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บทที่2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษาขั้นตอนการติดตั้งหัวโคแอกกรณี ศึกษาที่ศนู ย์ปฏิบตั ิงานอุปกรณ์พิเศษบริ ษทั
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผูจ้ ดั ทามีวตั ถุประสงค์และแนวคิด ในการจัดทาคู่มือสายโคแอกเพื่อให้
กระบวนการทางานนาเนินได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิ คต่างๆได้แก่การศึกษาหัว
BNC เพื่อกาจัดการสูญเสียเวลาและการทางานที่ไม่มีประสิ ทธิภาพโดยการคันหาประเด็นของการ
ปรับปรุ งโดยพิจารณาจากข้อมูลในการประกอบ เช่น การเข้าหัวโคแอก การบัดกรี การเข้าสาย เป็ น
ต้น ข้อมูลเหล่านี้จึงนาไปสู่หวั ข้อปัญหาการลดเวลา การพัฒนา และนาไปสู่การปรับปรุ งต่อไปโดย
การแก้ไขปั ญ หาต้องการความคิ ด สร้ างสรรค์ ดังนั้น เทคนิ ค ด้านภาคอุต สาหการจึ งใช้ร่ ว มกับ
หลัก การ 7 Wastes โดยการจัด ทาคู่มือ อุปกรณ์ ข้ นั การประกอบหัวโคแอกเพื่อความเข้าใจง่ าย
ผูใ้ ช้งานและลดความผิดพลาดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทางานและมีการศึกษาดังนี้
2.1 หลักการ 7 Wastes
การศึกษาหลักการ 7 Wastes จากศึกษาวิธีการทางานและการวัดผลงานซึ่งใช้ในการศึกษา
วิธีการทางานของคนโดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆที่มีผลต่อการทางานเพื่อนาไปสู้การปรับปรุ ง
งานให้ดีข้ ึน การศึกษาจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพ เราจึงใช้หลักการนี้ มา
ช่ ว ยลดความสู ญ เปล่ า และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพท าให้ก ารท างานเข้า ใจง่ า ยซึ่ ง การศึ ก ษางาน
ประกอบด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้
2.1.1 สังเกตุ วิธีก ารทางานเป็ นการศึก ษาเพื่อหาวิธีก ารทางานที่ ง่ายสุ ด และสะดวกต่ อ
ผูใ้ ช้งานและทาให้ประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้วิธีทางานแบบเดิม
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับความสู ญเปล่า (MUDA)
ระบบการผลิตของโตโยต้าจัดแบ่งความสูญ เปล่าที่ ทาให้ตน้ ทุนการผลิตสิ นค้าสูงเป็ น 4
ระดับ และระบุจุดปรับปรุ งไว้อย่างชัดเจน โดยมีเนื้อหา สาคัญดังต่อไปนี้
2.2.1 Muda ระดับที่ 1 : จานวนคน เครื่ องจักร และสต๊อกมากเกินไป
2.2.2 Muda ระดับที่ 2 : การผลิตมากเกินไป (Muda ที่เลวร้ายที่สุด)
2.2.3 Muda ระดับที่ 3 : Muda จากการมีสต๊อกมากเกินไป (ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย)
2.2.4 Muda ระดับที่ 4 : คลังสินค้า พนักงานเคลื่อนย้ายเครื่ องจักร – อุปกรณ์เคลื่อนย้าย
ผูจ้ ดั การ/ผูค้ วบคุม พนักงานดูแล และการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีมากเกินไป
ความสูญเปล่า 7 ประการ คือความสูญเปล่าที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิต ซึ่งทาให้ตน้ ทุน
การผลิตสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็ นทาให้เกิดความล่าช้าในการผลิต ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งเสี ยเวลาในการแก้ไข
ปั ญ หาแทนที่ จ ะสามารถใช้ช่ ว งเวลานั้น ในการปฏิ บัติ ง านให้ไ ด้ผ ลงานที่ มี คุ ณ ภาพหรื อคิ ด
สร้ างสรรค์เพื่ อพัฒ นางานให้ดี ยิ่ง ขึ้ น จึ งจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งเรี ย นรู้ ว่ามี ค วามสู ญเปล่ าใดบ้า งอยู่ใ น
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กระบวนการแลจะทาอย่างไรเพื่อที่จะขจัดความสูญเปล่านั้นให้หมดไป
1 .ความสู ญเปล่าเนื่องจากการผลิตมากเกินไป
ความพยายามในการใช้เครื่ องจักรและพนัก งานในการผลิตให้มากที่สุด โดยไม่คานึ งถึง
ความสามารถในการรับงานต่อ จะทาให้ของเสียตามมา คือ เมื่อแต่ละสถานีงานที่จาเป็ นต้องทางาน
ต่อเนื่องกันไม่สามารถผลิตงานได้อย่างสมดุล จะเกิดงานที่ตอ้ งรอการผลิต(งานระหว่ากระบวนการ
ผลิต) ยิง่ การผลิตมากเท่าใด ก็จะยิง่ เพิม่ งานระหว่างกระบวนการผลิตกองรอมากขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิด
ปัญหาตามมาภายหลัง
2. ความสู ญเปล่าเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จาเป็ น
ความสู ญเปล่าที่ เกิด จากวัสดุ ค งคลัง ดู เหมือนว่าจะเป็ นความสู ญเปล่าที่ จะไม่เกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับการทางาน แต่การที่ตอ้ งสร้างโกดังเพื่อเก็บชิ้นส่วนประกอบ หรื อผลผลิตสาเร็ จรู ปแล้ว
โดยจะต้องจ่ายเงินเพื่อการควบคุมดูแลรักษาค่าเช่าโกดัง ค่าแรงงานต่างๆซึ่งจะเป็ นผลทาให้ตน้ ทุน
การผลิตสูงขึ้น
3 .ความสู ญเปล่าเนื่องจากการขนส่ ง
หมายถึงกิจกรรมที่ทาให้วสั ดุต่างๆภายในโรงงานเกิดการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่
เพื่อให้สามารถดาเนินการผลิตไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขนส่ งที่เกิดภายนอกโรงงาน
