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การควบคุมคุณภาพ

บทนํา
ในภาวะการแขงขันทางการคาและการตลาดยุคโลกาภิวัฒนที่รุนแรงนั้น องคกรธุรกิจตองมีการปรับตัวที่
รวดเร็วเพือ่ ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ในขณะที่ผูบริโภคมีความตองการสินคาที่หลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชสินคาและบริการก็คือ “คุณภาพ”
ของสินคาและบริการนั่นเอง ดังนั้นเราจึงตองทําความเขาใจวา “คุณภาพ” คืออะไร และเราจะสามารถบริหาร
ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการไดอยางไร

1. ความหมายของคําวา “คุณภาพ”
คําวา “คุณภาพ (Quality)” สามารถกําหนดนิยามไดหลายแนวทาง คนสวนใหญมีความเขาใจวาคุณภาพ
เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการที่ลูกคาพึงพอใจ ซึ่งความหมายนี้จะใกลเคียงกับที่นิยามไวใน
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2000 ที่ระบุวา “คุณภาพ” คือ ระดับของ
การบรรลุถงึ ขอกําหนดหรือความตองการของกลุมลักษณะจําเพาะ
ภายในตัว (ที่มา ISO 9000:2000 ขอ 3.1.1) คําจํากัดความนี้เปนจุดเริ่มตน
ที่ดีในการสรางความตระหนักถึงคุณภาพ
ดังจะเห็นไดวาในปจจุบัน
คุณภาพถือวาเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑและบริการทั้งในผูบริโภคระดับบุคคลและระดับองคกร ดังนั้น
ความเขาใจ ความตระหนักและการปรับปรุงคุณภาพถือไดวาเปนปจจัย
หลักในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ และสามารถแขงขันได
นอกจากนั้นยังมีการกําหนดคําจํากัดความของคุณภาพไวในหลากหลายรูปแบบดวยกันโดยอยูบนพื้นฐาน
ที่วาผลิตภัณฑและบริการตองเปนไปตามขอกําหนดของผูที่ใชผลิตภัณฑหรือบริการนั้น
คําจํากัดความเหลานั้น
สามารถสรุปไดดังนี้
- สอดคลองกับขอกําหนด (Conformance to Requirement)
- เหมาะสมกับการใชงาน (Fitness to Use)
- ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนตน
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2. ความตองการของลูกคา (Customer Requirement)
เพื่อที่องคกรธุรกิจจะสามารถผลิตสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการของ
ลูกคา
ดังนั้นเราจึงควรทําความเขาใจในความหมายและองคประกอบที่สําคัญของความ
ตองการของลูกคากอน
ความตองการของลูกคา (Customer Requirement) คือ สารสนเทศที่เกี่ยวกับความ
จําเปน (need) และความคาดหวัง (expectation) ของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการของ
องคกร จากคําจํากัดความขางตนเราจะเห็นไดวาความตองการของลูกคามีองคประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ
1. ความจําเปน (need) ของลูกคา หมายถึง คุณสมบัติเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ อันลูกคาจําเปนตอง
ไดรับจากองคกรภายใตเงื่อนไขแหงขอตกลงอันหนึ่ง
ในทางปฏิบัติความจําเปนที่กลาวนี้ผูกพัน
โดยตรงกับความประสงคพื้นฐานที่ลูกคามาทําธุรกรรมกับองคกร และมักแสดงออกอยางชัดแจง หรือ
องคกรสามารถหรือสมควรทราบไดเปนอยางดี
2. ความคาดหวัง (Expectation) ของลูกคา หมายถึง สิ่งที่ลูกคาปรารถนาอยากไดรับจากองคกร อันเปน
สวนหนึ่งของการบริโภคผลิตภัณฑหรือการรับบริการ ความคาดหวังสามารถแบงไดเปน 4 ระดับคือ
ระดับที่ 1 ความคาดหวังขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความเหมาะสมในการใชงาน
ระดับที่ 2 ความคาดหวังขั้นมาตรฐาน หมายถึง การเทียบเคียง (Benchmarking) กับผลิตภัณฑของ
คูแขง
ระดับที่ 3 ความคาดหวังขั้นปรารถนา หมายถึง ความคาดหวังของแตละบุคคลซึ่งจะแตกตางกัน
ออกไป
ระดับที่ 4 ความคาดหวังซอนเรน หมายถึง ความคาดหวังที่ลูกคาไมไดคาดคิด แตถาเกิดขึ้นก็จะทําให
ลูกคาเกิดความประทับใจ
ในความจําเปนเดียวกันลูกคาอาจมีความคาดหวังแตกตางกัน ซึ่งสงผลใหคุณภาพถูกกําหนดเปนระดับของ
สินคาและบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกคาที่แตกตางกัน
เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา องคกรตองมุงสรางผลิตภัณฑที่มีคุณลักษณะดานคุณภาพที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหได D.A. Garvin (1988) ไดทําการวิจัยและจําแนกความคาดหวังในคุณลักษณะ
ดานคุณภาพของผลิตภัณฑออกมาเปน 8 ประการ (เรียกวามิติ 8 ประการของคุณภาพ) แสดงดังตารางที่ 5-1
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ตารางที่ 5-1 มิติ 8 ประการของคุณภาพ
ลักษณะจําเพาะทางคุณภาพ
ความหมาย
1. สมรรถนะ
หนาที่หลักของผลิตภัณฑ
(Performance)

