือตาง ๆ ที่เรียกกันวา คอนโทรล(Controls) ไว
สําหรับชวยในการออกแบบโปรแกรม โดยเนนการออกแบบหนาจอแบบกราฟก หรือที่เรียกวา 
Graphic User Interface (GUI) ทําใหการจัดรูปแบบหนาจอเปนไปไดงาย และในการเขียนโปรแกรม
นั้นจะเขียนแบบ Event - Driven Programming คือ โปรแกรมจะทํางานก็ตอเม่ือเหตุการณ (Event) 
เกิดขึ้น ตัวอยางของเหตุการณไดแก ผูใชเลื่อนเมาส ผูใชกดปุมบนคียบอรด ผูใชกดปุมเมาส เปนตน 
เคร่ืองมือ หรือ คอนโทรล ตาง ๆ ที่ Visual Basic ไดเตรียมไวให ไมวาจะเปน Form, TextBox, 
Label ฯลฯ ถือวาเปนวัตถุ (Object ในที่นี้ขอใชคําวา ออบเจ็กต) นั่นหมายความวา ไมวาจะเปน
เครื่องมือใด ๆ ใน Visual Basic จะเปนออบเจ็กตทั้งส้ิน สามารถที่จะควบคุมการทํางาน แกไข
คุณสมบัติของออบเจ็กตนั้นไดโดยตรง ในทุกๆ ออบเจ็กตจะมีคุณสมบัติ (Properties) และเมธอด 
(Methods) ประจําตัว ซึ่งในแตละออบเจ็กต อาจจะมีคุณสมบัติและเมธอดที่เหมือน หรือตางกันก็ได 
ขึ้นอยูกับชนิดของออบเจ็กตในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวย Visual Basic การเขียนโคดจะถูก
แบงออกเปนสวนๆ เรียกวา โพรซีเดอร (Procedure) แตละโพรซีเดอรจะประกอบไปดวย ชุดคําส่ังที่
พิมพเขาไปแลว ทําใหคอนโทรลหรือออบเจ็กตนั้น ๆ ตอบสนองการกระทําของผูใช ซึ่งเรียกวาการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming-OOP) แตตัวภาษา Visual Basic ยังไม
ถือวาเปนการเขียนโปรแกรมแบบ OOP อยางแทจริง เนื่องจากขอจํากัดหลายๆ อยางที่ Visual 
Basic ไมสามารถทําไดเขาสูโปรแกรม Visual Basicเม่ือเขาสูโปรแกรม Visual Basic จะแสดงกรอบ
โตตอบสําหรับเลือกชนิดของโปรแกรมประยุกตที่ตองการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 กรอบโตตอบสําหรับเลือกชนิดของโปรแกรมประยุกตทีต่องการ 
 
 ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic 
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  เม่ือเลือกชนิดของโปรแกรมประยุกตเปนแบบ Standard EXE จะเขาสูหนาตางของ 
Visual Basic 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 หนาตางของ Visual Basic 
 

 ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic 
 
 ในแตละสวนของ Visual Basic จะมีหนาที่แตกตางกันไป ซึ่งในระหวางการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต จะตองใชสวนตาง ๆ เหลาน้ี ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต ทูลบาร (Toolbars) 
เปนแถบสัญลักษณที่ใชสําหรับเขาถึงชุดคําส่ังของ Visual Basic ไดทันที โดยจะนําคําส่ังที่ถูกใชงาน
บอย ๆ มาแสดง 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 ทูลบาร (Toolbars) 
 

 ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic  
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 การทํางานของ Toolboxes คือแถบสัญลักษณ Controls ตาง ๆ ที่ใชสําหรับพัฒนา
โปรแกรมประยุกต แบง เปน 2 กลุม คือ 

 
 

ภาพประกอบ 12 Toolboxes 
 

 ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic 
    
 1. คอนโทรลภายใน (Intrinsic Controls) เปนชุดคอนโทรลมาตรฐานของ Visual Basic 
ทุก ๆ คร้ังที่มีการเรียกใช Form เพ่ือสรางโปรแกรมประยุกต คอลโทรลชุดน้ีจะถูกเรียกขึ้นมา
อัตโนมัติ สามารถเลือกใชงานคอลโทรลกลุมน้ีไดทันที 

 
ภาพประกอบ 13 คอนโทรลภายใน (Intrinsic Controls) 

 

  ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542). การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic 
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 2. คอนโทรล ActiveX (ActiveX Controls) เปนชุดคอนโทรลเพิ่มเติมที่ไมโครซอฟท
จัดเตรียมไว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต การเพ่ิมคอนโทรลกลุมน้ีเขา
มาในทูล บอกซทําโดยเลือกเมนู Project/Components (หรือคลิกขวาตรงแถบทูลบอกซเลือกคําส่ัง)
หนาตาง Form Designer เปนสวนที่ใชออกแบบการแสดงผลสวนที่ใชติดตอกับผูใช ฟอรมเปน
ออบเจ็กตแรกที่ถูกเตรียมไวใหใชงาน คอลโทรลทุกตัวที่ตองการใชงานจะตองนําไปบรรจุไวในฟอรม 
นําคอลโทรลมาประกอบกันขึ้นเปนโปรแกรมประยุกต ทุกคร้ังที่เปด Visual Basic ขึ้นมา หรือ สราง 
Project ใหมจะมีฟอรมวาง 1 ฟอรมถูกสรางเตรียมไวเสมอ 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 Form Designer 
  
 ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic 

 
 หนาตาง Project Explorer ใชสําหรับบริหารและจัดการโปรเจ็กต โดยจะแสดง
องคประกอบของแตละโปรเจ็กตแบบโครงรางตนไม (Tree-View) ตัวโปรเจ็กตจะหมายถึงโปรแกรม
ประยุกตซึ่งจะอยูสวนบนสุด ถัดมา จะแสดงสวนประกอบตางๆ ของโปรเจ็กตนั้นๆ วาประกอบดวย
อะไรบาง เชน ฟอรมโมดูล รายงาน เปนตน ถามี 2 โปรเจ็กตขึ้นไป ก็จะแสดงแยกออกเปนสวน
ตางหากอีกโปรเจ็กต ถาตองการใชงานสวนใด ของโปรเจ็กตไหนก็สามารถคลิกเลือกไดทันที 
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ภาพประกอบ 15 Project Explorer แบบโปรเจ็กตเดียว และ แบบหลายโปรเจ็กต 
 
 ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic 

 
 สวนประกอบของโปรเจ็กต 

 
ตาราง 1 สวนประกอบของโปรเจ็กต 

 

Project(n) คือโปรแกรมประยุกตทีพ่ฒันาอยู มีนามสกุล .Vbp 

Form(n) .Frm  เปนฟอรมที่มีอยูในโปรเจ็กตนั้น ๆ ใน 1 โปรเจ็กตอาจมีมากกวา 1  
ฟอรมก็ได มีนามสกุล 

Modules  เปนที่เก็บชุดคําส่ังที่คุณเขยีนขึ้นมาโดยจะเก็บชุดคําส่ังที่ใชบอยๆ มี
นามสกุล .Bas  

Class Modules เปนโมดูลชนดิพิเศษที่มีลักษณะเปนออบเจ็กตที่สามารถสรางขึ้นมาได  
จะมีนามสกุล .Cls  

User controls  เปนสวนทีเ่ก็บคอนโทรล ActiveX ที่คุณสรางขึ้นมามีนามสกุล .Ctl  
Designers เปนสวนของรายงานที่ถูกสรางขึ้นมีนามสกุลเปน .Dsr  
 
 ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic 
    
 หนาตาง Properties Window หนาตางคุณสมบัติเปนสวนที่ใชกําหนดคุณสมบัติของ
ออบเจ็กตที่ถูกเลือก (Active) หรือไดรับความสนใจ (Focus) อยูขณะนั้น ซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยน
คาตาง ๆ ของคอลโทรลเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและตรงกับความตองการใชงานไดทันที 
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ภาพประกอบ 16 Properties Window 
 
 ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic 
    
 ในหนาตางคุณสมบัติ จะประกอบไปดวยแท็ป 2 แท็ป คือ 1. แท็ป Alphabetic เปนแท็ปที่
แสดงรายการคุณสมบัติ เรียงตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษ 2. แท็ป Categorized เปนแท็ปที่แสดง
รายการคุณสมบัติ โดยการจัดกลุมของคุณสมบัติที่มีหนาที่คลายกัน หรือมีความสัมพันธกัน 
 หนาตาง Form Layout เปนสวนที่แสดงใหเห็นตําแหนงของฟอรม และสามารถกําหนด
ตําแหนงของฟอรม ที่ปรากฏบนจอภาพในขณะประมวลผลได โดยการเคลื่อนยายฟอรมจําลอง ที่อยู
ในจอภาพจําลองดวยการ Drag เมาส ไปยังตําแหนงทีคุณตองการ โดยจะมีผลในขณะประมวลผล
เทาน้ัน 
 

 
 

ภาพประกอบ 17Form Layout 
 
 ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic 

 
 หนาตาง Immediate Window เปนหนาตางที่ใหประโยชน ในกรณีทีคุณตองการทราบผล 
การประมวลผลโดยทันที เชน การทดสอบโปรแกรมยอยตาง ๆ เปนตน เม่ือคุณสั่งประมวลผลโปร-
เจ็กต หนาตางน้ีจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ 
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ภาพประกอบ 18 Immediate Window 
  
 ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic 

 
 หนาตาง New Project จะปรากฏขึ้นมาเม่ือเลือกเมนู File/New Project กรอบโตตอบน้ี จะ
แสดงชนิดของโปรแกรมประยุกต ที่คุณตองการพัฒนา ซึ่งจะคลายกับตอนที่เปดโปรแกรม Visual 
Basic ขึ้นมาครั้งแรก 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 New Project 
 
 ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic 

 
 หนาตาง Code Editor เปนสวนที่ใชในการเขียนชุดคําส่ังสําหรับการประมวลผล และ
ควบคุมการทาํงานของคอลโทรล ตางๆ 
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ภาพประกอบ 20 Code Editor 
 
 ที่มา: พุฒิพงษ นาคะปท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic 
  
 2.3 การเขียนโปรแกรมวนิโดวดวย C 
 ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล  (2551: 12-15) ไดกลาววาภาษาซี (C Programming Language) 
ถูกพัฒนาขึ้นมาในป ค.ศ. 1970 โดย Dennis Ritchie แหง Bell Laboratories และไดถูกใชงานแต
ในหองปฏิบัติการของ Bell จนกระทั่งป 1978 นั้น Brian Kerninghan กับ Dennis Ritchie สองคูหู
ขาโจ จึงไดออกหนังสือ กําหนดมาตรฐานของภาษาซี ขอกําหนดนี้คนมักเรียกขานกันวา K&R C 
หลังจากน้ันป 1980 ภาษาซี ก็ไดรับความนิยมมากขึ้น มีการพัฒนา Compiler ภาษาซีออกมา
มากมาย ความไดเปรียบของภาษาซี ที่เหนือกวาภาษาอ่ืนคือ 
 1.  ภาษาซี สามารถนําไปใชไดบนเครื่องทุก Platform ไมวาจะเปน Intel PC ที่วิ่ง 
Windows 95 หรือ Windows NT หรือ แมแต Linux ทั้งเคร่ือง Macintosh และ เคร่ืองเวอรคสเตชัน 
ตลอดจนเมนเฟรม เน่ืองจากมี Compiler ของภาษาซี อยูทั่วไป 
 2.  ภาษาซี เปนภาษาที่งายๆ คือมีแตขอกําหนดในการใชงาน หรือ Syntax แตไมมี
ฟงกชันสําเร็จรูป (Built-in Function) ใดๆ ดังน้ันหากผูใชตองการทําอะไรก็ตาม ตองเขียนทุกอยาง
ขึ้นเอง หรือ อาจเรียก Library Functions มาใชงาน โดย ฟงกชันที่เปนงานที่ใชบอยๆ จะถูก
รวบรวมไวใน Library Functions เชน การจัดการขอความ การดําเนินการเกี่ยวกับ Input/Output 
(I/O) การจองหนวยความจํา (Memory Allocation) แตฟงกชันที่วิลิศสมาหรา จะไมมีใน Standard 
Library เชน ฟงกชันที่จัดการ Graphics ทั้งน้ีจะขึ้นกับระบบท่ีใช (เชน เปนระบบ UNIX หรือ 
Windows 95) และ สิ่งแวดลอมในการทํางาน (เชน GUI เปน X-Windows หรือ Direct X) การทํา
เชนนี้จะทําใหภาษาซี เปนภาษาที่เคลื่อนยายไดงาย (Portable) 
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  โครงสรางของโปรแกรมภาษาซี และตัวอยางโปรแกรมในภาษาซีทุกโปรแกรมจะ
ประกอบดวยฟงกชันอยางนอย หนึ่งฟงกชัน คือ ฟงกชัน Main โดยโปรแกรมภาษาซีจะเร่ิมทํางานที่
ฟงกชัน main กอน ในแตละฟงกชันจะประกอบดวย  
  2.1  Function Heading ประกอบดวยชื่อฟงกชัน และอาจมีรายการของ Argument 
(บางคนเรียก Parameter) อยูในวงเลบ็ 
  2.2  Variable Declarationสวนประกาศตัวแปร สําหรับภาษาซี ตัวแปรหรือคาคงที่ทุก
ตัว ที่ใชในโปรแกรมจะตองมีการประกาศกอนวาจะใชงานอยางไร จะเก็บคาในรูปแบบใดเชน 
Integer หรือ Real Number 
  2.3  Compound Statements สวนของประโยคคําส่ังตางๆ ซึ่งแบงเปนประโยคเชิงซอน 
(Compound Statement) กับ ประโยคนิพจน (Expression Statement) โดยประโยคเชิงซอนจะอยู
ภายในวงเล็บปกกาคูหน่ึง { และ} โดยในหนึ่งประโยคเชิงซอน จะมีประโยคนิพจนที่แยกจากกันดวย
เคร่ืองหมาย Semicolon (;) หลายๆ ประโยครวมกัน และ อาจมีวงเล็บปกกาใสประโยคเชิงซอนยอย
เขาไปอีกได ซึ่งนักศึกษาจะไดเห็นตอไป 
 