บ่อยครั้งที่พบว่าหากเราไม่มีการควบคุมการขนส่ งก็จะเกิดการสูญเสี ยขึ้น เช่น การขนย้ายซ้ าซ้อน
หรื อใช้เส้นทางการขนส่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งยิง่ จะทาให้ตน้ ทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นไปอีก
4. ความสู ญเปล่าเนื่องจากการผลิตของเสีย/แก้ไขงานเสีย
ความสู ญ เปล่ า ที่ เ กิ ด จากงานเสี ย รวมไปถึง การไม่ สามารถแก้ไ ขงานเสี ย นั้น ได้ทัน ที
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่ทาการผลิตแบบ Lot ใหญ่ๆนั้น จะมีงานคัง่ ค้างสะสมอยู่ระหว่างแต่ละ
กระบวนการค่อนข้างมาก อันมีผลทาให้การตรวจพบงานเสี ยนั้นกระทาได้ชา้ นอกจากนี้ ความสูญ
เปล่าของงานที่เสียยังรวมไปถึงความสูญเปล่าของการซ่อมงานในส่วนของสานักงานก็ได้
5. ความสู ญเปล่าเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิผล
ความสูญเปล่าที่มีสาเหตุจากวิธีการแปรรู ปงาน หรื อ เสี ยเวลาซ่อมชิ้นงาน เช่น การนายาง
แผ่น ที่ไม่ได้มาตรฐานกลับไปป้ อนลงเครื่ องใหม่หรื อการนายางโครงที่รอยต่ อไม่สนิ ทมาแก้ไข
ความสูญเปล่าที่เกิดจากการออกแบบที่ไม่รัดกุม ทาให้ตอ้ งทางานที่ไม่มีประโยชน์หรื อเสี ยเวลาใน
การตกแต่งโดยไม่มีมลู ค่าเพิ่ม ความสูญเปล่าที่เกิดจากการทางานซ้ าซ้อนระหว่างแผนก เช่น ฝ่ าย
ผลิตกับฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพในเรื่ องของข้อมูลของเสีย นอกจากนี้การเสียเวลาค้นหาสิ่ งที่ตอ้ งการ
เนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ทาให้ไม่รู้ว่าสิ่งของที่ตอ้ งการใช้น้ นั อยูท่ ี่ไหน
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6. ความสู ญเปล่าเนื่องจากการรอคอย
ในกระบวนการผลิต จะประกอบด้ว ยขั้น ตอนการทางานหลายๆขั้น ตอน หากไม่มีก าร
จัดการและการควบคุมปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทางานที่ดีพอ ก็จะทาให้กระบวนการผลิตขาดสมดุล
ไป ซึ่งจะทาให้เกิดการรอคอย ส่งผลให้การผลิตเป็ นไปอย่างล่าช้า การส่งมอบสินค้าไม่ทนั กาหนด
7. ความสู ญเปล่าเนื่องจากการเคลือ่ นไหว
การเคลื่อนไหวด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม หรื อ การทางานกับเครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ที่
มีขนาด น้ าหนัก หรื อสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมกับร่ างกายของผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นเวลานานๆ ก็จะทาให้
เกิดความเมื่อยล้าต่อร่ างกายและยังทาให้เกิดความล่าช้าในการทางานอีกด้วย
2.3 การเพิม่ ผลผลิต
การเพิ่มผลผลิต คือ กิจกรรมและความพยายามที่ทาให้เกิดการเพิ่มพูนคุณภาพและปริ มาณ
ของผลผลิต การเพิ่มผลผลิต จึงไม่จ าเป็ นต้องเพิ่มปริ มาณการผลิต แต่ เป็ นการลดต้นทุ น ลดการ
สูญเสี ยในกระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิตและเพิ่ประสิ ทธิภาพนั้นจาเป็ นต้องใช้การจัดการที่ดี
โดยการด าเนิ นการอย่างมีร ะบบมีก ารวางแผน และการกาหนดเป้ าหมายที่ ชัด เจนแล้วทาอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งจะเกิดจากการกระทาของบุคลากรในองค์กร
การเพิม่ ผลผลิตเป็ นเครื่ องมือสาหรับการประกอบธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจเจริ ญก้าวหน้าและ
เพิ่มคุณภาพ ให้กบั บุคคลในองค์กร องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิตมี 7 ประการ ได้แก่ คุณภาพ
ต้นทุน การส่งมอบความปลอดภัยขวัญกาลังใจในการทางาน สิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณกาดาเนิน
ธุรกิจ องค์ประกอบเหล่านี้ ส่ งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิตที่ ยงั่ ยืน และมีคุณธรรมซึ่ งจากหลัก การนี้
สามารถนามาปรับใช้กบั ชีวิตประจาวันได้
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับเครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 (7 QC Tools)
เครื่ องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 อย่าง (7 QC Tools) ถือว่าเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิทธิผลสูงใน
การวิเคราะห์จุดบกพร่ องในงานโดยอาศัย “ข้อมูลตัวเลข” ที่เก็บได้ และพยายามหาจุดบกพร่ องนั้นๆ
เพื่อนาไปปรั บปรุ งงาน เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ประโยชน์ได้ท้ งั การแก้ปัญหาคุ ณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
1) แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram)
แผนภาพที่ใช้จาแนกประเภทของข้อมูล (Data Stratification) รวมถึงการวิเคราะห์ความมี
เสถียรภาพของข้อมูลที่มีการจาแนกประเภทและมีการสะสมตามเวลา โดยแผนภาพดังกล่าวแสดง
ถึงหลักการของพาเรโต ที่ระบุว่า “สิ่ งที่มีความสาคัญมากจะมีจานวนน้อย และสิ่ งที่มีความสาคัญ
เล็กน้อยจะมีจานวนมาก” โดยแสดงลาดับปัญหาด้วยกราฟแท่งควบคู่ไป กับการแสดงค่าสะสมของ