ผลิตภัณฑที่จับตองได
- สามารถทํางานไดตาม
ขอกําหนด

2. หนาที่เสริม
(Special Feature)

- รีโมทคอนโทรล

3. การตรงตอขอกําหนด
(Conformance to
standard)
4. ความทนทาน
(Durability)

ลักษณะเสริมนอกเหนือจาก
สมรรถนะ (จะมีผลตอความ
คาดหวังของลูกคา ซึ่งลูกคา
เปนผูกําหนด)
การเปนไปตามที่ผูออกแบบ
ตั้งใจไว

- การเปรียบเทียบตาม
ขอกําหนดเฉพาะ

อายุการใชงาน หรือเวลาใน
การใชงาน

5. ความนาเชื่อถือ
(Reliability)
6. ความสามารถในการ
บริการ
(Serviceability)
7. สุนทรียภาพ
(Aesthetics)

- อายุการใชงานที่จะไม
เปนสนิม
- อายุการใชงานในการให
แสงสวาง
ความถี่ในการเกิดขอบกพรอง - ความถี่ที่ผลิตภัณฑไม
สามารถทํางานได
การซอมบํารุงเมื่อการทํางาน - การซอมบํารุงในดาน
ขัดของ
ของความงาย คาใชจาย
เวลา บุคลากร
ความรูสึกที่ดี อาจจะเปนดูดี - ออกแบบตกแตงดี
กลิ่นดี รสชาดดี ฯลฯ
- ลักษณะสัมผัสที่นุม

8. ความมีชื่อเสียง
(Reputation)

คุณภาพที่รูจัก (Perceived
Quality)

- ตราสินคาที่คนนิยม
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ผลิตภัณฑที่เปนบริการ
- การทําหนาที่สมบูรณ
- สุภาพ
- มีความสามารถ
- รวดเร็ว
- โทรศัพทปลุกในตอนเชา

- หนังสือรับรองจากสถาบัน
ตางๆ เชน มาตรฐานของ
สมาคมโรงแรม
- การทํางานในตลอดชวงเวลา

- การทําตามสัญญา
- การตรงตอเวลา
- เวลารอในการบริการ และ
อื่นๆ
- จัดบริเวณสําหรับการรอ
คอย
- ความสะอาด
- การบริการที่คนกลาวถึง