 ประเภทของขอมูล (Data Types) ภาษาซีแบงการใชขอมูลออกเปนประเภทตางๆ เพ่ือให
เหมาะสมกับการใชงาน โดยขอมูลแตละประเภทก็จะมีการขนาดพ้ืนที่เก็บตางกันดวย ตลอดจนชวง
ของขอมูลที่ใชก็จะแตกตางกัน  
 Type    Data Range    Size 
 Int     -32,768 to 32,767   2 Bytes 
 Long int   -2,147,483,648 to 2,147,483,647 4 Bytes 
 Float    8 Digit Floating Point   4 Bytes 
 Double    16 Digit Floating Point   8 Bytes  
 Char    Character    1 Bytes 
 
 ดังน้ันโปรแกรมที่งายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและมีการใชงานกันอยาง
แพรหลายและมีราคาไมแพงสามารถนําไปใชงานกับคอมพิวเตอรสวนบุคคลได คือ โปรแกรม 
Microsoft Access เปนโปรแกรมที่ชวยอํานวยความสะดวกในการจัดฐานขอมูล และสามารถนํามา
ออกแบบ หรือเขียนโปรแกรมเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน ดังน้ันจึงมีหนวยงานตางๆหรือองคกร
ตางๆมีการนําไปประยุกตใชในการงานดานตางๆ 
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3. คุณภาพของซอฟตแวรคอมพิวเตอร (Software Quality) 
 ปจจุบันพบวาซอฟตแวรถูกผลิตหรือพัฒนาขึ้นมาใชงานเปนจํานวนมาก แบงตามการใช
งานไดหลายประเภท บางสวนมีวัตถุประสงคเพ่ือความบันเทิง บางสวนมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการทํางาน ทั้งงานทั่วไปและงานทางธุรกิจ จนทําใหซอฟตแวรเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น ในทางธุรกิจ ซอฟตแวรยังกลายเปนกลยุทธแหงหน่ึง ในการ
บริหารงาน และสําหรับบางองคกร กําหนดใหซอฟตแวรเปนกุญแจในการนําไปสูความสําเร็จได ยิ่ง
ความคาดหวังที่มีตอซอฟตแวรของผูใชสูงมากเพียงใด ยิ่งทําใหผูผลิตตองทํางานหนักมากขึ้น 
เพ่ือใหซอฟตแวรที่มีทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด ศาสตรแขนงหนึ่งที่นํามาใชคือ วิศวกรรม 
(Engineering) เรียกวา วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering) 
 สมาคมคุณภาพซอฟทแวรไอที (Consortium for IT Software Quality)ไดกําหนด
คุณลักษณะของซอพตแวทที่มีคุณภาพไว 5ดาน คือ ดานความนาเชื่อถือ(Reliability),ดานความ
สะดวกในการใชงาน (Usability) ดานการรักษาความปลอดภัย (Security) ดานความสามารถในการ
พึงพา (Dependability) และดานการบํารุงรักษา(Maintainability) 
  
 3.1 คุณลักษณะของซอฟตแวรที่มีคุณภาพ 
 แนนนอนวาองคกรผูผลิตซอฟตแวรยอมตองการซอฟตแวรที่มีคุณภาพ ดังน้ันในระหวาง
การทํางาน นอกจากวิศวกรซอฟตแวรจะตองคํานึงถึงคุณภาพของซอฟตแวรแลว ยังตองคนหาวิธีที่
จะวัดคุณภาพของซอฟตแวร ใหอยูในระดับที่องคกร หรือเจาของโครงการยอมรับได โดยเบื้องตน
สามารถพิจารณาจากคุณลักษณะของซอฟตแวร ดังน้ี (Consortium for IT Software Quality. 
2009) 
 1. ความนาเชื่อถือ(Reliability)คือ คุณลักษณะของความยืดหยุนและความแข็งแรงของ
โครงสราง ความนาเชื่อถือระดับมาตรการความเสี่ยงและโอกาสของความลมเหลวของโปรแกรม
ประยุกตที่มีศักยภาพนอกจากนี้ยังมีขอบกพรองเนื่องจากการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับซอฟตแวร
เปาหมายสําหรับการตรวจสอบและการตรวจสอบความนาเชื่อถือคือการลดและปองกันไมให
โปรแกรมหยุดทํางานขาดการประยุกตใชและขอผิดพลาดที่สงผลโดยตรงตอผูใชและเสริมสราง
ภาพลักษณของ IT และผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของ บริษัท 
 2. ความสะดวกในการใชงาน. (Usability)คือ ซอฟตแวรจะตองสะดวกและงายตอการใช
งาน สามารถเสริมสรางการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการออกแบบจอภาพที่นําทางการใช
งานของผูใชได หรือแมแตคูมือประกอบการติดตั้งและใชงานที่เหมาะสม เปนตน 
 3. การรักษาความปลอดภัย (Security) คือตัวชี้วัดของโอกาสในการละเมิดความปลอดภัย
ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเขารหัสความเสี่ยงในการพบชองโหวที่สําคัญที่สรางความเสียหายทาง
ธุรกิจ 
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 4. ความสามารถในการพึงพา (Dependability) คือซอฟตแวรจะตองคงไวซึ่งความสามารถ
ในการสรางความนาเชื่อถือ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองผานการทวนสอบและตรวจรับ การ
ทํางานของฟงกชันทั้งหมด  
 5. การบํารุงรักษา(Maintainability) คือ ซอฟแวรจะตองงายตอการบํารุงรักษา สามารถ
เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม และตอบสนองไดอยางรวดเร็วและทันทวงที ในกรณีที่เกิด
วิกฤติที่ไมพึงประสงค  
 ดังนั้นจึงเลือกที่จะใชคุณสมบัติตัวกําหนดคุณภาพของโปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้น ประเมินผล
โปรแกรมโดยการนําโปรแกรมที่เสร็จสมบูรณไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง แลวตอบแบบประเมิน
ความคิดเห็นของผูใชโปรแกรมเพ่ือหาคุณภาพของโปรแกรมดังนี้ 
 1. ความสามารถในการพึงพา (Dependability) เปนการประเมินระบบในดานวามสามารถ
ในการสรางความนาเชื่อถือ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองผานการทวนสอบและตรวจรับ การ
ทํางานของฟงกชันทั้งหมด 
 2.  ความนาเชื่อถือ (Reliability) คือ เปนการประเมินความยืดหยุนและความแข็งแรงของ
โครงสราง ความนาเชื่อถือระดับมาตรการความเสี่ยงและโอกาสของความลมเหลวของโปรแกรม 
 3.  ความสะดวกในการใชงาน (Usability) เปนการประเมินลักษณะการออกแบบระบบวามี
ความงายตอการใชงานมากนอยเพียงใด 
 4. การรักษาความปลอดภัย (Security) เปนการประเมินระบบในดานการรักษาความ
ปลอดภัยของ ขอมูลในระบบวามีมากนอยเพียงใด 
 
4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 ธนาคม สวาสติพันธ (2552: บทคัดยอ) ไดพัฒนาโปรแกรมในการหาคาเร่ิมตนในการ
แกปญหาความเหมาะสมสูงสุดของระบบพลศาสตร ดวยระบบเชิงตัวเลขศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติม
สวนของโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการแกปญหาความเหมาะสมสูงสุดทางดานพลศาสตร 
(Programming For Dynamic Optimization Problem) ซึ่งได มีผูวิจัยไวกอนหนาน้ีแลว โดยใน
งานวิจัยน้ีไดมีการปรับปรุง และพัฒนาในสวนของคาเร่ิมตน (Initial Guess) ใหมีความเหมาะสม
กอนที่จะนําไปใชในกระบวนการอื่นๆของโปรแกรมผลการวิจัยนี้คือ โปรแกรมดังกลาวใชเวลาในการ
หาคําตอบจากคาเร่ิมตนที่ถูกปรับปรุงและพัฒนาแลว ทั้งน้ีในกรณีที่ใชโปรแกรมโดยวิธีตรงน้ันเวลา
ที่ใชจะลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 66.  20% และโดยวิธีออมจะลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 15% นั้น
หมาย ความวาการปรับปรุงและพัฒนาคาเริ่มตนใหเหมาะสมกอนที่จะนําไปใชในกระบวนการอ่ืนๆ
ของโปรแกรม จะทําใหโปรแกรมดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาที่เปนอยูเดิม 
 อภิญญา ธงไชย (2544: บทคัดยอ) เก่ียวกับการใชโปรแกรม Microsoft Access ในการทํา
บัญชีของมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การทําบัญชีของคณะมนุษยศาสตร ไดยึดหลักการ
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ทําบัญชีจากคูมือการทําบัญชีหนวยงานยอยในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการทําบัญชีดวยมือ 
ตอมาประมาณกลางป พ.ศ. 2541 คณะไดนําโปรแกรม Microsoft Access เขามาชวยในการทํา
บัญชี แทนการทําบัญชีดวยมือ โดยกําหนดใหโปรแกรมบัญชีสามารถในเรื่องการลงบัญชีในสมุด
รายวันทั่วไป และสมุดรายวันแยกประเภท และสามารถออกรายงานในรูปแบบของสมุดรายวันแยก
ประเภทไดอยางถูกตอง ครบถวนและเปนไปตามหลักการบัญชีมหาวิทยาลัยกําหนดไวแตเน่ืองจาก
โปรแกรมที่พัฒนาไวแลวน้ันยังมีขอจํากัดในเรื่องของการนําขอมูลที่ไดบันทึกไวแลวมาทําเปน
รายงานสรุปรายละเอียดยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกําหนด
ไว ซึ่งรายงานดังกลาวตองใชประกอบรายงานการเงินประจําเดือน เพ่ือใชในการวิเคราะหการเงิน
ของคณะ และสงใหมหาวิทยาลัยทราบเปนประจําทุกเดือน การทํารายงานการเงินประจําเดือนของ
คณะยังคงใชวิธีทําดวยมือ และขั้นตอนที่ยุงยากและตองใชเวลามาก คือในการเก็บรายละเอียดเพ่ือ
สรุปยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทแตละบัญชีผลการพัฒนาโปรแกรมบัญชีในครั้งนี้ สามารถ
พัฒนาโปรแกรมไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว และสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคหลักที่วางไว
นั่นคือ การนําขอมูลที่ไดลงบัญชีไวแลวมาจัด ทําเปนรายงานสรุปรายละเอียดยอดคงเหลือของบัญชี
แยกประเภท ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว ผลจากการพัฒนาระบบบัญชีไดมีการ
ปรับปรุงโปรแกรมใหมีรูปแบบการบันทึกบัญชี และหนาจอใหมเพ่ือใหงาย และสะดวกตอการทํางาน
มากข้ึน โปรแกรมมีความสามารถมากขึ้น ทั้งในสวนที่ใชกับงานประจําวัน และชวยที่พัฒนาสําหรับ
รองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 อารักษณ ยนตนิยม (2546: บทคัดยอ) การพัฒนาโปรแกรมการจัดการขอมูลของฝาย
วิศวกรบริษัทโกดักส (ประเทศไทย) จํากัด พัฒนาโดยใชโปรแกรม Microsoft Access และโปรแกรม
ไมโครซอฟทวิชวลเบสิค ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจัดการฐานขอมูลอยูในเกณฑดี 
คือ โปรแกรมมีความสามารถจัดเก็บ เรียกคน และแสดงผลขอมูลดีงายในการใชงานลดเวลาในการ
ทํางานชวยในความสะดวกการคนหาขอมูล 
 สรยุทธ ยวงมณี (2554: 17) ความมุงหมายของการวิจัยในครั้งน้ีเพ่ือสรางบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
วิชา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทําการประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกสจํานวน 6 ดาน คือ 1.
ดานเนื้อหาและการดําเนินการ 2.ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดีย 3.ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บ
ไซท 4.ดานการเชื่อมโยง 5.ดานแบบฝกหัด และ 6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีประสิทธิภาพโรฒ 
มีประสิทธิภาพโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 อยูในเกณฑดี 
 เอกชัย อ่ิมสมบัติ (2554: 108) ความมุงหมายของการวิจัยในครั้งน้ีเพ่ือสรางบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประเมินประสิทธิภาพ
ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
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การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทําการประเมิน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสจํานวน 6 ดาน คือ 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินการ 2.ดานสวนประกอบดาน
มัลติมีเดีย 3.ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต 4.ดานการเชื่อมโยง 5.ดานแบบฝกหัด และ 6.ดาน
การออกแบบปฏิสัมพันธมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 อยูในเกณฑดี 
 