ความถี่ดว้ ยกราฟเส้น ซึ่งแกนนอนของกราฟเป็ นประเภทของปั ญหาและแกนตั้งเป็ นค่าร้อยละของ
ปั ญหาที่พบ ซึ่งในการนาหลัก การของพาเรโตไปใช้ก็เพื่อเรี ยงลาดับความสาคัญของปั ญหาและ
เลือกหาวิธีแก้ปัญหาในลาดับต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 2.1
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รูปที่ 2.1 แผนภาพพาเรโต
2) กราฟ (Graph)
แผนภาพที่แสดงถึงตัวเลขผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ที่สามารถทาให้ง่ายต่อการทาความ
เข้า ใจโดยอาศัย การพิ จ ารณาด้ว ยตาเปล่ า ได้ใ ช้แ สดงข้อ มูล ที่ เ ป็ นตัว เลข หรื อสัด ส่ ว นแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามลาดับเวลาของข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปเพื่อใช้
เสนอสถานภาพของปัญหาและนาเสนอผลการปรับปรุ งโดยการเปรี ยบเทียบปริ มาณข้อมูลให้เห็น
ได้ง่ายและรวดเร็ วกราฟมีหลายชนิด ซึ่งได้สรุ ปกราฟตามจุดประสงค์ ในการใช้งาน ตารางดังนี้
ตารางที่ 2.1 สรุปกราฟตามจุดประสงค์ในการใช้ งาน
ชื่อกราฟ

กราฟเส้นตรง

กราฟแท่ง

ลักษณะ

วัตถุประสงค์
แสดงถึ ง ความผัน แปร
ของข้อมูล
เชิ ง ตัว เลขโดยมี ส าเหตุ
สาคัญอยู่
ที่แกน x จะเรี ยกกราฟนี้
ว่ากราฟ
แนวโน้ม
แสดงถึงการเปรี ยบเทียบ
ปริ มาของประเภทข้อมูล
ตามแกน x
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กราฟวงกลม

แสดงการเปรี ยบเทียบถึง
สัดส่ วนของข้อมูลแต่ละ
ประเภท (แสดงในแต่ละ
ส่วน )

กราฟเรดาร์

แสดงการเปรี ยบเที ย บ
ปริ มา ณ ข อง ข้ อ มู ล ที่
ต้องการแสดงผลมากกว่า
2 มิติ

3) ใบตรวจสอบ (Check Sheet)
เอกสารที่ ใ ช้บัน ทึ ก ข้อ มูล ซึ่ ง แยกประเภทหั ว ข้อ ต่ า งๆ ของข้อ มูล และสามารถท า
เครื่ องหมายต่างๆ แสดงให้เข้าใจได้โดยมีรู ปแบบการจัดการที่ดี ประเภทของใบตรวจสอบแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ประเภท คือ ใบตรวจสอบสาหรับใบบันทึกข้อมูล ใบตรวจสอบสาหรับการค้นหาสาเหตุ
ใบตรวจสอบสาหรับสารวจการกระจายตัวของกระบวนการผลิต และใบตรวจสอบสาหรับระบุ
ตาแหน่ งการเกิ ดปั ญหา และยังสามารถใช้ใบตรวจสอบในการรวบรวมข้อมูลเมื่อต้องการค้นหา
สาเหตุได้และยังระบุความผันแปรได้ ดังแสดงในภาพที่ 2.2

รูปที่ 2.2 ใบตรวจสอบสาหรับข้อมูลผันแปร
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4) ผังก้างปลา หรือ ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram หรือ Fish Bone หรือ Leaf
Diagram)
แผนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์อย่างมีระบบ ระหว่างผลที่แน่ นอนประการหนึ่ ง (อาการ
ของปัญหา) และสาเหตุที่เกี่ยวข้อง เมื่อเราต้องการเลือกปั ญหาก็ตอ้ งมีการระดมสมองและช่วยกัน
คิด เสนอแนวความคิดออกมาเมื่อเลือกแก้ปัญหาจากแผนภูมิพาเรโตแล้วก็นาปั ญหานั้นมาแจกแจง
หาสาเหตุของปัญหาเป็ น 4 ประการ คือ คน เครื่ องจักร วิธีการ วัตถุดิบ
ดังนั้น ผังก้างปลาจึงมีความเหมาะสมกับปัญหาที่มีความผันแปร สามารถระดมสมองหาสาเหตุได้
อย่างกว้างขวางและครบถ้วนทาให้ทราบสาเหตุของปัญหาพร้อมที่จะนาไปแก้ไขต่อไป ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.3

รูปที่ 2.3 แผนภาพก้างปลาแบบวิเคราะห์ความผันแปร
2.5 เทคนิคการปรับปรุงงาน
หลักทัว่ ไปในการปรับปรุ งงาน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็ นงานประเภทใด มี
หลักใหญ่ๆ ที่ใช้โดยทัว่ ไปอยู่ 4 ประการ
2.5.1 การกาจัดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ นออก (Eliminate)
การปฏิบัติ งานที่ไม่จ าเป็ น หมายถึง การสู ญ เปล่าของแรงงาน เวลา วัสดุ สิ่ งของ หรื อ
เงินทุน การพิจารณาขั้นตอนการทางานเพื่อกาจัดออกนั้นเริ่ มโดยการพิจาณาว่า “จะกาจัดขั้นตอน
การทางานได้หรื อไม่” โดยพิจารณาขั้นตอนการทางานเพื่อกาจัดออก
1) งานขั้นตอนนี้จะไม่มีความสาคัญอีกต่อไปแล้ว
2) งานขั้นตอนนี้อาจจะไม่มีข้ ึนเพื่อความสะดวกของพนักงาน
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3) งานขั้นตอนนี้อาจจะตัดออกได้ถา้ มีการจัดลาดับขั้นตอนการทางานใหม่
4) งานขั้นตอนนี้อาจจะตัดออกได้ ถ้ามีการใช้เครื่ องมือที่ดีกว่าเดิม
2.5.2 การรวมขั้นตอนในการทางานหลายส่ วนเข้ าด้ วยกัน (Combine)
ในกระบวนการผลิตถ้าแบ่ งขั้น ตอนการผลิต มากเกิ นไปทาให้ใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือการ
เคลื่อนย้ายวัสดุเกินความจาเป็ นทาให้เกิดปัญหาการไม่สมดุลในหลายขั้นตอนของกระบวนการผลิต
การทางานเกิดความล่าช้า เสียเวลา จึงจาเป็ นต้องหาทางรวมขั้นตอนของงานมารวมกันในการ รวม
ขั้นตอนของงานเข้าด้วยกันนั้นจะพิจารณาจาก
1) การออกแบบสถานที่ทางานและเครื่ องมือใหม่
2) การเปลี่ยนลาดับขั้นตอนการทางาน
3) การเปลี่ยนชนิดวัตถุดิบและรายละเอียดของชิ้นส่วน
4) การเพิม่ ทักษะให้แก่พนักงานผลิต
2.5.3 การจัดลาดับขั้นตอนการทางานใหม่ (Rearrange)