การควบคุมคุณภาพ
3. การบริหารคุณภาพ (Quality Management : QM)
ในการบริหารการผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่เปนที่พอใจของลูกคา เรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑยอม
เปนประเด็นสําคัญที่ตองคํานึงถึง เพราะคุณภาพมีความเกี่ยวของกับตนทุนการผลิต หนาที่การใชงาน ตลอดจน
รูปรางลักษณะของผลิตภัณฑ ซึ่งมีผลตอทั้งธุรกิจและลูกคาในขณะเดียวกัน และในปจจุบันการบริหารคุณภาพเปน
กิจกรรมที่ทุกคนในองคกรธุรกิจมีสวนรวมเพื่อใหไดคุณภาพของการดําเนินงานในรูปของสินคาและบริการ
ตลอดจนภาพพจนและความรูสึกประทับใจที่ลูกคาตองการ ดังนั้นการบริหารคุณภาพจึงจัดไดวาเปนหัวใจหลักของ
การบริหารการผลิต และการบริหารธุรกิจขององคการ

คุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑเปนสิ่งที่ทั้งผูผลิตและผูใชตองการ แตอยางไรก็ดี มุมมองดานคุณภาพในสายตา
ของผูผลิตและผูใชแตกตางกัน เนื่องจากวัตถุประสงคในการใชสอยผลิตภัณฑของลูกคายอมแตกตางกับพันธกิจ
(Mission) ในการดําเนินธุรกิจของผูผลิต ดังนัน้ จะสรุปความสําคัญของคุณภาพในสายตาของผูผลิตกับลูกคา ได
ดังตอไปนี้
สําหรับลูกคาคุณภาพที่ดีหมายถึง
1. ผลิตภัณฑที่สามารถใชงานไดดีตามรายละเอียดทางวิศวกรรม (Specification) ที่ระบุไว
2. ผลิตภัณฑคุมคากับเงินหรือราคา ที่ลูกคาจายเพื่อจะไดผลิตภัณฑนั้นมา
3. ผลิตภัณฑเหมาะสมกับการใชงานตามวัตถุประสงคของผูใช โดยมีความปลอดภัยตอผูใชและ
สิ่งแวดลอมดวย
4. ผลิตภัณฑมีการบริการประกอบเพื่อความสะดวกของลูกคา หรือเพือ่ รักษาสภาพที่สมบูรณของสินคา
ใหคงอยูในชวงระยะเวลาการใชงานไดตลอด
5. ผลิตภัณฑสรางความภาคภูมิใจ ความประทับใจใหแกผูใช
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สําหรับผูผลิตคุณภาพที่ดีหมายถึง
1. การผลิตใหถูกตองตั้งแตแรก
2. การผลิตที่มีระดับของของเสียอยูในเกณฑที่กําหนดไว และเปน Zero Defect ซึ่งหมายถึงไมมีของเสีย
จากการผลิตเลย
3. การผลิตตามตัวแปรที่ตองการอยางถูกตอง ไมเบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่ตั้งไว
4. การผลิตที่มีระดับตนทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหลูกคาที่มีความตองการสามารถซื่อผลิตภัณฑในระดับ
ราคาที่ยอมรับได
เมื่อผูผลิตผลิตสินคาหรือบริการออกจําหนาย และผูใชหรือลูกคาซื่อสินคาหรือบริการนั้นมาตอบสนอง
ความตองการของตนนั้น ทั้งผูผลิตและลูกคาตางมีปจจัยหลักที่ใหความสนใจตางกันเพราะมีวัตถุประสงคตางกัน
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 5.2 ปจจัยหลักที่ผผู ลิตและลูกคาพิจารณาในการซื้อขายสินคาและบริการ

ผูผลิต
ปจจัยหลักที่สนใจ
คุณภาพ
ตนทุน
ผลิตภาพ

วัตถุประสงค
สรางความสําเร็จทาง
ธุรกิจแกองคกร
ทําระดับกําไรที่นา
พอใจแกองคการ
ใชทรัพยากรของ
องคกรคุมคา

ลูกคา
ปจจัยหลักที่สนใจ
คุณภาพ
ราคา
บริการหลังการขาย

วัตถุประสงค
ตอบสนองความ
ตองการได
คุมคากับเงินทีจ่ ายซื้อ
สินคาและบริการ
สะดวกในการใชงาน
ตลอดอายุสินคา