 4.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
 เรฟสกี และฟาราร (Rzevski; & Farra. 1984: 114-115) ไดศึกษาการใชสารสนเทศใน
อุตสาหกรรมการผลิตพบวา ผูใชตองการสารสนเทศดานแนวโนมทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่มี
ผลกระทบตอสินคา มาตรฐานที่เก่ียวกับสินคา สวนผูออกแบบผลิตภัณฑมีความตองการสารสนเทศ
เก่ียวกับความตองการของลูกคา ความคิดเห็นของลูกคาตอสินคา ความคิดเห็นตอสินคาของคู
แขงขัน รวมทั้งรายละเอียดสินคาของคูแขงขัน สําหรับแหลงสารสนเทศที่ใช ไดแก สิทธิบัตร หนังสือ 
วารสาร มาตรฐาน และฐานขอมูล 
  ชู (Choo.1994: Abstracts) ศึกษาความตองการสารสนเทศภายนอกองคการ และการ
ใชสารสนเทศของผูบริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศ
แคนาดาโดยการสํารวจจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ จํานวน 113 คนพบวา ผูบริหาร
ตองการสารสนเทศดานลูกคามากที่สุด รองลงมาคือ ดานเทคโนโลยี และการแขงขัน ผูบริหารสวน
ใหญใชแหลงสารสนเทศ เชนลูกคา และตัวแทนจําหนายขององคการ เปนแหลงสารสนเทศท่ีสําคัญ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ และการจัดการเชิงกลยุทธขององคการ เปนแหลงสารสนเทศสื่อจะใชสื่อ
สิ่งพิมพเก่ียวกับเทคโนโลยีกฎระเบียบของรัฐ และเศรษฐกิจในระดับสูงกวาดานลูกคา และคูแขงขัน 
โดยผูบริหารมีการใชหนังสือพิมพและวารสารมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อมวลชน และการบันทึก หรือ
รายงานภายในองคการ ผูบริหารมักใชสารสนเทศในบทบาทการจัดการทั้ง 4 ดานคือ บทบาทดาน
ผูประกอบการ ผูจัดสรรทรัพยากรผูดูแลรักษาความสงบเรียบรอย และผูเจรจาตอรอง 
 แคทเซอร และเฟล็ทเซอร(Katzer; & Fletcher. 1992: 227-263) ศกึษาพฤติกรรมการใช
สารสนเทศของผูบริหารพบวาลักษณะงานการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมมีความแนนอน 
และมีความซบัซอน ซึ่งมักจะเก่ียวของกับสภาพแวดลอมตางๆ ในขณะเดียวกันสารสนเทศภายนอก
องคการมีปริมาณมากมาย จึงทําใหผูบริหารมักจะใชแหลงสารสนเทศบุคคลมากกวาแหลง
สารสนเทศ คอื ไดรับสารสนเทศทีไ่มตรงกับความตองการ 
 การควบคุมคุณภาพเปนหนาที่อันหนึ่งที่ตองจัดเขาไวเปนสวนหนึ่งของระบบการผลิตถา
ตองการใหสิ่งที่ผลิตสามารถยืนอยูในตลาดที่มีการแขงขันไดหรือถาตองการใหงานที่ผลิตออกมา
สามารถที่จะนําไปใชไดโดยไมตองมีการแกไขเสียกอน โดยทั่วไปถือวาการเพ่ิมงานการควบคุม
คุณภาพเขาไปในระบบการผลิตน้ันก็เหมือนกับวาไดเพ่ิมตนทุนการผลิตใหกับสิ่งของที่ผลิตซ่ึงจะทํา
ใหราคาสินคาสูงขึ้น เน่ืองจากจะตองใชกําลังคนและเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งของที่ผลิต
ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุม
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คุณภาพโดยใชโปรแกรม Microsoft Access เพ่ือใชในการจัดการขอมูล การตรวจและการทดสอบ
วัตถุดิบ การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิตขั้นสุดทาย และผลิตภัณฑที่
ผานการบรรจุ ขอรองเรียนจากลูกคาขอรองเรียนของผูรับจาง แบบผลิตภัณฑ การบันทึกการประชุม 
และการวิเคราะหขอมูลเพ่ือชวยเพ่ิมคุณภาพในการทํางาน และเพ่ิมความสะดวกในการจัดเก็บ และ
มวลผล โดยการประเมินคุณภาพของโปรแกรมโดยการใชกลุมตัวอยางจากในสวนของเจาหนาฝาย
ควบคุมคุณภาพในการประเมินคุณภาพของโปรแกรมในดานนความสามารถพึงพาของระบบ 
(Dependablity) ดานความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability) ดานความสะดวกในการใชงาน 
(Usability) และดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security) 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 วิธีการวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูล
การควบคุมคุณภาพโดยใชโปรแกรมMicrosoft Access ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. การศึกษาเบื้องตน เปนสํารวจ และรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับ การตรวจและการ
ทดสอบวัตถุดิบ การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต การตรวจขั้นสุดทาย
และผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ ขอรองเรียนจากลูกคา ขอรองเรียนของผูรับจาง แบบผลิตภัณฑ การ
บันทึกการประชุม และการวิเคราะหขอมูล 
 2.  การออกแบบโปรแกรม เปนขั้นตอนที่นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเบื้องตนมาทําการ
วิเคราะห เพ่ือออกแบบตารางฐานขอมูล  
 3. การพัฒนาโปรแกรม เปนขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อสวนที่ติดตอกับผูใช  
 4. การประเมินโปรแกรมโดยการตรวจสอบแกไขโปรแกรมที่พัฒนา แลวมาทดสอบเพ่ือหา
ขอบกพรอง และขอผิดพลาด โดยใชผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน และทําการแกไขโปรแกรมใหมีความ
สมบูรณ 
 5. การทดลองใชโปรแกรม เปนการนําโปรแกรมไปทดลองใชจริงกับพนักงานในสวนของ
ฝายควบคุมคุณภาพ  
 6. การประเมินคุณภาพโปรแกรม โดยการนําโปรแกรมที่สมบูรณไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 40 คนเพ่ือประเมินประคุณภาพของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับการ
จัดการขอมูลการควบคุมคุณภา 
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ภาพประกอบ 21 แผนภูมิขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 

เร่ิมตน 

รวบรวมขอมูลการจัดการการตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ การตรวจ
และการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต ข้ันสุดทายและผลิตภัณฑท่ี
ผานการบรรจุ ขอรองเรียนจากลูกคา ขอรองเรียนของผูรับจาง แบบผลิตภัณฑ 
การบันทึกการประชุม และการวิเคราะหขอมูล 

 

การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับการจัดการขอมูลการควบคุม

คุณภาพ 

 

การพัฒนาโปรแกรม 

ประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญ 

การทดลองใชโปรแกรม 

 

การประเมินคุณภาพโดยเจาหนาที่ฝาย
ควบคุมคุณภาพจํานวนภาพ 40 คน 

ปรับปรุง
โปรแกรม 
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1. การศึกษาเบื้องตน 
 ในการศึกษาเบื้องตนมีรายละเอียดดังนี้ 
 การศึกษาเบื้องตน เปนการสํารวจ และรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการตรวจและการ
ทดสอบวัตถุดิบ การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต ขั้นสุดทายและ
ผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ ขอรองเรียนจากลูกคา ขอรองเรียนของผูรับจาง แบบผลิตภัณฑ การ
บันทึกการประชุม และการวิเคราะหขอมูล โดยหัวขอเหลาน้ีเปนกิจกรรมที่สําคัญในการควบคุม
คุณภาพ ซึ่งมีหนวยงานหลายหนวยงานเกี่ยวของและเอกสารเขามาเกี่ยวของมากมายในการบันทึก
เพ่ือเปนหลักฐานที่สําคัญในการบริหารงานขอมูลดานคุณภาพ 
 เอกสารหลักทีใ่ชในการจัดการ การควบคมุคุณภาพเกี่ยวของที่ตองรวบรวมและนําไปเปน
ขอมูลในการพัฒนาฐานขอมูลในครั้งนี้คอื 
 - ตารางขอมูลการตรวจและการทดสอบวตัถุดิบ  
 - ตารางการตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลติ 
 - ตารางขอมูลการตรวจขั้นสดุทายและผลติภัณฑที่ผานการบรรจุ 
 - ตารางขอมูลขอรองเรียนจากลูกคา 
 - ตารางขอรองเรียนของผูรับจาง 
 - ตารางแบบผลิตภัณฑ 
 - ตารางการบนัทึกการประชุม และ 
 - ตารางการวเิคราะหขอมูล 
 จากขอมูลที่ไดศึกษานี้ จะถูกนําไปใชเปนขอมูลในการวิเคราะหและออกแบบโปรแกรม
ตอไป  
 
2. การออกแบบโปรแกรม 
 การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการ
ควบคุมคุณภาพโดยใชโปรแกรม Microsoft Access ในสวนของฐานขอมูล การปอนขอมูล การ
แสดงผลของขอมูล และ การออกแบบเอกสาร ของขอมูลการตรวจและทดสอบวัตถุดิบ การตรวจและ
ทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต การตรวจขั้นสุดทายและผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ 
ขอมูลการขอรองเรียนของลูกคา ขอรองเรียนของผูรับจาง แบบผลิตภัณฑ การบันทึกการประชุม 
และการวิเคราะหขอมูล 
 
3. การพัฒนาโปรแกรม 
 การพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพโดยใช
โปรแกรม Microsoft Access เปนขั้นตอนหลังจากศึกษาความตองการของผูใช รูปแบบของเอกสาร
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ตางๆ และการออกแบบโปรแกรมโดยที่ผูเขียนโปรแกรมจะเขียนโปรแกรมในสวนตางๆ ดังน้ีเพ่ือใช
ติดตอกับผูใชงาน 
 1. การเขียนโปรแกรมในสวนของการเขารหัสเพ่ือปองกันบุคคลที่ไมเก่ียวของเขามาใชงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอรโดยผูที่สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดจะตองมีรหัสเขาซ่ึงการตั้งรหัสเขา
จะทําโดยโปรแกรมเมอร 
 2. การเขียนโปรแกรมในสวนที่เรียกวา Menu หลัก เพ่ือเปนหนาจอหลักสําหรับติดตอกับ 
Menu ยอยที่ใชการปอน และแสดงผลขอมูลที่ตองการบันทึก 
 3. ตารางขอมูลการตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ คือเขียนโปรแกรมในสวนของฐานขอมูล 
การปอนขอมูลของผูใชงาน สวนที่ใชเปนเอกสารในสวนที่วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และการหาประวัติ
ยอนหลัง 
 4. ตารางการตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิตคือ เขียนโปรแกรม
ในสวนของ ฐานขอมูล การปอนขอมูลของผูใชงาน สวนที่ใชเปนเอกสาร ในสวนที่วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติและการหาประวัติยอนหลัง 
 5. ตารางขอมูลการตรวจขั้นสุดทายและผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุคือ เขียนโปรแกรมใน
สวนของ ฐานขอมูล การปอนขอมูลของผูใชงาน สวนที่ใชเปนเอกสาร ในสวนที่วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติและการหาประวัติยอนหลัง 
 6. ตารางขอมูลขอรองเรียนจากลูกคาคือ เขียนโปรแกรมในสวนของฐานโดยการ Import 
ขอมูลในรูปแบบ File “PDF” หรือ “JPG” เปนตน และการหาประวัติยอนหลัง 
 7. ตารางขอรองเรียนของผูรับจางคือ เขียนโปรแกรมในสวนของฐานโดยการ Import 
ขอมูลในรูปแบบ File “PDF” หรือ “JPG” เปนตน และการหาประวัติยอนหลัง 
 8. ตารางแบบผลิตภัณฑคือ เขียนโปรแกรมในสวนของฐานโดยการ Import ขอมูลใน
รูปแบบ File “PDF” หรือ “JPG” เปนตน และการหาประวัติยอนหลัง 
 9. ตารางการบันทึกการประชุมคือ เขียนโปรแกรมในสวนของฐานโดยการ Import ขอมูล
ในรูปแบบ File “PDF” หรือ “JPG” เปนตน และการหาประวัติยอนหลัง 
          10. ตารางการวิเคราะหขอมูลคือ การเขียนโปรแกรมโดยการนําขอมูลที่ถูกปอนจากการ
บันทึกในสวนของ ของขอมูลการตรวจและทดสอบวัตถุดิบ การตรวจและทดสอบผลิตภัณฑระหวาง
กระบวนการผลิต การตรวจขั้นสุดทายและผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ และขอมูลการขอรองเรียนของ
ลูกคา มาวิเคราะหในเชิงสถิติเพ่ือนําขอมูลที่ทําการวิเคราะหไปใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยจะ
แสดงขอมูลการวิเคราะหในรูปของกราฟ 
 
4. ประเมินโปรแกรมโดยการตรวจสอบแกไขโปรแกรม 
 การตรวจสอบแกไขโปรแกรมเปนการทดสอบหาขอผิดพลาด และสภาพที่เหมาะสมของ
ระบบโดยนําโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญทดลองใชงานเปนเวลา 1 สัปดาห โดยการ
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กําหนดคุณสมบัติผูเชี่ยวชาญตองเปนผูที่จบปริญญาตรี มีประสบการในการณทํางาน 5 ปขึ้นไปใน
สวนของฝายควบคุมคุณภาพ 3ทาน ประกอบไปดวย.อาจารยโอภาส สุขหวาน, รองศาสตราจารย 
ธนรัตน แตวัฒนา ซึ่งทําการประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 
นายอยุทธ พรอมสัญชาญ ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ บริษัท คาลโซนิค คันเซ ประเทศไทยจํากัด 
 
5.การทดลองการใชโปรแกรม 
 นําโปรแกรมที่ผานการแกไขปรับปรุงจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใชงาน
จริงกับพนักงานฝายควบคมุคุณภาพ 40 คน เพ่ือประเมินคุณภาพ(ภาคผนาก ฉ) 
 