ในการผลิตสิ นค้าใหม่มกั เริ่ มต้นผลิตจานวนน้อยก่อน เพราะเป็ นขั้นทดลองแต่เมื่อขยาย
กาลังการผลิตปริ มาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นหากขั้นตอนการปฏิบตั ิงานยังคงเหมือนเดิมจะเป็ นสาเหตุ
ให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายวัสดุและการไหลของงานไม่สะดวก จาเป็ นต้องจัดลาดับขั้นตอน การ
ทางานใหม่เพื่อให้เกิด
1) การลดขั้นตอนการทางานบางส่วนให้ส้ นั ลงหรื อง่ายขึ้น
2) การลดขั้นตอนการขนย้ายวัสดุและการเดินทาง
3) การประหยัดพื้นที่การทางานและประหยัดเวลา
4) การใช้เครื่ องมืออย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
2.5.4 การปรับปรุงขั้นตอนการทางานให้ ง่ายขึน้ (Simplify)
เป็ นการปรับปรุ งขั้นตอนการทางานให้ง่ายขึ้นและมีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเดิม เช่น งานที่มี
ขั้นตอนยุง่ ยากซับซ้อนก็ตอ้ งหาทางทาให้ง่ายขึ้นและสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในการ
ปรับปรุ งขั้นตอนการทางานจะพิจารณาโดย
1) การวางผังสถานที่ทางานใหม่
2) การออกแบบเครื่ องมืออุปกรณ์ให้ดีข้ ึน
3) การฝึ กพนักงาน การควบคุมงาน และการให้บริ การอย่างดี
4) การแบ่งชิ้นงานให้ยอ่ ยลงถ้าจาเป็ น
จากหลักการปรับปรุ งงานจะเห็นว่า การกาจัดควรมาก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาว่างงานบาง
ขั้นตอนได้เสียเวลาจัดรวม จัดลาดับหรื อปรับปรุ งไปแล้วจึงพบว่าไม่จาเป็ นต้องทาส่วนการรวมควร
จะทาถัดมา เพื่อไม่ให้เกิดกรณี ที่มีการจัดลาดับขั้นตอนการทางานก่อนจนโอกาสที่จะรวมขั้นตอน
การทางานหมดไป การจัดลาดับควรจะทาภายหลัง จากที่มีการกาจัดและรวมงานเข้าด้วยกันแล้ว
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ส่วนการปรับปรุ งงานไม่มีผลกระทบต่อการทางาน เนื่ องจากเกี่ยวข้องเฉพาะงานแต่ละชิ้น จงควร
ทา หลังสุดเมื่อแน่ใจว่างานทุกงานมีลาดับขั้นตอนถูกต้องแล้ว
2.6 การควบคุมคุณภาพ
2.6.1 ความหมายของการควบคุมคุณภาพ
สมศักดิ์ แก้วพลอย (2550:8) ได้กล่าวว่า คาว่าคุณภาพ (Quality) ได้มีผใู้ ห้คาจากัดความไว้
หลายอย่าง เช่น เสรี ยูนิพนั ธ์ และคณะ (2528:12) ได้ให้ความหมายของคุณภาพว่าคุณภาพ หมายถึง
ความเหมาะสมต่อการใช้งานการทางานได้อย่างที่คาดหมายขั้นแห่งความดีและเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐาน แล้วแต่จะหมายความไปในทางใดแต่คาว่า คุณภาพมีสิ่งสาคัญที่สุดอยู่สองอย่างคือ
อย่างแรกหน้าที่ เช่น ความคงทนและความมัน่ คงกับการอยู่ในสภาพที่ดีและทางานได้ อย่างที่สอง
รู ปร่ างลักษณะ เช่ น ความสวยงามของสี ความเรี ยบร้ อยกลมกลืน เส้นแนวและโครงสร้างของ
ผลิตภัณฑ์ ฉะนั้น เมื่อตั้งมาตรฐานของคุณภาพผลิตภัณฑ์ก็จาเป็ นต้องกาหนดหน้าที่รูปร่ างลักษณะ
ดัง กล่าวไว้ให้ชัด เจน เมื่อมีก ารกาหนดชัด เจนทั้งสองอย่างก็ย่อมก่ อให้เกิด การผลิตที่ บรรลุถึง
มาตรฐานแห่ งคุ ณ ภาพนั้น ได้ หรื อคุ ณ ภาพ หมายถึง คุ ณ สมบัติต่ างๆ ที่ มีอยู่ในตัว สิ น ค้านั้น ถ้า
คุณสมบัติเหล่านั้นถูก ใจผูบ้ ริ โภคมากแสดงว่าสิ นค้านั้นมีคุณภาพสูงถ้าถูก ใจน้อยก็มีคุณภาพต่ า
คุณภาพของสินค้าจึงมีระดับ เกษม พิพฒั น์ปัญญานุกลู (2541:1) นอกจากนี้ ยุทธ ไกยวรณ์ (2548:15)
ได้ให้ความหมายของคุณภาพ ว่าหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานมีความ
สวยงามเรี ยบร้อยน่ าใช้มีความคงทนถาวรมีรายละเอียดตามข้อกาหนดของผูส้ ั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐาน และเมื่อนาไปใช้งานมีความปลอดภัย
การควบคุม (Controlling) ยุทธ ไกยวรณ์ (2548:15) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การ
บังคับให้กิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนิ นการนั้นเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนั้น การควบคุม
โดยทัว่ ไปแล้ว หมายถึง การรักษาไว้ซ่ึงเป้ าหมายโดยประกอบด้วยการเฝ้ าพินิจ (Monitoring) ผล
การดาเนินงานเพื่อนิยามปัญหาแล้วดาเนินการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสาหรับ
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control ; QC) หมายถึง การกระทาซึ่งให้ได้มาถึงคุณสมบัติของสิ นค้า
อันพึงประสงค์เป็ นที่พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคผูท้ างานมีความปลอดภัย และไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม
ด้วยต้นทุนที่ต่า หรื อ เกษม พิพฒั น์ปัญญานุ กูล (2541:3) หมายถึง ขบวนการที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้ได้
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดมาตรฐานได้ รวมทั้งออกติดตามแก้ไขไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่สาเร็ จ
ออกมามีขอ้ บกพร่ องและเสียหายได้
2.6.2 การควบคุมคุณภาพสินค้า
อดิศกั ดิ์ พงษ์พลู ผลศักดิ์ (2532:2) ได้กล่าวว่าในกระบวนการผลิตสินค้าใดๆ ส่วนประกอบ