จะเห็นไดวาคุณภาพเปนสิ่งเดียวที่ผูผลิตและลูกคาใหความสนใจรวมกัน แมแตละฝายจะมองคุณภาพใน
แงมุมที่ตางกันก็ตาม ในขณะที่ลูกคาตองการผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับความตองการใชงาน โดยเลือกสิง่ ที่ราคาถูก
ที่สุดถามีผลิตภัณฑหลายตัวที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน เวนแตวามีสภาวะการตลาดที่สงเสริมตัวผลิตภัณฑนนั้ อยู เชน
การสรางภาพพจนใหผูใชสินคานั้นเปนผูอยูในระดับสังคมชั้นสูง แตสําหรับผูผลิตแลวการทํากําไรใหองคกรจะเปน
สิ่งสําคัญที่สุดจึงตองคํานึงถึงตนทุนที่จะตองจายไปเพื่อคุณภาพในระดับที่ลูกคาเปาหมายของตนตองการ โดยอยูใน
ขอบเขตแหงการใชทรัพยากรขององคการ
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4. ตนทุนคุณภาพ
ดังที่กลาวมาแลววา สําหรับผูผลิตตนทุนเปนปจจัยที่สําคัญมากตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง
ธุรกิจจะตองจายตนทุนตางๆ เกี่ยวกับคุณภาพดังตอไปนี้
1. ตนทุนของการปองกัน (Prevention Cost)
เปนคาใชจายที่เกิดจากการปองกันไมใหเกิดของเสียหรือการทํางานที่บกพรอง
ไดแก ตนทุนการอบรมคนงาน ตนทุนการวางแผนคุณภาพ ตนทุนการออกแบบ
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตใหผลิตงายไมเกิดปญหาขณะผลิต
2. ตนทุนของการประเมิน (Appraisal Cost)
เปนคาใชจายที่ใชในการตรวจสอบหรือประกันคุณภาพในระหวางการผลิต ไดแก คาตรวจสอบ
คุณภาพ คาจางหรือเงินเดือนพนักงานฝายตรวจสอบคุณภาพ คาใชจายในหองปฏิบัติการ
3. ตนทุนของความผิดพลาดภายใน (Internal Failure Cost)
เปนคาใชจายของการแกไขงานใหมกอนสงสินคาหรือบริการถึงมือลูกคา เนื่องจากคุณภาพของงาน
ไมไดตามระดับคุณภาพที่ตองการ ไดแก ตนทุนการทํางานซ้ํา ตนทุนวัตถุดิบคาแรง และพลังงานที่
ตองใชในการปรับปรุงแกไขผลิตภัณฑใหม
4. ตนทุนของความผิดพลาดภายนอก (External Failure Cost)
เปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับของเสียที่ตรวจพบหลังจากสินคาถึงมือลูกคา ไดแก คาใชจายในการ
ซอมสินคาในระยะเวลารับประกัน คาปรับ คาความเสียหายของภาพพจนธรุ กิจ
รูปที่ 5.1 ตนทุนคุณภาพ
ตนทุนของคุณภาพมีลักษณะดัง
รูปที่ 5.1 ซึ่งจะพบวาถาผลิตใหมีคุณภาพต่ํา
กวา 100% ตนทุนของความผิดพลาด
จะสูง แตเมื่อมีระดับ คุณภาพสูงเกินไป
ตนทุนของการปองกันและ การประเมินก็
สูง ดังการผลิตใหมีระดับคุณภาพสูง 100
% จึงจะเปนคุณภาพที่ดีไมมีตนทุนของ
ความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยและมีตนทุนของ
การปองกันและการประเมินในระดับ
พอสมควร แตในปจจุบันสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้นไดทําใหตนทุนของความผิดพลาดภายนอกสูงขึ้น เชน การเพิ่ม
ระยะเวลารับประกันสินคา สงผลใหระดับคุณภาพก็เพิ่มสูงขึ้น จึงทําใหระดับตนทุนต่ําสุดของคุณภาพขยับสูงขึ้น
ดวย
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5. ความหมายของการบริหารคุณภาพ
จากความหมายของคุณภาพมาสูแนวทางการดําเนินการเพื่อคุณภาพที่ดีนั้นไดมีคําหลายคําที่ใชในการบง
บอกถึงการปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพ เชน ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ หรือการ
บริหารงานคุณภาพ ฯลฯ ซึ่งมีความหมายแตกตางกัน ดังตอไปนี้