6. การประเมินคุณภาพโปรแกรม 
 6.1 แบบประเมินคุณภาพโปรแกรม 
 ประเมินผลคุณภาพโปรแกรมโดย ใหกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คนที่ไดทดลองใชโปรแกรม
จริงแลวตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชที่มีตอโปรแกรม เพ่ือหาคุณภาพของโปรแกรม
สําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพวัดโดยใชแบบประเมิน ประกอบไปดวยคุณภาพในดาน
ตางดังน้ี 
 1. ดานนความสามารถพึงพาของระบบ (Dependablity) 
 2. ดานความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability) 
 3. ดานความสะดวกในการใชงาน (Usability) 
 4. ดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security) 
 แบบประเมินที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบับ แบบมาตราสวน
ประเมินคาแบงออกเปน 5 ระดับ คือ 
    ดีมาก  = 5 คะแนน 
    ดี   = 4 คะแนน  
    ปานกลาง = 3 คะแนน 
    นอย   = 2 คะแนน 
    นอยที่สุด = 1 คะแนน 
 
 6.2 ลักษณะของแบบประเมิน 
 แบบประเมินคุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุม
คุณภาพ ซึ่งเปนแบงออกเปน 
 ตอนที่ 1 แบบประเมินเกี่ยวของกับขอมูลและรายละเอียดของกลุมตวัอยางไดแก เพศ 
ระดับการศึกษา เปนแบบกรอกขอมูล 
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 ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการ
ควบคุมคุณภาพเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 
  

 6.3 การสรางแบบประเมิน 
 การสรางแบบประเมินมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการใชหรือกรพัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือเปน
แนวทางในการกําหนดกรอบในการสรางแบบประเมิน 
 2. สรางแบบประเมินจากขอมูลที่ไดศึกษา โดยใหเน้ือหาเปนไปตามหัวขอการประเมิน
คุณภาพภาพโปรแกรมกําหนดไว 4ดาน คือ ดานนความสามารถพึงพาของระบบ (Dependablity) 
ดานความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability) ดานความสะดวกในการใชงาน (Usability) และดาน
ความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security) 
 3. นําแบบประเมินที่สรางแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจแกไขใหมีความถูกตอง
เที่ยงตรงตามหัวขอการประเมินคุณภาพโปรแกรม เน้ือหา ภาษาและความชัดเจนในขอคําถาม 
 4. ปรับปรุงแกไขแบบประเมิน เสนอเชี่ยวชาญอีกคร้ัง กอนนําไปใชจริง 
 

 6.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินเปนเคร่ืองมือ ในการรวบรวมขอมูลให
กลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบประเมินเอง โดยผูวิจัยทําการอบรมใหเจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพ
กลุมตัวอยางจํานวน 40 คนเปนเวลา 3 ชั่วโมง หลังจากน้ันไดใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูลในแบบ
ประเมินคุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพ 
  

 6.5 การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือไดรับแบบประเมินคืนมา ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. นําขอมูลแบบประเมิน ตอนที่ 1 ซึ่งเก่ียวกับขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง ไดแก 
เพศ ระดับการศึกษา  
 2. นําขอมูลแบบประเมิน ตอนที่ 2 ซึ่งเปนแบบประเมินคณุภาพของโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา มาหา
คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. การจัดระดับคะแนนเฉลี่ยใชเกณฑประเมินดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51- 5.00 หมายถึง ดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51- 4.50 หมายถึง ดี 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51- 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51- 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุง  
  คะแนนเฉลี่ย 1.00- 1.50 หมายถึง นอยที่สุด 
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 6.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 1. หาคาเฉลี่ยคะแนนกลุมตัวอยาง ( x ) 
    

    X
X

n


  

 
  เม่ือ X   แทน คาเฉลี่ย 
   X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุม 
   n  แทน จํานวนของคะแนนในกลุม 
 
 2. หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
   

    S.D. = 
1

)( 2




n

xx
 

    
 
 3. หาคาสถิติทดสอบสมมติฐาน (Z-test)  (ไพรัช วงศยทุธไกร.  2545: 28) 
     

    Z = 
0

/dS n
X 

 

 

  เมื่อ 0   แทน คาเฉลี่ยของประชากรที่กําหนดไวใน 0H  
   X   แทน คาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง 
   dS   แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
   n  แทน กลุมตัวอยาง 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการ
จัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปนขั้นตอน และเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ที่ตรงกันในการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณและอักษร
ยอในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 0  แทน  คาเฉลี่ยของประชากรที่กําหนดไวใน  
 x  แทน คาเฉลี่ย 
 n  แทน จํานวนของคะแนนในกลุม 
 S.D แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 Z  แทน คาสถิตทิดสอบสมมติฐาน 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการ
ควบคุณภาพผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรม คุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูล
การควบคุมคณุภาพ 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการ
ขอมูลการควบคุมคุณภาพโดยแบงหัวขอหลักในการประเมินเปน 4 ดานของกลุมตัวอยาง 
 
 ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม คุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการ
ขอมูลการควบคุมคุณภาพ 
 ผลการเขียนโปรแกรมเพื่อสรางสวนที่ติดตอกับผูใช เม่ือผูใชเรียกใชงาน โปรแกรมจะทํา
การเปดการทํางานโดยจะมีการตรวจสอบรหัสผานในการใชงานโปรแกรมกอน  
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ภาพประกอบ 22 หนาตางสําหรับใสรหัสผาน 
 

 หากผูใชงานปอนรหัสไมถูกตองจะไมสามารถเรียกใชงานโปรแกรมได เม่ือผูใชปอนรหัส
ถูกตองโปรแกรมจะแสดงหนาจอหลัก (Main Menu) 
 

 
 

ภาพประกอบ 23 หนาจอหลัก(Main Menu) 
 

 ผูใชสามารถเลือกรายการขอมูลที่ตองการบันทึกไดตามรายการปุมกดที่แสดง คือ 
 1. การตรวจ และการทดสอบวัตถุดิบ (Incoming) 
 2. การตรวจ และการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต(WIP) 
 3. การตรวจสอบขั้นสุดทาย และผลติภัณฑที่ผานการบรรจุ (Outgoing) 
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 4. ขอรองเรียนของลูกคา (Customer Claim) 
 5. ขอรองเรียนของผูรับจาง (Supplier Claim) 
 6. แบบผลติภัณฑ (Drawing) 
 7. บันทึกการประชุม (Minute Meeting) 
 8. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
  
 หนาจอการตรวจ และการทดสอบวัตถุดิบ (Incoming) สําหรับใชในการปอนขอมูลในสวน
ของขอมูลการวัดโดยการสุมตัวอยางของเจาหนาที่ตรวจ และทดสอบวัตถุดิบ 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 หนาจอ การตรวจ และการทดสอบวตัถุดิบ (Incoming) 
 

 นาจอการตรวจ และการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต(WIP)สําหรับใชในการ
ปอนขอมูลในสวนของขอมูลการวัดโดยการสุมตัวอยางของเจาหนาที่การตรวจและการทดสอบ
ผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต 
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ภาพประกอบ 25 หนาจอ การตรวจ และการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต (WIP) 

 
 หนาจอการตรวจสอบขั้นสุดทาย และผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ (Outgoing)สําหรับใชใน
การปอนขอมูลในสวนของขอมูลการวัดโดยการสุมตัวอยางของเจาหนาตรวจสอบขั้นสุดทาย และ
ผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 หนาจอ การตรวจสอบขัน้สุดทาย และผลิตภัณฑทีผ่านการบรรจุ (Outgoing) 
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 หนาจอขอรองเรียนของลูกคา (Customer Claim) เปนหนาจอที่ใชบนัทึกขอมูลของลูกคา
เม่ือมีปญหาคุณภาพโดยขอมูลที่เก็บจะเปนการ Import ขอมูลในรูปของ File Computor ที่เปน 
PDF, JPG และอ่ืนๆเนื่องจากลูกคาใชแบบฟอรมที่แตกตางกัน 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 หนาจอ ขอรองเรียนของลูกคา (Customer Claim) 
   
 หนาจอขอรองเรียนของผูรับจางทํา (Supplier Claim) เปนหนาจอที่ใชบันทึกขอมูลของผู
รับจางผลิตชิ้นสวน เม่ือมีปญหาคุณภาพโดยขอมูลที่เก็บจะเปนการ Import ขอมูลในรูปของ File 
Computor ที่เปน PDF , JPG และอ่ืนๆเนื่องจากลูกคาใชแบบฟอรมที่แตกตางกัน 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 หนาจอ ขอรองเรียนของผูรับจางทํา (Supplier Claim) 
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 หนาจอแบบผลิตภัณฑ (Drawing) เปนหนาจอใชในการบันทึกแบบของผลิตภัณฑ หรือ
ชิ้นสวนที่ไดทําการออกแบบไวโดยขอมูลที่เก็บจะเปนการ Import ขอมูลในรูปของ File Computor ที่
เปน PDF, JPG 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 หนาจอ แบบผลติภัณฑ (Drawing) 
 

 หนาจอบันทึกการประชุม (Minute Meeting) เปนหนาจอที่ใชในการบันทึกผลการประชุม
เน่ืองจากการทํางานจะมีการประชุมเปนจํานวนมากจําเปนตองเก็บประวัติการประชุมซ่ึงเปน
หลักฐานที่สําคัญในกระบวนการทํางานโดยขอมูลที่เก็บจะเปนการ Import ขอมูลในรูปของ File 
Computor ที่เปน PDF, JPG  
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ภาพประกอบ 30 หนาจอบันทึกการประชุม (Minute Meeting) 
 
 หนาจอการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) มีหนาที่ประมวลผลทางสถิติโดยนําขอมูลที่ทาํ
การบันทึกไวมาวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเพ่ือใชในการปรับปรุงปญหาดานคุณภาพโดยที่สามารถ
แสดงขอมูลในลักษณะกราฟ 
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ภาพประกอบ 31 หนาจอ การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
 
 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลการประเมินประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพของกลุมตวัอยาง  
 ผูวิจัยแสดงผลในรูปแบบของตารางและอธิบายผลประกอบ ทั้งการนําเสนอการประเมินใน
ภาพรวม และคุณภาพในแตละดานดังน้ี 
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ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับ
การจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพ ดานความสามารถในการพึงพาของระบบ (Dependability) 

 

1.ดานความสามารถในการพึงพาของระบบ X  S.D. 
ระดับ 

การประเมิน 
1.1 ความสามารถของโปรแกรมในดานการจัดการการ

ตรวจและทดสอบวัตถุดิบในกระบวนตรวจรับวตัถุดิบ 3.97 0.61 ดี 
1.2 ความสามารถของโปรแกรมในดานการจัดการการ

ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต 3.95 0.44 ดี 
1.3 ความสามารถของโปรแกรมในดานการจัดการขั้น

สุดทายและผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ 3.77 0.65 ดี 
1.4 ความสามารถของโปรแกรมในดานการจัดการขอมูล

ในระบบ 3.72 0.54 ดี 
รวม 3.85 0.57 ดี 

 
 จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวา ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการ
ขอมูลการควบคุมคุณภาพดานความสามารถในการพึงพาของระบบกับความตองการของผูใชระบบ
ในภาพรวมมีคุณภาพของโปรแกรมอยูในเกณฑดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ0.57 และวิเคราะหเปนรายขอพบวาทุกหัวขออยูในเกณฑดีทั้งหมด 
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ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
การจัดการขอมูลการควบคมุคุณภาพดานความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability) 

 

2. ดานความนาเชื่อถือของระบบ X  S.D. 
ระดับ 

การประเมิน 
2.1 ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลนําเขา 4.07 0.46 ดี 
2.2 ความถูกตองในการคนหาขอมูล 3.92 0.46 ดี 
2.3 ความถูกตองในการปรบัปรุงแกไขขอมูล 3.75 0.53 ดี 
2.4 ความถูกตองในการลบขอมูล 4.00 0.54 ดี 
2.5 ความถูกตองของผลลพัธที่ไดจากการประมวลผลใน

โปรแกรม 4.00 0.63 ดี 
2.6 ความถูกตองของการผลลัพธในรูปแบบรายงาน 4.05 0.63 ดี 
2.7 ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.17 0.58 ดี 
2.8 ความนาเชื่อถือไดของระบบ 3.97 0.65 ดี 
2.9 ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงาน

จริง 3.95 0.44 ดี 
2.10 การปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 3.67 0.60 ดี 

รวม 3.95 0.57 ดี 

 
 จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวา ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการ
ขอมูลการควบคุมคุณภาพดานความนาเชื่อถือของระบบในภาพรวมมีคุณภาพของโปรแกรมอยูใน
เกณฑดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 และวิเคราะหเปนรายขอ
พบวาทุกหัวขออยูในเกณฑดีทั้งหมด 
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
การจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพดานความสะดวกในการใชงานของระบบ (Usability) 

 

3. ดานความสะดวกในการใชงาน   X  S.D. 
ระดับ 

การประเมิน 
3.1 ความงายตอการใชงานของระบบ   3.97 0.27 ดี 
3.2 ความเหมาะสมในการใชสีของตวัอักษรและรปูภาพ 3.97 0.47 ดี 
3.3 ความเหมาะสมในการใชขอความเพ่ืออธิบายสื่อ

ความหมาย 3.95 0.49 ดี 
3.4 ความเหมาะสมในการใชสัญลักษณหรือรูปภาพในการ

สื่อ 4.00 0.54 ดี 
3.5 ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ

หนาจอภาพ 3.82 0.70 ดี 
3.6 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช 3.82 0.66 ดี 
3.7 ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบ

บนจอภาพ 3.95 0.58 ดี 
3.8 คําศัพททีใ่ชผูใชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัตติาม

ไดโดยงาย 3.92 0.56 ดี 
รวม 3.92 0.55 ดี 

 
 จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวา ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการ
ขอมูลการควบคุมคุณภาพดานความสะดวกในการใชงานระบบในภาพรวมมีคุณภาพของโปรแกรม
อยูในเกณฑดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.55 และวิเคราะหเปน
รายขอพบวาทุกหัวขออยูในเกณฑดีทั้งหมด 
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับ
การจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security) 

 

4. ดานความปลอดภัยของ ขอมูลในระบบ X  S.D. 
ระดับ 

การประเมิน 
4.1 การกําหนดรหัสผูใช และรหัสผานในการตรวจสอบผู

เขาใชระบบ 3.95 0.49 ดี 
4.2 การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชระบบใน

ระดับตางๆ 3.80 0.60 ดี 
4.3 การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ผูใชไดอยางถูกตอง 3.92 0.56 ดี 
4.4 การปองกันการกําหนดรหัสผานอยางงาย 3.90 0.62 ดี 

รวม 3.88 0.66 ดี 

 
 
 จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวา ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการ
ขอมูลการควบคุมคุณภาพดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบ ในภาพรวมคุณภาพของโปรแกรม
อยูในเกณฑดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 และวิเคราะหเปน
รายขอพบวาทุกหัวขออยูในเกณฑดีทั้งหมด 
 
 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ

จัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพ(n=40) 
 

คุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร X  S.D. Z 
ระดับ 
การ

ประเมิน 
1.ดานความสามารถในการพึงพาของระบบ 3.85 0.57 -1.66 ดี 
2.ดานความนาเชื่อถือของระบบ 3.95 0.57 -0.55 ดี 
3.ดานความสะดวกในการใชงานของระบบ 3.92 0.55 -0.91 ดี 
4.ดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบ 3.88 0.60 -1.37 ดี 

รวม 3.90 0.57 -1.10 ดี 

 
 หมายเหตุ 0H = 4.0,Z- Distribution=1.69 
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 จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวา ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการ
ขอมูลการควบคุมคุณภาพในภาพรวมเห็นวาโปรแกรมอยูในระดับเกณฑดี ซึ่งมีคาเฉล่ียรวมทั้งหมด
เทากับ 3.90 และคาระดับการประเมินในดานตางๆ ปรากฏวาไดผลดีในทุกดานซึ่งมีการเรียงลําดับ
จากสูงไปหาต่ําไดดังน้ีคือดานความนาเชื่อถือของระบบ มีคาเฉลี่ย 3.95 ดานความสะดวกในการใช
งานของระบบมีคาเฉลี่ย 3.92 ดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบมีคาเฉลี่ย 3.88 ดาน
ความสามารถในการพึงพาของระบบมีคาเฉลี่ย 3.85 จึงสามารถสรุปไดวาคุณภาพโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพในครั้งนี้อยูในระดับดี ตามสมมุตติฐานที่ตั้ง
ไว และแสดงใหเห็นคา Z รวมมีคา -1.10 และคา Z ดานความสอดคลองของระบบกับความตองการ
ของผูใชระบบมีคา-1.66 ดานความสามารถในการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบมีคา -0.55 
ดานความสะดวกในการใชงานมีคา -0.91 ดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบมีคา -1.37 ซึ่งจะได
คา Z- Distribution=1.69 ดังน้ันคาความเชื่อม่ันอยูในระดับดี แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ ซึ่ง
สอดคลองกับสมมุติฐาน 
 
สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 1. การจัดการขอมูลการตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ คือเปนกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
จากผูรับจางผลิตชิ้นสวน โดยปกติผูรับจางผลิตชิ้นสวน หรือวัตถุดิบจะทําการผลิตตามขอกับกําหนด
ของผูวาจาง และทําการจัดสงใหตรงตามเวลาที่ผูวาจางกําหนด เม่ือผูวาจางไดรับชิ้นสวนกอนที่จะ
ทําการจัดสงชิ้นสวนเขาสูกระบวนการผลิตนั้นจําเปนที่จะตองมีกระบวนการตรวจสอบชิ้นสวนวามี
คุณภาพตรงตามที่ตองการหรือเปลา โดยกระบวนการวัดดวยเครื่องมือวัดชนิดตางๆ แลวทําการ
บันทึกผลการวัด และปญหาดานคุณภาพที่เกิดขึ้นเพ่ือใชเปนขอมูลในการอางอิง และนํามาวิเคราะห
ปญหาเพ่ือใชการปรับปรุงในครั้งตอไป โดยท่ัวไปการตรวจสอบจะเปนไปในลักษณะของการสุม
ตัวอยาง เพ่ือความสะดวก และรวดเร็วในการทํางานเปนการยากที่จะทําการตรวจชิ้นสวนไดทั้งหน่ึง
รอยเปอรเซ็นในกระบวนการทํางานจะใชเอกสารที่เปนแบบฟอรมที่กําหนดไวในการบันทึกผลขอมูล 
แลวทําการจัดเก็บขอมูลในรูปของกระดาษเม่ือตองการตรวจสอบขอมูลยอนหลัง หรือนําขอมูลมา
ตรวจสอบทางสถิติจะทําไดยุงยากและเสียเวลา เม่ือเปรียบเทียบกับการนํามาโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่พัฒนาขึ้นมาใชงานแทนที่ จะทําใหการทํางานงายขึ้น ลดเวลาในการทํางาน และมีความปลอดภัย
ในการจัดเก็บขอมูล เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอรจะชวยในสวนของการทํางานเกี่ยวการบันทึก
ขอมูล การตรวจสอบขอมูลยอนหลัง ประมวลผลทางสถิติ และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลได
ดีเนื่องตองมีรหัสผานกอนใชงาน เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอรจะทําการประมวลผลอัตโนมัติใน
สวนของ Function การใชงานตางๆ ดังนั้นจึงสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลที่บันทึกไวไปใชงานได
เลย 
 2. การจัดการขอมูลการตรวจ และการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต คือเปน
กระบวนหลังจากที่ชิ้นสวนที่ผานการตรวจรับจากผูรับจางผลิตสงเขาสูในกระบวนการผลิต ซึ่ง
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ชิ้นสวนเหลาน้ีตองไปผานกระบวนการตางๆกอนที่จะเปนสินคาสําเร็จรูป ดังน้ันในกระบวนการผลิต
เปนไปไดที่จะเกิดปญหาดานคุณภาพที่อาจเกิดจากฝายตรวจรับวัตถุดิบไมสามารถตรวจพบ
เน่ืองจากเปนกระบวนการสุมตัวอยาง ดังนั้นในกระบวนการผลิตก็จําเปนที่จะตองตรวจสอบคุณภาพ
ของชิ้นสวนเพื่อปองกันปญหาคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิต โดยสาเหตุอาจจะ
เกิดจาก ผูรับจางผลิต หรือในกระบวนการผลิตของเราเองซึ่งเปนไปไดทั้งสองอยาง โดยใช
กระบวนการวัดดวยเครื่องมือวัดชนิดตางๆ แลวการบันทึกผลการวัด และปญหาดานคุณภาพที่
เกิดขึ้นเพื่อใชเปนขอมูลในการอางอิง และนํามาวิเคราะหปญหาเพ่ือใชการปรับปรุงในครั้งตอไป โดย
ที่การตรวจสอบจะเปนในลักษณะของการสุมตัวอยาง เพ่ือความสะดวก และรวดเร็วในการทํางาน
เปนการยากที่จะทําการตรวจชิ้นสวนไดทั้งหน่ึงรอยเปอรเซ็นยกเวนในกรณีที่จะมีเคร่ืองจักรอัตโนมัติ
ที่มีความสามารถในการตรวจวัดดวยความเร็วสูง แตอยางไรก็ตามก็ตองมีการสุมชิ้นงานมาวัด
เน่ืองจากปองกันขอผิดพลาดของเครื่องมือวัดอัตโนมัติ ในกระบวนการทํางานจะใชเอกสารที่เปน
แบบฟอรมที่กําหนดไวในการบันทึกผลขอมูล แลวทําการจัดเก็บขอมูลในรูปของกระดาษเมื่อ
ตองการตรวจสอบขอมูลยอนหลัง หรือนําขอมูลมาตรวจสอบทางสถิติจะทําใหยุงยากเสียเวลา และ
ความไมปลอดภัยของขอมูลที่ทําการบันทึก เม่ือเปรียบเทียบกับการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
พัฒนาขึ้นมาใชงานแทนที่ ทําใหการทํางานงายขึ้นลดเวลาในการทํางานเน่ืองจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรจะชวยในสวนของการทํางานเกี่ยวการบันทึกขอมูล การตรวจสอบขอมูลยอนหลัง 
ประมวลผลทางสถิติ และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลไดดีเน่ืองตองมีรหัสผานกอนใชงาน 
เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอรจะทําการประมวลผลอัตโนมัติในสวนของ Function การใชงานตางๆ 
ดังนั้นจึงสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลที่บันทึกไวไปใชงานไดเลย 
 3.  การจัดการขอมูลขั้นสุดทาย และผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ คือเปนการตรวจสอบสินคา
กอนทีจะทําการจัดสงใหกับลูกคา ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญมากเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาการ
จัดสงสินคาที่ไมมีคุณภาพใหกับลูกคา โดยปกติสินคาที่ผานจากระบวนการผลิตน้ันจะผาน
กระบวนการตรวจสอบดานคุณภาพอยูแลวในสวนของกระบวนการผลิต แตหลังจากที่ผลิตสินคา 
แลวทําการบรรจุสิ้นคาในบรรจุภัณฑโดยสวนมากจะไมไดจัดสงใหกับลูกคาในทันที่ทันใดจะนําสินคา
ไปจัดเก็บในพื้นจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปเพ่ือรอการจัดสงใหกับลูกคา ระยะเวลาในการจัดเก็บขึ้นอยูกับ
ความตองการของลูกคา และนโยบายในการจัดเก็บเปนหลัก ดังนั้นกอนที่จะทําการจัดสงสินคาใหกับ
ลูกคาน้ันจําเปนที่จะตองทําการตรวจสอบสินคากอนในเรื่องของคุณภาพสินคา โดยการนําสินคามา
ตรวจวัด และตรวจสอบบรรจุภัณฑวายังมีสภาพดีสามารถจะจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดหรือไม และที่
สําคัญสินคาจะตองไมหมดอายุ โดยหลักแลวปญหาของบรรจุภัณฑ และสินคาหมดอายุจะไมคอยมี
ปญหา แตสวนมากเปนปญหาดานคุณภาพของสินคาเปนหลักโดยกระบวนการวัดดวยเครื่องมือวัด
ชนิดตางๆ แลวการบันทึกผลการวัด และปญหาดานคุณภาพที่เกิดขึ้นเพ่ือใชเปนขอมูลในการอางอิง
และนํามาวิเคราะหปญหาเพ่ือใชการปรับปรุงในครั้งตอไปโดยการตรวจสอบจะเปนในลักษณะการสุม
ตัวอยาง เพ่ือความสะดวก และรวดเร็วในการทํางานเปนการยากที่จะทําการตรวจชิ้นสวนไดทั้งหน่ึง
รอยเปอรเซ็นในกระบวนการทํางานจะใชเอกสารที่เปนแบบฟอรมที่กําหนดไวในการบันทึกผลขอมูล 
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แลวทําการจัดเก็บขอมูลในรูปของกระดาษเม่ือตองการตรวจสอบขอมูลยอนหลัง หรือนําขอมูลมา
ตรวจสอบทางสถิติจะทําใหยุงยากเสียเวลา และไมปลอดภัย เม่ือเปรียบเทียบกับการนํามาโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นมาใชงานแทนที่ทําใหการทํางานงายขึ้นลดเวลาในการทํางาน และสามารถ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลที่ทําการบันทึกไว เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอรจะชวยในสวนของ
การทํางานเก่ียวการบันทึกขอมูล การตรวจสอบขอมูลยอนหลัง ประมวลผลทางสถิติ และการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลไดดีเน่ืองตองมีรหัสผานกอนใชงาน เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอรจะทํา
การประมวลผลอัตโนมัติในสวนของ Function การใชงานตางๆ ดังนั้นจึงสามารถนําขอมูลจาก
ฐานขอมูลที่บันทึกไวไปใชงานไดเลย 
 4.  การจัดการขอมูลขอรองเรียนจากลูกคา คือเปนขอรองเรียนที่เกิดจากการจัดสงสินคาที่
ไมมีคุณภาพใหกับลูกคา หรือปญหาเรื่องการบริการตางๆ ขอรองเรียนจากลูกคาถือเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดอยางหน่ึงของธุรกิจการผลิต เพราะการจัดสงสินคาที่ดีมีคุณภาพใหกับลูกคาเปนการสรางการ
ยอมรับ และความนาเชื่อถือในตัวสินคาที่ทําการผลิตเม่ือลูกคาเกิดความม่ันใจในตัวของสินคายอม
ทําใหเกิดโอกาสทางธุรกิจตอไป โดยเปาหมายหลักของผูผลิตสินคาตองการสินคาที่มีคุณภาพดีหน่ึง
รอยเปอรเซ็นตแตบอยครั้งก็เกิดขอรองเรียนจากลูกคาเร่ืองของปญหาตางๆเพ่ือตองการใหปรับปรุง 
และปองกันไมเกิดปญหาซ้ําขึ้นอีก ดังนั้นหลังที่มีขอรองเรียนจะตองมีการแกปญหาในทันทีไมควรรอ
ใหปญหาเกิดขึ้นตอเนื่อง และจะตองอธิบายใหกับลูกคาไดเขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้น และจะมี
กระบวนการแกไขอยางไรเพื่อไมใหเกิดขึ้นในอนาคตอีก โดยท่ีขอรองเรียนของลูกคาจะเปนเอกสาร
ที่ลูกคาเปนกําหนดขึ้นมาเอง แลวใหผูผลิตตอบสาเหตุ และกระบวนการปองกัน การจัดเก็บเอกสาร
ในรูปของการบันทึกขอมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอรจะเปนการยากเน่ืองจากแบบฟอรมที่แตกตางกัน
ของแตละลูกคาเพ่ือใหเกิดความสะดวก และงายในการคนหาขอมูลยอนหลังควรจะเก็บขอมูลในรูป
ของของ File “PDF” ,”JPG” หรืออ่ืนๆการแปลง File ขอมูลก็สามารถทําไดงายเน่ืองจากมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยในการแปลง File ขอมูล หรือเครื่อง Scannerแตจําเปนจะตองบันทึกขอมูลบาง
รายการเพิ่มเติมแตไมไดยุงยากในการใชงาน การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในการทํางาน
ชวยในเรื่องของความสะดวกในการคนหาขอมูลยอนหลัง ลดเวลาการทํางาน การหาสถิติที่เกิดขึ้นได
ดี และยังสามารถรักษาความปลอดภัยไดดีดวย เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอรจะชวยในสวนของ
การทํางานเก่ียวการบันทึกขอมูล การตรวจสอบขอมูลยอนหลัง ประมวลผลทางสถิติ และการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลไดดี เน่ืองตองมีรหัสผานกอนใชงาน เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอรจะทํา
การประมวลผลอัตโนมัติในสวนของ Function การใชงานตางๆ ดังนั้นจึงสามารถนําขอมูลจาก
ฐานขอมูลที่บันทึกไวไปใชงานไดเลย 
 5.  การจัดการขอมูลเก่ียวกับแบบผลิตภัณฑ การประชุม ขอรองเรียนผูรับจางผลิตการ
จัดเก็บเอกสารในรูปของการบันทึกขอมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอรจะเปนการยากเน่ืองจาก
แบบฟอรมที่แตกตางกันของแตละลูกคาเพ่ือใหเกิดความสะดวก และงายในการคนหาขอมูลยอนหลัง
ควรจะเก็บขอมูลในรูปของของ File “PDF” ,”JPG” หรืออ่ืนๆการแปลง File ขอมูลก็สามารถทําได
งายเนื่องจากมีโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการแปลง File ขอมูล หรือเคร่ือง Scannerซึ่งงายใน
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การทํางาน สามารถคนหาขอมูลในการบันทึกไดงายสามารถพิมพออกมาใชงานไดเลยซึ่งสามารถลด
เวลาการทํางานไดเปนอยางดีเพราะขอมูลเหลาน้ีมีความสําคัญมากเม่ือตองการตรวจสอบขอมูล
ยอนหลัง 
 เม่ือนําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นไปใชงานพบวาชวยในการเพ่ิมความสะดวกใน
การทํางาน ลดเวลาในการทํางานไดเปนอยางดี เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานไดดี และยังสามารถ
ปองกันขอมูลไมใหบุคคลที่เกี่ยวของเขาถึงขอมูลได  
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการ
ควบคุมคุณภาพ โดยใชโปรแกรม Microsoft Access เพ่ือใชในการจัดการขอมูล การตรวจและการ
ทดสอบวัตถุดิบ การตรวจและการทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต ขั้นสุดทายและ
ผลิตภัณฑที่ผานการบรรจุ ขอรองเรียนจากลูกคา ขอรองเรียนของผูรับจาง แบบผลิตภัณฑ การ
บันทึกการประชุม และการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสามารถสรุปผล และอภิปรายผลไดดังน้ี  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพพัฒนา
โดยใชโปรแกรม Microsoft Accessจากการวิเคราะหความตองการของผูใชโปรแกรมจะมีขอมูลที่
เชื่อมโยง และเก่ียวของที่ตองรวบรวม และนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาโปรแกรมในคร้ังน้ี
คือ 
  1.1 การจัดการขอมูลการตรวจและการทดสอบวตัถุดิบ 
  1.2  การจัดการขอมูลการตรวจและการทดสอบผลติภัณฑระหวางกระบวนการผลิต 
  1.3  การจัดการขอมูลขั้นสุดทายและผลติภัณฑที่ผานการบรรจุ 
  1.4  การจัดการขอมูลขอรองเรียนจากลูกคา  
  1.5 การจัดการขอรองเรียนจากลูกคา  
  1.6 การจัดการขอมูลแบบผลิตภัณฑ 
  1.7  การจัดการขอมูลการบันทึกการประชุม และ 
  1.8  การจัดการขอมูลการวิเคราะหขอมูล  
 2. ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูล
การควบคุมคุณภาพไดผลการประเมินในภาพรวมของโปรแกรมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูที่ 3.90 และมีผลการประเมินคุณภาพในรายดานตางๆดังนี้ 
  2.1 ดานความสามารถในการพึงพาของระบบอยูในเกณฑดีโดยมีคาเฉลี่ย 3.85 และ 
คา Z = -166 
  2.2 ดานความนาเชื่อถือของระบบอยูในเกณฑดีโดยมีคาเฉลี่ย 3.95และ 
 คา Z =-0.55 
  2.3 ดานความสะดวกในการใชงานอยูในเกณฑดีโดยมีคาเฉลี่ย 3.92และ คา Z = -0.91 
  2.4 ดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบอยูในเกณฑดีโดยมีคาเฉลี่ย 3.92และ คา Z 
= -1.37 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุป และอภิปรายไดดังนี้  
 1. จํานวนตารางขอมูลที่ใชในเก็บขอมูลของโปรแกรม Microsoft Access ที่จะตองจัดสราง
ขึ้น ขึ้นอยูกับการวิเคราะหขอมูลที่ไดศึกษาเอกสาร ขั้นตอนการทํางานของหนวยงานที่จะใชเปน
ฐานขอมูลน้ัน รวมทั้งจากการสอบถามผูที่จะตองการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งงานวิจัยคร้ังน้ี
ไดกําหนดความตองการดานการบริหารขอมูลการควบคุมคุณภาพเปนหลัก ดังน้ันจึงไดตารางเก็บ
ขอมูล และหนาจอที่ตองรองรับในการติดตอกับผูใชงานงานโปรแกรมการจัดการขอมูลการควบคุม
คุณภาพอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตดังที่ไดนําเสนอ หากมีขอบขายงานที่ตองการความสามารถของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสูงกวาในงานวิจัยครั้งนี้ ก็สามารถทําไดโดยจะตองเร่ิมทําในขั้นตอน
การศึกษา และวิเคราะหขอมูลใหม เพ่ือหาวาจําเปนจะตองเพ่ิมตารางหรือหนาจอการเก็บขอมูล
เพ่ิมขึ้นหรือไม จะตองเขียนหนาจอใดขึ้นมาเพ่ือรองรับการติดตอกับผูใชงาน 
  โปรแกรม Microsoft Access เปนโปรแกรมที่ใชงานงาย และอยูในชุดโปรแกรม
มาตรฐานที่ใชงานกันทั่วไป คือ โปรแกรม Microsoft Office จึงทําใหงานทั่วไปมีความคุนเคย และ
เขาใจการใชงานไดรวดเร็ว ดังนั้นเม่ือเขียนโปรแกรมเพิ่มเขาไปใหรองรับการทํางานของผูใชโดยตรง 
ก็จะทําใหเกิดความสะดวกในการใชงาน และใชงานไดตรงตามความตองการของผูใชงานในขณะที่
ไมตองเรียนรูการใชโปรแกรมใหมมากนัก สอดคลองกับ ชรินทรญา กลาแข็ง (2553: 2-3) ไดกลาว
ไววา Microsoft Access เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เนื่อง Microsoft 
Access เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีความสามารถในหลายๆดาน ใชงานงาย ซึ่งผูใชสามารถเร่ิมทํา
ไดตั้งแตการออกแบบฐานขอมูลจัดเก็บขอมูล เขียนโปรแกรมควบคุม ตลอดจนการทํารายงาน
แสดงผลของขอมูล Microsoft Access เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่ใชงาย โดยที่ผูใชไมจําเปนตองมี
ความเขาใจในการเรียนโปรแกรมก็สามารถใชงานได โดยที่ไมจําเปนตองศึกษารายละเอียดในการ
เขียนโปรแกรมใหยุงยาก และสําหรับนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพน้ัน Microsoft Access ยัง
ตอบสนองความตองการในระดับที่สูงขึ้นไปอีกเชน การเชื่อมตอระบบฐานขอมูลอ่ืนๆได ดังน้ันผู
ประเมินจึงมีความพอใจโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น โดยประเมินใหทุกขออยูในเกณฑดี 
 2. ผลการประเมินคุณภาพทั้ง 4 ดานสามารถสรุปและอภปิรายไดดังนี้ 
  2.1 ดานความสามารถพึงพาของระบบ (Dependablity) ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมมี
ความเห็นวาอยูในเกณฑดี เน่ืองจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีฟงกชันการใชงานในแตละดานตรงตาม
ความตองการผูใชงาน สามารถลดเวลาในการทํางานไดดี ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานซึ่ง
สอดคลองกับสมาคมคุณภาพซอฟทแวรไอที (Consortium for IT Software Quality: 2009)ได
กําหนดคุณลักษณะคุณภาพของซอฟตแวทที่มีคุณภาพจะตองคงไวซึ่งความสามารถในการสราง
ความนาเชื่อถือ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองผานการทวนสอบและตรวจรับ การทํางานของ
ฟงกชันทั้งหมดและสอดคลองกับงานวิจัยของ อาลักษณ ยนตนิยม (2546: 46) ไดพัฒนาโปรแกรม
การจัดการฐานขอมูลของฝายวิศวกรบริการ บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด โดยใชโปรแกรม