ที่สาคัญที่ทาให้เกิดผลผลิตที่ดีก็ คือ คน เครื่ องจักร และวัตถุดิบ กล่าวคือถ้าส่วนประกอบทั้งสามไม่
มีความบกพร่ องสิ นค้าที่ผลิตมาได้ก็อยู่ในระดับมาตรฐานน่ าเชื่อถือสาหรับผูบ้ ริ โภค แต่ในความ
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เป็ นจริ งในกระบวนการการผลิตมักจะเกิดความผันแปรอยูเ่ สมอ ตั้งแต่ คน เครื่ องจักร และวัตถุดิบ
ซึ่งความผันแปรเหล่านี้จะทาให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาได้ไม่คงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ตามความผันแปรดังกล่าวมิใช่เพียงที่จะทาให้ผลิตภัณฑ์น้ นั ใช้ไม่ได้ หรื อไม่สามารถยอมรับได้ และ
มีผลิตภัณฑ์เสียพอที่จะยอมรับได้ ดังนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เสี ยที่พอจะยอมรับได้ไม่ตอ้ งถูกปฏิเสธ
ไป จึ งจาเป็ นที่ จะต้องมีการควบคุมคุ ณ ภาพสิ น ค้า ด้ว ยการควบคุ มความผัน แปรที่ เกิ ดจาก คน
เครื่ องจักร และวัตถุดิบ ดังนี้
1) คน เป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการผลิตที่ทาให้เกิดความผันแปรในกระบวนการผลิตใน
ส่วนความผันแปรของคน ได้แก่ ความผันแปรเนื่องมาจากการจัดการ และแรงงาน
1.1) การจัดการ เป็ นความผันแปรหนึ่งเนื่องมาจากคนการจัดการขาดการวางแผนที่ดีมีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการอยูเ่ สมอ ผูป้ ฏิบตั ิก็ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบงานได้ ซึ่งจะส่ งผลทา
ให้การผลิตขาดความแน่ นอน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขาดคุ ณภาพที่ แน่ นอน
ดังนั้น ถ้าต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพแน่นอนการควบคุมในส่วนนี้จะต้องมีการจัดการ
ด้วยการวางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
1.2) แรงงาน เป็ นความผันแปรที่เกิดจากการขาดความชานาญจากความเบื่อหน่ ายในการ
ผลิต ขาดการอบรมอย่างถูก ต้อง ซึ่ งสิ่ งเหล่า นี้ จะส่ งผลทาให้ผลิต ภัณ ฑ์ที่ผลิต ได้ข าดคุ ณ ภาพที่
แน่นอน มีความผันแปรไปตามลักษณะของคนงานผูผ้ ลิต ดังนั้น ถ้าต้องการควบคุมความผันแปรใน
ส่วนนี้ ในกระบวนการผลิตจะต้องมีการอบรมคนงานอย่างถูกต้อง และให้คนงานเกิดความสานึ ก
หรื อความรู้ สึก ถึงสิ่ งที่ ต นเองกระทาอยู่เปรี ยบเสมือนหนึ่ งว่าเป็ นกิ จ การของตนเองเพื่อที่จ ะให้
คนงานเกิดความตั้งใจทางาน และระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาได้
2)เครื่องจักร เป็ นส่วนประกอบของการผลิตที่ทาให้เกิดความผันแปรในการผลิตได้เพราะ
ในขณะที่เครื่ องจักรที่ใช้ไปนานความสึกหรอก็เกิดขึ้น ผลผลิตที่ได้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามอายุ
การใช้งานของเครื่ องจักรทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ขาดคุณภาพที่แน่นอน การควบคุมการผลิตในส่ วนนี้
จะต้องหมัน่ ทาการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุ งเครื่ องจักรอยูเ่ สมอ
3) วัตถุ ดิ บ เป็ นองค์ป ระกอบที่ สาคัญของการผลิ ต กล่าวคื อ ถ้าวัต ถุดิ บขาดคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ก็ข าดคุณ ภาพ การควบคุมจะต้องควบคุ มคุ ณ ภาพของวัตถุดิบด้ว ยการหมัน่
ตรวจสอบความผันแปรของวัตถุดิบ ได้แก่ ความชื้น มาตรฐานของวัตถุดิบ และอื่นๆ เป็ นต้น
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2.6.3 วิธีการควบคุมคุณภาพ
ในการผลิตสิ นค้าหรื อผลิต ภัณฑ์ให้ได้คุณภาพเป็ นที่น่ าเชื่อถือ และได้รับความนิ ยมจาก
ผูบ้ ริ โภคนั้นจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ คือ
1) กาหนดมาตรฐานการผลิตให้แน่ นอนและชัดเจน ซึ่งมาตรฐานที่กาหนดนี้ จะต้องเป็ น
มาตรฐานที่มีระดับคุณภาพของความพอใจของผูบ้ ริ โภค และสามารถให้ราคาที่พร้อมจะแข่งขันกับ
ตลาดได้
2) กาหนดการจัดการ และการบริ หารการผลิตของโรงงานให้เกิดประสิ ทธิภาพเกิดความ
เข้าใจกันระหว่างผูบ้ ริ หารและคนงาน
3) ให้การอบรมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ถกู ต้องแก่คนงาน และให้
ปฏิบตั ิตามวิธีที่ถกู ต้องด้วยความสานึกที่เสมือนหนึ่งว่าเป็ นกิจการของคนงานเอง
4) ถ้าผลิตภัณฑ์ตกนอกขอบเขตของการควบคุมคุณภาพ หรื อผลิตภัณฑ์เริ่ มไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด จะต้องค้นหาสาเหตุของความผันแปรที่ ทาให้ผลิต ภัณ ฑ์ไม่ได้มาตรฐาน หรื อเริ่ ม
ไม่ได้มาตรฐานว่าเกิ ดจากสาเหตุ ใด คน เครื่ องจัก ร หรื อวัตถุดิ บ แล้วหามาตรการแก้ไขเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์กลับเข้าสู่มาตรฐานที่กาหนด
5) ตรวจสอบและทดสอบคุ ณ ภาพอย่างจริ งจังก่อนน าออกจาหน่ ายเพื่อประกัน ระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
6) ปรับปรุ งระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมาตรฐานที่กาหนดให้ได้ตามความต้องการของ