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ QC)
หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองตอบความตองการดานคุณภาพภายในธุรกิจ โดยการ
ตรวจสอบ การวัด และการทดสอบที่มุงจะควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการ และการกําจัดสาเหตุของ
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการทั้งหมด เชน การสุมตัวอยางน้ําผลไมกระปองมาตรวจสอบ
รสชาติ
การควบคุมคุณภาพเนนการตรวจสอบและแยกแยะของดีและของเสียออกจากกัน โดยระบุเปน
รอยละของของเสียที่พบจากล็อตการผลิต เพือ่ ควบคุมมิใหของเสียมีมากเกินกวาที่กําหนด และใน
ปจจุบันการควบคุมคุณภาพมุงเนนที่ของเสียตองเปนศูนย (Zero Defect)

2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance หรือ QA)
หมายถึง การดําเนินการเพื่อคุณภาพตามระบบและแผนงานที่วางไวอยางเครงครัด เพื่อที่จะมั่นใจได
วาผลิตภัณฑหรือบริการมีคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ เชน การดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพสากล
ISO9000
การประกันคุณภาพเริ่มตั้งแตการประเมินปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการออกแบบ ตลอดจนการตรวจสอบ
วัตถุดิบ กระบวนการและผลผลิต ใหระบบมีความสม่ําเสมอและเปนไปตามมาตรฐาน

3. การบริหารคุณภาพ (Quality Management หรือ QM)
หมายถึง การจัดการระบบคุณภาพโดยทุกคนที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคการรับผิดชอบตอ
งานที่ตนเองกระทําอยางเต็มที่ เพื่อใหสินคาและบริการเปนไปตามความตองการของลูกคา เชน การ
ใชระบบการบริหารคุณภาพสมบูรณแบบ (Total Quality Management หรือ TQM)
วัตถุประสงคหลักของการบริหารคุณภาพคือ การผลิตสินคาหรือบริการที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา ซึ่งความตองการของลูกคาจะเปนกรอบกําหนดระบบคุณภาพขององคการทั้งทางตรงและ
ทางออม ดังนั้นการบริหารคุณภาพจะมุงสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเปนสําคัญ
การบริหารคุณภาพจึงมีขอบเขตครอบคลุมทุกสวนขององคการ ไปจนถึงผูสง มอบวัตถุดิบและลูกคาดวย
เพราะคุณภาพที่ดีตองอาศัยวัตถุดิบที่ไดมาตรฐานตามขอกําหนด รวมทั้งระบบการขนสงและการบริการหลังการ
ขายที่ไววางใจได แมแตการสอนวิธีการใชที่ถูกตองก็มีสวนใหผลิตภัณฑถูกใชประโยชนอยางเต็มที่ นอกจากนั้น
ภายในองคการก็ตองมีการคํานึงถึงลูกคาภายใน (Internal Customer) ซึ่งคือ พนักงานขั้นตอนตอไปที่ตองใชชิ้นงาน
จากแผนกของเราในการผลิต ถาเราทํางานผิดพลาด ลูกคาภายในก็จะเกิดความลาชาหรือหยุดชะงักตองสงชิ้นงานที่
ไมมีคุณภาพนั้นกลับมาแกไขใหม ขอบเขตของการบริหารคุณภาพแสดงในรูปที่ 5.2
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ผูสงมอบ

ผูผลิต

ลูกคาภายใน

ลูกคาภายนอก

ผูสงมอบวัตถุดิบ
ผูทําแตสิ่งที่ถูกตอง
ผูรับงานไปผลิตตอ
(พนักงานในแผนกถัดไป)
องคการธุรกิจ