 66 

ไมโครซอฟทแอคแซส (Microsoft Access) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรม 4 ดาน คือดาน
การจัดเก็บเพ่ิมเติ่มและลบขอมูล ดานการคนหาขอมูล ดานการคํานวณราคา และรายงานผลดาน
ระบบความปลอดภัย โดยศึกษาประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรการจัดการฐานขอมูล
จากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานในฝายวิศวกรบริการบริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 15 คน 
ประสิทธิภาพของโปรแกรมอยูในเกณฑดี 
  2.2 ดานความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability)ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมมีความเห็น
วาอยูในเกณฑดีโดยหัวขอความสามารถของโปรแกรมในทั้ง 10 ขอการประเมินอยูในเกณฑดี
ทั้งหมด เน่ืองจากขอมูลที่ทําการบันทึกเม่ือมีการตรวจประวัติยอนหลังมีความถูกตองของขอมูล และ
การคํานวณเชิงสถิติไดผลรับที่ถูกตองตรงตามความตองการของผูใช ชวยลดเวลาในการทํางานได
เปนอยางดีซึ่งสอดคลองกับ สมาคมคุณภาพซอฟทแวรไอที (Consortium for IT Software Quality: 
2009) ไดกําหนดคุณลักษณะคุณภาพของซอฟตแวทที่มีคุณภาพตองมีคุณลักษณะของความ
ยืดหยุนและความแข็งแรงของโครงสราง ความนาเชื่อถือเม่ือนําไปใชงานความถูกตองของขอมูลและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ อาลักษณ ยนตนิยม (2546: 46) ไดพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานขอมูล
ของฝายวิศวกรบริการ บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทแอคแซส 
(Microsoft Access) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรม 4 ดาน คือดานการจัดเก็บเพ่ิมเติมและ
ลบขอมูล ดานการคนหาขอมูล ดานการคํานวณราคา และรายงานผลดานระบบความปลอดภัย โดย
ศึกษาประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรการจัดการฐานขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน
พนักงานในฝายวิศวกรบริการบริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 15 คน ประสิทธิภาพของโปรแกรม
อยูในเกณฑดี 
  2.3 ดานความสะดวกในการใชงาน (Usability) ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมมีความเห็น
วาอยูในเกณฑดีโดยหัวขอความสามารถของโปรแกรมในทั้ง 8 ขอการประเมินคุณภาพอยูในเกณฑดี
ทั้งหมดคาคะแนนเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันมาก เน่ืองผูใชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัติไดงาย 
การออกแบบหนาจอใหงายตอการเขาใจโดยใชสัญลักษณชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
และการบันทึกขอมูลลงโปรแกรมสะดวกเนื่องจากมีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของขอมูลที่ปอนลง
ในโปรแกรมซึ่งสอดคลองกับ สมาคมคุณภาพซอฟทแวรไอที (Consortium for IT Software Quality: 
2009) ไดกําหนดคุณลักษณะคุณภาพของซอฟตแวทที่มีคุณภาพซอฟตแวรจะตองสะดวกและงาย
ตอการใชงาน สามารถเสริมสรางการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการออกแบบจอภาพที่นํา
ทางการใชงานของผูใชได หรือแมแตคูมือประกอบการติดตั้งและใชงานที่เหมาะสม เปนตนและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ อาลักษณ ยนตนิยม (2546: 46) ไดพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานขอมูล
ของฝายวิศวกรบริการ บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทแอคแซส 
(Microsoft Access) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรม 4 ดาน คือดานการจัดเก็บเพ่ิมเติมและ
ลบขอมูล ดานการคนหาขอมูล ดานการคํานวณราคา และรายงานผลดานระบบความปลอดภัย โดย
ศึกษาประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรการจัดการฐานขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน
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พนักงานในฝายวิศวกรบริการบริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 15 คน ประสิทธิภาพของโปรแกรม
อยูในเกณฑดี 
  2.4 ดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security) ผูประเมินคุณภาพโปรแกรมมี
ความเห็นวาอยูในเกณฑดีเน่ืองจากโปรแกรมมีการปองกันการเรียกใชงานโปรแกรมจากผูที่ไมไดรับ
อนุญาตใหเกิดการแกไขขอมูล หรือนําขอมูลไปใชเปนสวนตัวซึ่งสอดคลองกับสมาคมคุณภาพ
ซอฟทแวรไอที (Consortium for IT Software Quality: 2009) ไดกําหนดคุณลักษณะคุณภาพของ
ซอฟตแวทที่มีคุณภาพซอฟตแวรจะตองมีความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเขารหัส ความ
เส่ียงในการพบชองโหวที่สําคัญที่สรางความเสียหายทางธุรกิจและสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อาลักษณ ยนตนิยม (2546: 46) ไดพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานขอมูลของฝายวิศวกรบริการ 
บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทแอคแซส (Microsoft Access) เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรม 4 ดาน คือดานการจัดเก็บเพ่ิมเติมและลบขอมูล ดานการคนหา
ขอมูล ดานการคํานวณราคา และรายงานผลดานระบบความปลอดภัย โดยศึกษาประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรการจัดการฐานขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานในฝาย
วิศวกรบริการบริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 15 คน ประสิทธิภาพของโปรแกรมอยูในเกณฑดี 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. เน่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ีเปนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดาการขอมูล
ดานคุณภาพโดยใชโปรแกรม Mocrosoft Access ซึ่งเปนโปรแกรมที่งายในการใชงาน และการ
นําไปประยุกตตอไป การนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใชงานจริงกับภาคการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
จะเปนการชวยในเรื่องของการบริหารขอมูลดานคุณภาพ การลดเวลาในกระบวนการทํางาน และ
การการนําขอมูลที่ทําการบันทึกมาใชในเชิงสถิติเพ่ือนําไชในกระบวนการแกปญหาการทํางาน และ
การปรับปรุงคุณภาพของสินคาที่ทําการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดถือวาเร่ืองที่สําคัญใน
การดํารงไวซึ่งธุรกิจ  
 2. การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาไปใชจริงจะชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการทํางานไดเปนอยางดีเน่ืองจากไมจําเปนตองใชเจาหนาที่ในการจัดการดานขอมูลเปน
จํานวนมากทําใหลดตนทุนในการผลิตไดดวย ถือเปนสิ่งที่ทุกภาคอุตสาหกรรมตองการ 
  