ตลาด และเกิดความพอใจในคุณภาพและราคาแก่ผบู้ ริ โภควิธีการควบคุมคุณ ภาพข้างต้นเป็ นระบบ
การควบคุมคุณภาพ ซึ่งโดยมากจะใช้วิธีการทางสถิติเข้าช่วยในการควบคุมคุณภาพด้วยการสร้าง
แผนภูมิคุณภาพควบคุมสินค้า การสุ่มตัวอย่างบางส่วนขึ้นมาตรวจสอบ และการเลือกแผนการเลือก
ตัวอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้วิธี การทางสถิติยงั ช่วยในการตัดสินใจในการวาง
แผนการผลิตปรับปรุ งกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพที่ดี
2.6.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการควบคุมคุณภาพ
การควบคุ มคุ ณ ภาพเมื่อสามารถทาให้บรรลุตามเป้ าหมายแล้ว จะได้ประโยชน์จ ากการ
ควบคุมคุณภาพ คือ
1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ผลิ ต ได้เ สี ย น้อ ยลง ในระบบการควบคุ มคุ ณ ภาพโรงงานไม่ต ้องการ
ผลิตภัณฑ์เสียแล้วนาไปทาลายทิ้งผลิตภัณฑ์ดว้ ยการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนออกจาหน่ าย
ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ แต่เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เสี ย
แล้วนาไปทาลายทิ้ง ผลจากการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพจะทาให้ของเสียในกระบวนการผลิต
น้อยลง
2) ลดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ในโรงงานผลิตที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพหลังจาก
ผลิตผลิตภัณฑ์มาได้แล้วจะต้องมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดี หรื อเสี ยออกจากกัน ซึ่งการคัดเลือก
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ผลิตภัณฑ์ดีหรื อเสีย จะทาให้เสียค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สูง แต่ถา้ มีการควบคุมคุณภาพ
ในกระบวนการผลิต แล้วโรงงานผูผ้ ลิต ก็ไม่จ าเป็ นต้องคัด เลือกผลิต ภัณ ฑ์ดี และเสี ยออกจากกัน
เพราะในระบบควบคุมคุณภาพก็จะสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีหรื อเสี ย
ออกจากกันได้
3) ลูกค้าเกิดความพอใจในผลิตภัณฑ์ ถ้าในขบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตมาได้ก็อยูใ่ นเขตควบคุมคุณภาพ เมื่อนาผลิตภัณฑ์น้ นั ออกจาหน่าย และลูกค้าซื้อสินค้านั้นไป
ใช้ ความพอใจในสินค้าที่ลกู ค้าซื้อไปก็มีมากชื่อเสียงของโรงงานผูผ้ ลิตก็ดีข้ ึน
4) ทาให้ขายสินค้าได้ตามราคาที่กาหนดไว้ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาให้เราทราบว่า
ผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับใด หรื อเกรดคุณภาพใดซึ่งสามารถทาให้เรากาหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ตาม
ระดับคุณภาพสินค้าหรื อเกรดได้ เช่น ในกระบวนการผลิตสังกะสีแห่งหนึ่งระหว่างที่ทาการผลิตจะ
มีการตรวจสอบคุณ ภาพสังกะสี จ ากกระบวนการผลิต โดยที่ การผลิต แต่ละวันจะมีการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ ออกเป็ น 3 เกรด และแต่ละเกรดให้ระดับคุณ ภาพของ ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันในการ
กาหนดราคาจาหน่ายจะให้ราคาของเกรดสังกะสี ไว้ 3 ระดับ คือ เกรด A เป็ นระดับที่มีคุณภาพสูง
สุดจะมีราคาแพงที่สุด เกรด B เป็ นระดับที่มีคุณภาพปานกลางจะมีราคาต่ากว่าเกรด A และเกรด C
เป็ นระดับที่มีคุณภาพต่าสุดจะมีราคาต่าสุด
5) อื่นๆนอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมคุณภาพ คือ
5.1) ทาให้ชื่อเสียงของโรงงานผลิตดี เพราะสามารถขายสินค้าที่มีคุณภาพ แก่ผบู้ ริ โภค
5.2) ขวัญและกาลังใจของพนักงานดีข้ ึน เพราะถ้าสิ นค้ามีคุณภาพได้รับความเชื่อถือจาก
ลูกค้า สินค้าก็ขายดีโรงงานผลิตมีกาไรมาก ผลตอบแทนที่ให้กบั พนักงานก็มาก ขวัญและกาลังใจก็
ดีข้ ึนตามไปด้วย
5.3) สามารถแก้ไขกระบวนการผลิตขณะที่เกิดการบกพร่ องระหว่างการผลิตได้อย่างทันที
ไม่ตอ้ งรอให้ถึงกับต้องมีการหยุดการผลิต
2.7 การตรวจสอบเพือ่ การควบคุม
การตรวจสอบเพื่อการควบคุมเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิธีการควบคุมคุณ ภาพ เพื่อให้ได้ระดับ
คุณภาพที่ดีดว้ ยการตรวจสอบจุดต่างๆ จากกระบวนการผลิตซึ่งการตรวจสอบกระบวนการผลิต ณ
จุดใดขึ้นอยูก่ บั การกาหนดของวิศวกร โดยพยามยามกาหนดจุดตรวจสอบที่มีความสาคัญต่อการ
ผลิตให้มากที่สุดและน้อยจุดที่สุด เพราะการตรวจสอบยิง่ มากจุดก็ยงิ่ ทาให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบมากผลิตภัณฑ์มีราคาสูงขึ้น ในกระบวนการผลิตจุดที่ตอ้ งทาการตรวจสอบเพื่อการ
ควบคุมจุดใหญ่ๆ มีดว้ ยกัน 3 จุดใหญ่ คือ
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2.7.1 ตรวจสอบวัตถุดิบ
วัตถุดิบเป็ นจุด ที่ต ้องทาการตรวจสอบจุด แรกที่มีความสาคัญต่ อคุณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์
เพราะถ้าวัต ถุดิบที่ จ ะใช้ในการผลิตไม่ได้มาตรฐานคุ ณ ภาพที่ ผลิต ได้เองของผลิต ภัณ ฑ์ก็ ไม่ได้