ผูกําหนดระดับคุณภาพ

รูปที่ 5.2 ขอบเขตของการบริหารคุณภาพ

QCDDS -- A Corporate Philosophy: Commitment to Quality Unites Our Fundamental Philosophies forming the
Core of Hitachi Automotive Products.
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6. การบริหารคุณภาพสมบูรณแบบ (Total Quality Management : TQM)
การบริหารคุณภาพสมบูรณแบบ มีชื่อเรียกอื่นวา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ การบริหารคุณภาพ
โดยรวม การบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวม หรือการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ การบริหารคุณภาพสมบูรณ
แบบเปนแนวทางในการบริหารขององคการที่มุงเนนเรื่องคุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนขององคการจะมีสวนรวม
และมุงหมายผลกําไรในระยะยาว ดวยการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา รวมทั้งการสรางผลประโยชนแกบรรดา
บุคลากรขององคการและสังคมดวยในขณะเดียวกัน
วิธีการปฏิบัติของการบริหารคุณภาพสมบูรณแบบของแตละองคกรอาจแตกตางกัน แตแนวปรัชญา
ความคิด หลักการสําคัญจะคลายกัน และที่สําคัญที่สุดคือตองยึด “คุณภาพ” เปนแกนหลักในการบริหารงานตางๆ
เชนเดียวกัน ซึ่งจะสงผลดีแกองคการในดานการปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการใหสูงขึ้น หรือทําใหของเสีย
เปนศูนย หรือสามารถออกแบบผลิตภัณฑไดสวยงามใชงานไดดีขึ้น หรือสามารถบริการหรือสงของไดเร็วขึ้น
ตนทุนการผลิตลดลงฯลฯ สวนผูปฏิบัติคือพนักงานหรือบุคลากรขององคการก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองไดอยางเต็มที่ดวยการมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพของงานและผลิตภัณฑ อันจะทําใหคุณภาพชีวิตของ
ทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆอยางตอเนือ่ ง
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หลักการสําคัญของการบริหารคุณภาพสมบูรณแบบ
1. มุงเนนที่ลกู คา ซึ่งจะเทากับการมุงเนนที่คุณภาพที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได การสนองตอบ
ความตองการของลูกคาตองทําการวิจัยตลาดใหรูกอนวา ลูกคาตองการอะไร แลวยึดเอาความตองการ
นั้นเปนศูนยกลางในการบริหารและดําเนินการขององคการตอไป
2. ปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดตั้งแตตนจนจบวงจรอยางตอเนื่อง โดยเอาใจใสลูกคาภายใน (Internal
Customer) ตลอดจนถึงลูกคาภายนอก (External Customer) กลาวคือพนักงานทุกคนตองถือวา
กระบวนการผลิตถัดไปเปนลูกคาภายในที่มีความตองการชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้นเขาจึงตองทํางานของตนเองอยางถูกตองตั้งแตเริ่มตนและทําไดถูกตองทุกครั้ง ซึ่งการทํางานได
อยางถูกตองจะตองอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพ ประกอบกับการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องดวย
จึงสามารถลดความผิดพลาดตางๆ ในการผลิตใหเหลือนอยที่สุดได
3. ทุกคนในองคการมีสวนรวมในการพัฒนาองคการ เพื่อปรับปรุงใหเปนองคกรคุณภาพ (Quality
Organization) โดยผูที่ลงมือปฏิบัติจะเปนผูที่รูปญหาและชวยเสนอแนะวิธกี ารแกไขปญหาไดดีที่สุด
จากหลักการดังกลาวมานี้ จะเห็นไดวาการเขาสูระดับคุณภาพสมบูรณแบบเปนกระบวนการที่ตอเนื่องใน
ระยะยาว เพราะตองศึกษาปจจัยภายนอกองคการอยางถองแทและตองอบรมพนักงานอยางจริงจังใหพนักงานยึดมั่น
ในคุณภาพอยางแทจริง รวมทัง้ ตองมีการปฏิบัติการอื่นที่จะชวยใหการบริหารคุณภาพสมบูรณแบบดําเนินการไปได
อยางสมบูรณ
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7. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC)
การควบคุมคุณภาพมีความหมายวาเปนการเฝาพินิจผลจากกระบวนการเพื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวัง
ของลูกคา ถาหากพบวาผลการดําเนินการตามกระบวนการมิไดเปนไปตามความคาดหวังที่สงผลใหลูกคาเกิดความ
ไมพอใจแลวจะตองคนหาสาเหตุของความไมพอใจดังกลาวเพื่อจะแกไขใหถูกตอง
จากที่ไดกลาวถึงการควบคุมคุณภาพในฐานะที่เปนสวนหนึ่งในการบริหารคุณภาพมาบางแลว ในที่นี้จะ
กลาวถึงการควบคุมคุณภาพโดยละเอียด การที่จะดําเนินการวางระบบการควบคุมคุณภาพใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นมีความจําเปนตองดําเนินการภายใตปรัชญาของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM) โดย
สามารถสรุปไดดังนี้