 ขอเสนอแนะเก่ียวกับงานวิจัยในครั้งตอไป 
 1. เมนูในการทํางานยากในการเขาใจตองการใหเพ่ิมเมนูชวย (Menu Help) เพ่ืออธิบาย
รายละเอียดในการใชงานโปรแกรม หรือใชเคร่ืองที่บุคคลทั่วเขาใจไดงาย 
 2. ภาษาควรเปนภาษาไทยใหมากเพ่ืองายในการเขาใจ เพราะผูใชโปรแกรมที่ มี
ความสามารถทางดานภาษาที่แตกตางกัน 
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 3. การวิเคราะหขอมูลในรูปของกราฟควรจะเปนกราฟเชิงสถิติที่งายในการเขาใจเชน 
Control Chart เปนตน 
 4. การวิจัยคร้ังตอไปควรจะเช่ือมโยงกับระบบควบคุมคุณภาพกับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
เชน ISO 9000 จะพัฒนาตอไปใหเปนระบบ และมีประโยชนในการใชงานมากขึ้น 
 5. การวิจัยคร้ังตอไปควรจะเชื่อมโยงกับระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 
เน่ืองจากระบบ ERP มีฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับหลายแผนก และสามารถนําขอมูลมาประมวลผลใน
เชิงสถิติได  
 6. การวิจัยคร้ังตอไปควรจะนําระบบของบารโคด (Bar Code) นํามารวมใชกับโปรแกรม
เพราะจะชวยใหประหยัดเวลาในการบันทึกขอมูล เชน Part Number , Supplier Code เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมตน 

รวบรวมขอมูลการจัดการการตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ การตรวจและการ
ทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต ข้ันสุดทายและผลิตภัณฑท่ีผาน

การบรรจุ ขอรองเรียนจากลูกคา ขอรองเรียนของผูรับจาง แบบผลิตภัณฑ การ
บันทึกการประชุม และการวิเคราะหขอมูล 

การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับการจัดการขอมูลการควบคุม
คณภาพอตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต 

การพัฒนาโปรแกรม 

ประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญ 

การทดลองใชโปรแกรม 

การประเมินคุณภาพโดยเจาหนาท่ีฝายควบคุม
คุณภาพจํานวนภาพ 40 คน 

ปรับปรุง
โปรแกรม 
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แบบประเมินคุณภาพของผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ช่ือปริญญานิพนธ 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพ 
 
คําช้ีแจง 
 แบบประเมินความคิดเห็นชุดน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใชประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการใชงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหาคุณภาพของ “ของโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพ.” ที่ไดพัฒนาข้ึน ซึ่งแบบประเมินนี้ ไดแบงออกเปน 2 
ตอน ประกอบดวย 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 ในฐานะที่ทานเปนผูหน่ึงที่มีความเกี่ยวของกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นนี้ 
ขอไดโปรดพิจารณาและกรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง เพราะคําตอบของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในคร้ังน้ี เพ่ือที่ผูพัฒนาจะไดนําขอมูลไป
วิเคราะหและประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมคอมพิวเตอรตอไป 
 ขอขอบพระคณุเปนอยางยิ่งที่ทานไดกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้ 
 
 

ชื่อ นาย พิมล พรอมมูล รหัสนักศึกษา 50199080404 
นิสิตสาขาอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

75 

ตอนที่ 1 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง และกรอกขอมูลท่ีตรงกับความเปนจริง 

 1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
 
 2. ระดับการศึกษา 
   ปริญญาตรี 
   ป.ว.ส 
   ป.ว.ช 
   ม.6 
   ม.3 
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ตอนที่ 2 
ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

คําชี้แจง 

 1. แบบประเมินความคิดเห็นตอนที่  2 นี้ เปนการประเมินขอมูลความคิดเห็นของผูตอบ
แบบประเมินภายหลังจากที่ไดอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งแบบประเมินแบง
ออกเปน 4  ดาน คือ 
  1.1 ความสามารถในการพึงพาของระบบ (Dependability) 
  1.2 ความนาเชื่อถอืของระบบ (Reliability) 
  1.3 ความสะดวกในการใชงาน (Usability) 
  1.4 ความปลอดภัยของ ขอมูล (Security ) 
 2. ในการตอบแบบประเมินตอนที่ 2 นี้ ขอความกรุณาใหทานดําเนินการดังนี้ 
ทําเครื่องหมาย  ลงในชองในแบบประเมินที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดย
ตัวเลขของระดับคุณภาพแตละดานมีความหมายดังน้ี 

5 หมายถึง คุณภาพดีมากที่สุด 
4 หมายถึง คุณภาพดีมาก 
3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
2 หมายถึง คุณภาพนอย 
1 หมายถึง คุณภาพนอยที่สุด 

 
ตัวอยางการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
การออกแบบหนาจอมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน      
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แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับความความสามารถในการพึงพาของระบบ 
(Dependability) 

 
ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. ความสามารถของโปรแกรมในดานการจัดการ การตรวจและ
ทดสอบวัตถุดิบในกระบวนตรวรับวัตถุดิบ 

2. ความสามารถของโปรแกรมในดานการจัดการ การตรวจและ
ทดสอบผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต 

3. ความสามารถของโปรแกรมในดานการจัดการ  ขั้นสุดทายและ
ผลิตภัณฑท่ีผานการบรรจุ 

4. ความสามารถของโปรแกรมในดานการจัดการขอมูลในระบบ 
 

     

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับความความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability) 
 

ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลนําเขา 

2. ความถูกตองในการคนหาขอมูล 

3. ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมูล 

4. ความถูกตองในการลบขอมูล 

5. ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลในโปรแกรม 

6. ความถูกตองของการผลลัพธในรูปแบบรายงาน 

7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 

8. ความนาเชื่อถือไดของระบบ 

9. ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง 
10. การปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น 
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แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับความสะดวกในการใชงาน (Usability) 
 

ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ความงายตอการใชงานของระบบ 

2. ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ 

3. ความเหมาะสมในการใชขอความเพ่ืออธิบายส่ือความหมาย 

4. ความเหมาะสมในการใชสัญลักษณหรือรูปภาพในการสื่อ 

ความหมาย 

5. ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอภาพ 

6. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช 
7. ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบบนจอภาพ 

8. คําศัพทท่ีใชผูใชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย 
 

     

 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับความปลอดภัยของ ขอมูล (Security) 
 

ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. การกําหนดรหัสผูใช และรหัสผานในการตรวจสอบผูเขาใชระบบ 

2. การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง ๆ 

3. การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ผูใชไดอยางถูกตอง  
4. การปองกันการกําหนดรหัสผานอยางงาย  
5. การปองกันการลมเหลวของขอมูลในระบบ  
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ขอเสนอแนะ 

 โปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหขอมูลที่เปนจริงจากทาน  
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางแผนการฝกอบรม  
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ภาคผนวก  ค 
 

เน้ือหาการฝกอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  
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      ภาคผนวก  ง 
 

คูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพ 
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คูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
การจัดการขอมูลการควบคมุคุณภาพ 

 

คูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การจัดการขอมูลการควบคุมคณุภาพ 

1> การเขารหัสความปลอดภัยโปรแกรม

คอมพิวเตอร

 
 

1.1>เมื่อทําการเปดโปรแกรมคอมพิวเตอรจะพบกับหนาตางแรก คือการเขารหัสความปลอดภัยโดย

ผูใชจะตองใสรหัส User  และ Password แลวกด Loginเพ่ือเขาสูหนา Menu 
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2> หนาตางแสดง MENU  

 

2.1>หนาตางแสดง MENU เปนหนาตางท่ีประกอบขึ้นดวยปุม Bottom ของ Menu ยอย 

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร เมื่อตองการใช Menu ยอยเพ่ียงกดปุม Bottom ของ Menu ท่ีเราตองการใช 

 2.2> เมื่อตองการออกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือ ปด อันดับแรกตองปดโปรแกรมยอยแลว

กลับมาหนา Menu แลว กดปุม Quit เพ่ือออกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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3>หนาตางการตรวจและทดสอบวัตถุดิบ ( Incoming ) 

 

 
 

หนาตางนี้หนาท่ีหลัก คือการบันทึกขอมูลท่ีทําการวัด หรือ ตรวจสอบดวยอุปกรณและเครื่องมือวัดตาง เพ่ือ

ตรวจสอบวาวัตถุดิบท่ีรับจากผูสงมอบอยูในคามาตราฐานที่กําหนดหรือไม และการแสดงผลในรูปของกราฟ

เพ่ือสะดวกและงายในการเขาใจเมื่อนําขอมูลไปใชงาน และสามารถที่คนหาขอมูลยอนหลังท่ีทําการบันทึกได

สะดวก หรือพิมพเก็บไว       
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4>หนาตางการตรวจและทดสอบผลิตภัณฑระหวากระบวนการผลิต ( WIP ) 

 

 
 

   หนาตางนี้หนาท่ีหลัก คือการบันทึกขอมูลท่ีทําการวัด หรือ ตรวจสอบดวยอุปกรณและเครื่องมือวัดตาง 

เพ่ือตรวจสอบผลิตภัณฑในกระบวนการผลิตวาอยูในคามาตราฐานที่กําหนดหรือไม และการแสดงผลในรูป

ของกราฟเพ่ือสะดวกและงายในการเขาใจเมื่อนําขอมูลไปใชงาน และสามารถท่ีคนหาขอมูลยอนหลังท่ีทําการ

บันทึกไดสะดวก หรือพิมพเก็บไว 
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5>หนาตางการตรวจสอบข้ันสุดทายและผลิตภัณฑท่ีผานการบรรจุ(Outgoing ) 

 

 
 

   หนาตางนี้หนาท่ีหลัก คือการบันทึกขอมูลท่ีทําการวัด หรือ ตรวจสอบดวยอุปกรณและเครื่องมือวัดตาง 

เพ่ือตรวจสอบผลิตภัณฑขั้นสุดทาย และผลิตภัณฑท่ีผานการบรรจุวาอยูในคามาตราฐานที่กําหนดหรือไม 

และการแสดงผลในรูปของกราฟเพ่ือสะดวกและงายในการเขาใจเมื่อนาํขอมูลไปใชงาน และสามารถที่คนหาอ

มูลยอนหลังท่ีทําการบันทึกไดสะดวก หรือพิมพเก็บไว 
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6>หนาตางการบันทึกขอรองเรียนของลูกคา ( Customer Claim) 

 

 
 

   หนาตางนี้หนาท่ีหลัก คือ บันทึกขอรองเรียนของลูกคา และคนหนาขอมูลการรองเรียนของลูกคายอนหลัง

โดยการบรรทึกขอมูลจะเปนการนําขอมูลท่ีเปน File Computerเขามาเก็บในโปรแกรมเชนในรูปของ  PDF , 

JPG  เปนตน   
 

 



 
 

104 

7>หนาตางการบันทึกขอรองเรียนของผูรับจางผลิตวัตถุดิบ ( Supplier Claim) 

 

 
 