มาตรฐานด้วย
2.7.2 ตรวจสอบเครื่องจักร
เครื่ องจักรเป็ นส่วนของการผลิตที่มีส่วนประกอบเป็ นจานวนมาก ที่ใช้ในการผลิตถ้าส่ วน
หนึ่งส่วนใดของเครื่ องจักรมีความผันแปรเปลี่ยนไป ผลผลิตที่ได้รับก็มีความผันแปรเปลี่ยนไป ไม่
อยูใ่ นระดับมาตรฐานที่กาหนดการตรวจสอบจะต้องตรวจสอบจุดต่างๆ ของเครื่ องจักร เพื่อไม่ให้
เกิดความผันแปรของเครื่ องจักรโดยเฉพาะจุดที่มีการติดตั้งใหม่หรื อเริ่ มเดินเครื่ องใหม่
2.7.3 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะส่ งออกจาหน่ าย ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ในส่ วนนี้
จะต้องเป็ นผลิต ภัณ ฑ์ที่ดี มีคุ ณ ภาพ ซึ่ งผลิต ภัณ ฑ์ที่ดี มีคุ ณ ภาพจะต้ องเป็ นผลิต ภัณ ฑ์ที่ผ่านการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อสามารถควบคุมการผลิตได้อย่างสมบูรณ์
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์จะจาแนกวิธีการการวัดการตรวจสอบออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดว้ ยตัวแปร (Inspection by Variable) เป็ นวิธีการตรวจสอบ
ผลิต ภัณ ฑ์ด ้ว ยการวัด ผลิตภัณ ฑ์ในเชิ งปริ มาณ เช่น ความตึ งของเส้น ด้ายเส้น ผ่าศูนย์ก ลางของ
จอภาพทีวี อุณหภูมิ น้ าหนักของนมที่บรรจุลงกระป๋ อง เป็ นต้น นับหน่ วยได้เป็ นกรัม เซนติเมตร
กิโลกรัม ออนซ์ และอื่นๆ ในเชิงปริ มาณ
2) การตรวจสอบผลิต ภัณ ฑ์ด ้ว ยคุ ณ ลัก ษณะ (Inspection by Attribute) เป็ นวิธีก าร
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างหยาบๆ ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริ มาณ แต่สามารถบอกได้แต่เพียงว่า ดี
เสีย ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ในเชิงคุณภาพซึ่งในทางปฏิบตั ิ มักนิยมใช้วิธีการตรวจสอบนี้มากการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ท้งั 2 ชนิด นี้ยงั จาแนกวิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อีก 3 วิธี คือ
2.1) วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ ี เป็ นวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 100 เปอร์เซ็นต์ คือผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตมาได้ จะถูกตรวจสอบทั้งหมดเพื่อหา
ผลิต ภัณ ฑ์เสี ยจากการผลิ ต ทั้งหมด ซึ่ งวิธีก ารตรวจสอบนี้ เป็ นวิธีก ารที่ ง่ายและสะดวกต่ อการ
ตรวจสอบ ไม่ จ าเป็ นต้องใช้วิธี ก ารสุ่ มตัว อย่า งเข้า มาช่ ว ยแต่ ก็มี ข ้อ เสี ย บางอย่า งสาหรั บ การ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพราะวิธีการนี้จะทาให้ผทู้ ี่ทาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกิดความเบื่อหน่าย
และจ าเจกับ งานเกิ น ไป ผลจะน าไปสู่ ค วามเมื่ อยล้า และขาดความตั้งใจที่ จ ะท างานนั้น ให้มี
ประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้นสาหรับการตรวจสอบคุณภาพผลิต ภัณฑ์ 100 เปอร์ เซ็นต์นอกจากเกิด ผลเสี ย
ดังกล่าวแล้ว การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ยังจะทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายและเวลาใน
การตรวจสอบมากขึ้นด้วย
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2.2) วิธีตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากการสุ่ มตัวอย่างจากล๊อต เนื่ องจากการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 100 เปอร์เซ็นต์ มีผลเสียทาให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบมาก ดังนั้นเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการตรวจสอบจึงได้ทา การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากการสุ่ มตัวอย่าง
ผลิต ภัณ ฑ์บางส่ ว นเพื่อใช้เป็ นตัวแทนผลิตภัณ ฑ์ท้ งั หมดซึ่งวิธีก ารตรวจสอบผลิต ภัณฑ์โ ดยสุ่ ม
ตัวอย่างจากล๊อตนี้จะทาการสุ่มตัวอย่างบางส่ วนจากแต่ละล๊อตขึ้นมาทาการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็ น
ตัวแทนสรุ ปผลจากล๊อตนั้นว่าจะยอมรับหรื อปฏิเสธล๊อตนั้นภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่สร้างขึ้น
2.3) วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิต ในกระบวนการผลิตหนึ่งอาจมีความ
ผันแปรเกิดขึ้นได้จากคน วัตถุดิบ และเครื่ องจักร ซึ่งความผันแปรเหล่านี้จะก่อให้กระบวนการ
ผลิตไม่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ดังนั้น ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาจทาการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ต้งั แต่เริ่ มกระบวนการผลิตจากคน วัตถุดิบ และเครื่ องจักรไปสู่ผลผลิตที่ผลิตได้ซ่ึงจะช่วย
ให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิตได้ทนั ที โดยแก้สาเหตุที่เกิดขึ้นจากกระบวน การ
ผลิตในแต่ละจุดด้วยการใช้วิธีการทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ตรวจสอบ