7.1) การควบคุมคุณภาพสมบูรณแบบ
การควบคุมคุณภาพสมบูรณแบบ (Total Quality Control) หรือการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคการ
(Company – Wide Quality Control) เปนระบบที่รวบรวมความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ การ
รักษา คุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพของทุกคนในองคการ โดยทําการ
รวมมือกันในการจัดการการตลาด วิศวกรรมการผลิต และการบริการ ซึ่งจะทําใหองคการสามารถ
ดําเนินการดวยตนทุนที่ต่ํา และสามารถสรางความ
พึงพอใจใหแกลูกคาไดโดยมีเปาหมายในเชิง
ปฏิบัติใหมีรอยละของของเสียเปนศูนย คือคุณภาพ
สมบูรณแบบไมมีของเสียอยูเลย

วิธีการปฏิบตั ขิ องการควบคุมคุณภาพสมบูรณแบบ
1. มอบหมายใหความรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ
เปนของฝายผลิต และลดความรับผิดชอบของฝาย
ควบคุมคุณภาพลง โดยใหฝายผลิตเปนผูตรวจสอบ
คุณภาพในระหวางการทําการผลิตเอง
2. แสดงออกถึงการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอยางชัดเจน เพื่อสรางความประทับใจตอทุกคนที่มี
โอกาสมาเห็นระบบการทํางาน และสรางวัฒนธรรมแหงคุณภาพขึ้นในใจของทุกคนในองคการ
3. มอบอํานาจใหคนงานสามารถหยุดสายการผลิตเมื่อเกิดความบกพรองดานคุณภาพ ซึ่งเรียกวา Jidoka
เพื่อจะทําใหการแกไขปญหาของสายงานนั้นจนเรียบรอย โดยไมกังวลวาจะเกิดความลาชาในการผลิต
บางแหงอาจใชเครื่องมือที่เรียกวา บาคาโยเค (Pokayoke) เพื่อตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติในกระบวนการ
ผลิตอยางอัตโนมัติ ซึ่งอาจใชหยุดการทํางานของเครื่องจักรไดดวยในบางกรณี
4. แกไขของเสียโดยฝายผลิตตองนําเอาของเสียกลับไปทําใหมในสายการผลิต เพื่อใหคนงานมีความ
รับผิดชอบอยางเต็มที่ในเรื่องคุณภาพ ไมไดผลักภาระใหฝายตรวจสอบแกไขอยางเชนโรงงานของ
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