   หนาตางนี้หนาท่ีหลัก คือ บันทึกขอรองเรียนตอผูรับจางผลิตชิ้นสวน และคนหนาขอมูลการรองเรียน

ยอนหลังโดยการบรรทึกขอมูลจะเปนการนําขอมูลท่ีเปน File Computerเขามาเก็บในโปรแกรมเชนในรูปขแง  

PDF , JPG  เปนตน   
 

8>หนาตางการบันทึกขอมูลแบบผลิตภัณฑ ( Drawing) 
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   หนาตางนี้หนาท่ีหลัก คือ บันทึกขอแบบผลิตภัณฑ (Drawing) และคนหนาขอมูลแบบผลิตภัณฑยอนหลัง

โดยการบรรทึกขอมูลจะเปนการนําขอมูลท่ีเปน File Computerเขามาเก็บในโปรแกรมเชนในรูปของ  PDF , 

JPG  เปนตน   
 

 

9>หนาตางการบันทึกขอมูลการประชุม (Minute Meeting) 

    หนาตางนี้หนาท่ีหลัก คือ การบันทึกขอมูลการประชุม (Minute Meeting) และคนหนาขอมูลการประชุม

ยอนหลังโดยการบรรทึกขอมูลจะเปนการนําขอมูลท่ีเปน File Computerเขามาเก็บในโปรแกรมเชนในรูปขแง  

PDF , JPG  เปนตน   
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10>หนาตางวิเคราะหขอมูล ( Data Analysis Report) 

 
 

                   หนาตางหนาวิเคราะหขอมูลประกอบดวย Function ดังนี ้
    

 

10.1> Incoming PPM Report เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวชิ้นงานท่ีสงมาของแตละ Supplier  โดยการวิเคราะห

ขอมูลจะวิเคราะหเปนหนวย “ PPM และ เปอรเซ็นต“ โดยขอมูลจะแสดงในรูปของกราฟ 
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10.2> Incoming NG Summary เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวชิ้นงานท่ีสงมาของแตละ Supplier  โดยการวิเคราะห

ขอมูลจะวิเคราะหเปนหนวย “ เปนจํานวนคร้ัง และ เปอรเซ็นต“ โดยขอมูลจะแสดงในรูปของกราฟ 

 

 
 

 

10.3> WIP PPM Report  เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวชิ้นงานท่ีของแตละ Supplier ท่ีพบปญหาเกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิต  โดยการวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหเปนหนวย “ PPM และ เปอรเซ็นต“ โดยขอมูลจะแสดง

ในรูปของกราฟ 
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10.4>WIP NG Summary  เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวชิ้นงานท่ีของแตละ Supplier ท่ีพบปญหาเกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิต  โดยการวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหเปนหนวย “ ครั้ง และ เปอรเซ็นต“ โดยขอมูลจะแสดง

ในรูปของกราฟ 
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10.5> Outgoing NG Summary  เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสินคากอนท่ีจัดสงใหกับลูกคา ท่ีพบปญหาดาน

คุณภาพ  โดยการวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหเปนหนวย “ ครั้ง และ เปอรเซ็นต“ โดยขอมูลจะแสดงในรูปของ

กราฟ 
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10.6> Incoming NG Quality   เปนการวิเคราะหขอมูลของแตละ Supplier ในการกระบวนการตรวจรับวัตถุวามี

ปญหาดานคุณภาพดานใดบางเพื่อจะไดนําขอมูลไปใชในการแกปญหาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลด

ปญหาดานคุณภาพ  โดยการวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหเปนหนวย “ ครั้ง และ เปอรเซ็นต“ โดยขอมูลจะ

แสดงในรูปของ
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กราฟ

 
 

 

10.7> WIP NG Quality   เปนการวิเคราะหขอมูลแตละ Supplier ในการกระบวนการผลิต วามีปญหาดาน

คุณภาพดานใดบางเพ่ือจะไดนําขอมูลไปใชในการแกปญหาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดปญหาดาน

คุณภาพ  โดยการวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหเปนหนวย 

 “ ครั้ง และ เปอรเซ็นต“ โดยขอมูลจะแสดงในรูปของกราฟ 
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10.8> Outgoing NG Quality  เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสินคากอนท่ีจัดสงใหกับลูกคา ท่ีพบปญหาดาน

คุณภาพวามีปญหาดานใดบางเพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิต  โดยการวิเคราะหขอมูลจะ

วิเคราะหเปนหนวย “ ครั้ง และ เปอรเซ็นต“ โดยขอมูลจะแสดงในรูปของ 

กราฟ 
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10.9> Supplier Evaluation  เปนประเมิน Supplier โดยการวัดจากจํานวนครั้งท่ีพบปญหาวัตถุดิบท่ีทําการจัดสง 

NG และ การวัดคาออกมาเปน PPM  เพ่ือวัดวาSupplier อยูในระดับ “A” , “B” ,”C” และ “D” ตามลําดับเพ่ือใชเปน

ขอมูลในการปรับปรุง Supplier ตอไป  
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ภาคผนวก จ 
 

คะแนนประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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แบบประเมินความพึงพอใจดานความสามารถพึงพาของระบบ (Dependability)(1/2) 
 

 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
ความสามารถของโปรแกรมในดานการ
จัดการการตรวจและทดสอบวตัถุดิบใน
กระบวนตรวรับวตัถุดิบ 

4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 5 4 4 

2 
ความสามารถของโปรแกรมในดานการ
จัดการการตรวจ และทดสอบผลติภัณฑ
ระหวางกระบวนการผลติ 

4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

3 
ความสามารถของโปรแกรมในดานการ
จัดการขั้นสุดทายและผลิตภัณฑที่ผาน
การบรรจุ 

3 3 5 3 3 3 5 4 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 

4 
ความสามารถของโปรแกรมในดานการ
จัดการขอมูลในระบบ 
 

3 4 3 5 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
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แบบประเมินความพึงพอใจดานความสามารถพึงพาของระบบ (Dependability)(2/2) 
 

 
 
 
 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 
ความสามารถของโปรแกรมในดานการ
จัดการการตรวจและทดสอบวตัถุดิบใน
กระบวนตรวรับวตัถุดิบ 

5 4 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 

2 
ความสามารถของโปรแกรมในดานการ
จัดการการตรวจ และทดสอบผลติภัณฑ
ระหวางกระบวนการผลติ 

5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

3 
ความสามารถของโปรแกรมในดานการ
จัดการขั้นสุดทายและผลิตภัณฑที่ผาน
การบรรจุ 

4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 

4 
ความสามารถของโปรแกรมในดานการ
จัดการขอมูลในระบบ 
 

4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
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แบบประเมินความพึงพอใจดานความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability) (1/2) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลนําเขา 
 

4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

2 
ความถูกตองในการคนหาขอมูล 
 

3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 
ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมูล 
 

3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

4 
ความถูกตองในการลบขอมูล 
 

4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 

5 
ความถูกตองของผลลัพธทีไ่ดจากการ
ประมวลผลในโปรแกรม 

3 4 4 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 
ความถูกตองของการผลลพัธในรูปแบบ
รายงาน 

4 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 

7 
ความรวดเรว็ในการประมวลผลของระบบ 
 

4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 5 

8 
ความนาเชื่อถอืไดของระบบ 
 

3 4 4 5 5 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 

9 
ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนา
กับระบบงานจริง 

4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 
การปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
 

3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
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แบบประเมินความพึงพอใจดานความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability) (2/2) 
 

 
 
 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลนําเขา 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 
2 ความถูกตองในการคนหาขอมูล 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 
3 ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมูล 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 
4 ความถูกตองในการลบขอมูล 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 

5 
ความถูกตองของผลลัพธทีไ่ดจากการ
ประมวลผลในโปรแกรม 

5 5 4 3 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 

6 
ความถูกตองของการผลลพัธในรูปแบบ
รายงาน 

5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 

7 ความรวดเรว็ในการประมวลผลของระบบ 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 
8 ความนาเชื่อถอืไดของระบบ 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 

9 
ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนา
กับระบบงานจริง 

5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 

10 การปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 4 5 5 3 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
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แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับความสะดวกในการใชงาน  (Usability) (1/2) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
ความงายตอการใชงานของระบบ 
 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

2 
ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษร
และรูปภาพ 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 

3 
ความเหมาะสมในการใชขอความเพื่อ
อธิบายสื่อความหมาย 

3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 

4 
ความเหมาะสมในการใชสญัลักษณหรือ
รูปภาพในการสื่อ 

3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4 

5 
ความเปนมาตรฐานเดียวกนัในการ
ออกแบบหนาจอภาพ 

4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 

6 
ความเหมาะสมในการปฏิสมัพันธโตตอบ
กับผูใช 

4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 

7 
ความเหมาะสมในการวางตาํแหนงของ
สวนประกอบบนจอภาพ 

4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 

8 
คําศัพททีใ่ชผูใชมีความคุนเคยและ
สามารถปฏิบตัิตามไดโดยงาย 

3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 
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แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับความสะดวกในการใชงาน  (Usability) (2/2) 
 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 ความงายตอการใชงานของระบบ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 
ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษร
และรูปภาพ 

4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

3 
ความเหมาะสมในการใชขอความเพื่อ
อธิบายสื่อความหมาย 

5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 
ความเหมาะสมในการใชสญัลักษณหรือ
รูปภาพในการสื่อ 

5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

5 
ความเปนมาตรฐานเดียวกนัในการ
ออกแบบหนาจอภาพ 

5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 3 3 

6 
ความเหมาะสมในการปฏิสมัพันธโตตอบ
กับผูใช 

5 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

7 
ความเหมาะสมในการวางตาํแหนงของ
สวนประกอบบนจอภาพ 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 

8 
คําศัพททีใ่ชผูใชมีความคุนเคยและ
สามารถปฏิบตัิตามไดโดยงาย 

5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 122 
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แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของขอมูล (Security) (1/2) 
 

 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
การกําหนดรหัสผูใช และรหัสผานในการ
ตรวจสอบผูเขาใชระบบ 

3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

2 
การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของ
ผูใชระบบในระดับตางๆ 

3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

3 
การควบคุมใหใชงานตามสทิธิ์ผูใชได
อยางถูกตอง 

4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

4 
การปองกันการกําหนดรหัสผานอยางงาย  
 

3 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

5 
การปองกันการลมเหลวของขอมูลใน
ระบบ 

3 5 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 
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แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของขอมูล (Security) (2/2) 
 

 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 
การกําหนดรหัสผูใช และรหัสผานในการ
ตรวจสอบผูเขาใชระบบ 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 

2 
การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของ
ผูใชระบบในระดับตางๆ 

4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 5 3 3 3 

3 
การควบคุมใหใชงานตามสทิธิ์ผูใชได
อยางถูกตอง 

4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 3 

4 
การปองกันการกําหนดรหัสผานอยางงาย  
 

4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 

5 
การปองกันการลมเหลวของขอมูลใน
ระบบ 

4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 3 4 
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ภาคผนวก ฉ 
   

  รายชื่อผูเขาอบรม และ ภาพการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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รายชื่อผูเขาอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูล 
การควบคุมคณุภาพอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต 

 
 1. นาย จักรพันธ  ธีรภาพวิเสษพงษ   
 2. นาง จารุวรรณ พิลาวัน    
 3. นาย วีระพงษ  วุฒิศิร ิ     
 4. นาย อานนท  หงสา     
 5. นาย อนุพงษ  ลุยพิมพ    
 6. น.ส.ปวีณา   รุจิพรสกุล 
 7. นาย อรรพันธ  ไชยสรรคบญุ 
 8. น.ส.ราตรี   นะคะ 
 9. น.ส.อนงค   ถนอมทรัพย 
  10. น.ส.พรพิมล  เหล็กสัก 
  11. น.ส.กาญจนา  อุปมากาญจน 
  12. น.ส.รัตนาพร  หอมทุม 
  13. น.ส.อุไรวรรณ  อมฤกษ 
  14. นาย พิทัก   ธะนะโม 
  15. นาย ชุมพล  บุญตาแสง 
  16. น.ส.นงเยาว  สลิดกุล 
  17. นาย วิรัช   คาผา 
  18. น.ส.รุงดาว   โดงดัง 
  19. น.ส.พัชรินทร  ถึงคํา 
  20. น.ส คฤทธิ ์  ขันธสา 
  21. นาย พิสิษฐ  ลิขิตวัฒนกิจ 
  22. นาย นที   ชัยนภาพร 
  23. น.ส.ฤดีมาศ  โพธิ์ทอง 
  24. นาย นัฐดนัย  อินทรักษา 
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รายชื่อผูเขาอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูล 

การควบคุมคณุภาพอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต 
 
 25. นาย ชาญวรุต ไชยอรรถ 
 26. น.ส.จริญา  วัชโร 
 27. นาง ลลิตพรรณ เรืองราย 
 28. นายจรัญ   ขุนพิรึก 
 29. นาย คํานนท  ไชยดวงดี 
 30. นาย อนุพงษ  สิงหสุพรรน 
 31. นาย วรวทิย  แรมสระนอย 
 32. น.ส.ปาลติา  โดยอาษา 
 33. นาย ชุมพร  ชุมวิจิตรกุล 
 34. นาย คถาวุธ  ทองเงิน 
 35. นาย จิรศักด์ิ  ชื่นสวัสด์ิ 
 36. น.ส.ขนิษฐา  วังคะฮาต 
 37. น.ส.วิกานดา  บุตชาต ิ
 38. นาย ธีระ   นาใจคง 
 39. น.ส.ปทิตตา  อักษร 
 40. น.ส.วรรณภา  ขุยกลาง 
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