2.8 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
กฤษดา วรรณภินพงศ์ และปิ ยะพงษ์ เกิดปิ ยะ (2547) ได้ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการลด
ของเสี ยในกระบวนการผลิต กระสอบสานพลาสติก โดยทาการศึก ษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
กระสอบสานพลาสติก การเก็บข้อมูลของเสียในกระบวนการผลิตกระสอบสานพลาสติกเพื่อนามา
แก้ไขปั ญหาของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งมีวิธีการศึกษาได้ แยกเป็ นขั้นตอนการวิจยั
ดังนี้
1. ศึกษากระบวนการผลิตกระสอบสานพลาสติก
2. เก็บรวบรวมข้อมูลของเสียในกระบวนการผลิตกระสอบสานพลาสติก
3. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเคลือบกระสอบสานพลาสติก
4. วิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดของเสียเศษผ้าหัว-ท้าย
5. คิดแนวทางในการลดปริ มาณของเสีย
6. แก้ปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตกระสอบสานพลาสติก
ซึ่งจากการทดลอง สามารถลดของเสี ยในกระบวนการเคลือบกระสอบสานพลาสติกได้
ร้อยละ 52.32 ต่อการเคลือบกระสอบสานพลาสติก 1 ม้วน โดยปริ มาณของเสี ยที่ลดลงสามารถนา
ไปผลิตเป็ นกระสอบสานพลาสติก ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม จานวน 3 ใบ คิดเป็ นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจาก
การลดของเสียเป็ นเงิน 600 บาท ต่อการเคลือบกระสอบสานพลาสติก 1 ม้วน
ผดุงศักด์ เปลีย่ นผึง้ และอดุลรัตน์ อภิรักษ์ (2548) ได้จดั ทากรณี ศึกษาเกี่ยวกับการลดของ
เสียจากกระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าโดยมีการประยุกต์เทคนิค การควบคุมคุ ณภาพมาใช้ในการเก็บ
ข้อมูลทางสถิติและการศึกษางานทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต
เพื่อนามาเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาได้ดาเนิ น การปรั บปรุ งแก้ไขปั ญหาซึ่ งได้เปรี ยบเที ยบ
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วิธีการแขวนงานกับจิ๊กระหว่างแบบเก่าและแบบใหม่ การปรับปรุ งวิธีการทางานให้เป็ นมาตรฐาน
และปรั บ ปรุ งการตรวจสอบชิ้ น งานแบบ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยการออกแบบใบตรวจสอบ
กระบวนการทางานส่งผลทาให้ของเสียลดลงเหลือ 5.68 เปอร์เซ็นต์ จากเดิม 10.50 เปอร์ เซ็นต์ และ
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 161,476 บาท จาก 351,800 บาท
เจษฎา มิกขุนทด และคณะ (2553) ได้จดั ทาการศึกษาการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตยา
จุดกันยุง ด้วยวิธีการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ จากการดาเนินการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตยา
จุดกันยุง ด้วยวิธีการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยการสร้างเครื่ องแปรสภาพของเสี ย ขึ้นมาช่วยใน
การแปรสภาพของเสี ยแล้วนาของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตยาจุดกันยุง สามารถลด
ต้นทุนในกระบวนการผลิตยาจุดกันยุงเฉพาะแผนก Punching คิดเป็ นมูลค่าเฉลี่ย 18,743.20 บาทต่อ
เดือน และการลดปริ มาณของเสีย ในกระบวนการผลิตยาจุดกันยุง เฉพาะแผนก Punching จากการ
ดาเนิ น การสร้ างเครื่ องแปรสภาพของเสี ย เพื่อจะลดต้นทุ นในกระบวนการผลิตยาจุ ดกัน ยุงด้ว ย
วิธีการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ จนพบว่าสามารถลดสัดส่วนวนของเสียในกระบวนการผลิตยาจุด
กันยุงของแผนก Punching ก่อนการปรับปรุ งและหลังการปรับปรุ งเฉลี่ยปริ มาณของเสี ยลดลงจาก
เดิม โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 87.92 จากปริ มาณของเสียเดิม
พรชั ย มามี และศศิ ธร พ่ วงจ่ าง (2554) ได้จดั ทากรณี ศึก ษาเกี่ ยวกับการลดของเสี ยใน
กระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและก่อ
ให้ เกิดความแปรปรวนคือ วัตถุดิบที่นามาใช้ในกระบวนการผลิตและเอกสารการทางานของฝ่ าย
ผลิตรวมถึงผลการดาเนินการจากการปรับปรุ งนั้น สามารถกาจัดต้นเหตุ ของสิ่ งที่ทาให้เกิดของเสี ย
ได้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ และผลของการปรับปรุ งกระบวนการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตที่มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์ เซ็นต์ หลังจากการแก้ไขข้อบกพร่ อง
ประสิทธิภาพของการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายที่ต้งั ไว้คือ 80 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดของเสี ยได้ถึง
85 เปอร์ เซ็นต์ โดยผลกระทบที่พบหลังการปรั บปรุ งแล้ว เป็ นผลที่เกิดจากปั จจัยใหม่แต่ลกั ษณะ
ผลกระทบนั้นมีประโยชน์ อย่างยิง่ ในการพัฒนาปรับปรุ งและยังสามารถกาหนดแนวทางป้ องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้อีกในการผลิตครั้งต่อไป