ชาวตะวันตก ซึ่งวิธีการควบคุมคุณภาพการผลิตใหเปนไปตามลักษณะนี้ตองทําการผลิตครั้งละนอย
ชิ้นจึงสามารถพิถีพิถันกับคุณภาพได
ตรวจสอบคุณภาพของของทุกชิ้น โดยไมมีการสุมตัวอยาง แตถามีผลผลิตตอครั้งมากเกินกวาที่จะทํา
เชนนั้นได อาจใชวิธีการตรวจสอบโดยใชจํานวนตัวอยางเปนสองชิ้น คือ ตรวจสอบชิ้นแรกและชิ้น
สุดทาย และถือวาทั้งสองชิ้นนีผ้ านการทดสอบ แสดงวาทุกชิ้นก็ผานการทดสอบ
อบรมฝกฝนคนงานใหใสใจเรื่องคุณภาพ จัดใหมีการใชกลุมคุณภาพคนหาปญหาแลวระดมสมองจาก
สมาชิกในกลุมใหชวยกันหาทางแกไขปรับปรุงใหคุณภาพของงานดีขึ้น
ลดบทบาทและจํานวนของฝายควบคุมคุณภาพ ใหฝายควบคุมคุณภาพเปนผูเชี่ยวชาญในการให
คําปรึกษากําจัดสาเหตุที่ทําใหชิ้นงานเสียหาย ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
รวมมือกับฝายจัดซื้อในการออกไปเยี่ยมโรงงานของผูขาย ตรวจสอบผูขายที่ผลิตวัตถุดิบสงเขา
โรงงานและประสานงานฝกอบรมเรื่องการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งชวยตรวจรับของจากผูขายรายใหม
บาง
สรางระเบียบในโรงงานและรักษาความสะอาดอยางเครงครัด ดวยการทํากิจกรรม 5ส. เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุและกอใหเกิดสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดจิตสํานึกเกี่ยวกับคุณภาพ
มากขึ้น
กําหนดขนาดการผลิตต่ํากวากําลังการผลิตเต็มที่ที่มีอยู ซึ่งจะชวยใหปริมาณการผลิตตอวันที่วางแผน
ไวเปนจริงไดงา ยขึ้น เพราะการผลิตจะมีความยืดหยุนกวาถาเกิดขอผิดพลาดขึ้นและคนงานตองหยุด
การผลิตมาแกไข ในสภาวะที่ไมเรงรีบเกินไปเชนนี้จะทําใหคนงานทํางานใหคุณภาพสมบูรณ
แบบอยางเต็มอกเต็มใจยิ่งขึ้น
ใชหลักการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณืแบบการบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม (Total
Productive Maintenance หรือ TPM) โดยผูใชเครื่องมือชวยดูแลรักษาเบื้องตน โดยไมปลอยใหเปน
ภาระของฝายบํารุงรักษาซอมแซมแตฝายเดียว เพราะอุปกรณที่ชํารุดบกพรองยอมจะสงผลถึงคุณภาพ
ของการผลิตดวย
การควบคุมคุณภาพสมบูรณแบบจะตองอาศัยการผลิตแบบทันเวลาพอดีและการบํารุงรักษาทวีผลที่
ทุกคนมีสวนรวมในการบริหารระบบการผลิตไปดวยกัน เพราะกิจกรรมของแตละอยางจะชวยเสริม
สนับสนุนใหเกิดผลดีขึ้นกับคุณภาพการผลิต และอํานวยผลดีซึ่งกันและกัน จนเกิดความสําเร็จในการ
บริหารคุณภาพในที่สุด
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8. เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ
8.1) การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling)
การตรวจสอบคุณภาพของปจจัยนําเขาและผลผลิตจากกระบวนการผลิตมีความสําคัญอยางยิ่ง
เพราะคุณภาพของปจจัยนําเขายอมสงผลถึงคุณภาพของผลผลิต
ปจจัยนําเขาที่คุณภาพต่ํากวามาตรฐานจะนํามาซึ่งปญหาการทํางาน
ซ้ําหรือการทําลายทิ้ง ก็จะทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้นและเกิดการลาชา
ของกระบวนการผลิต จนกระทั่งถึงขั้นสูญเสียคําสั่งซื้อของลูกคา
หรือเสียชื่อเสียงเสียภาพพจนของกิจการ สวนผลผลิตที่มีคุณภาพต่ํา
กวามาตรฐานจะทําใหไมสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
และทําใหคาใชจายในการประกันสินคาเพิ่มขึ้น หรือเกิดตนทุนความ
ผิดพลาดภายนอกขึ้น
การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับเปนเทคนิคในการควบคุมคุณภาพดวยวิธีทางสถิติที่มีการใชกันมา
อยางยาวนาน เพื่อใชในการตรวจสอบและตัดสินใจในการที่จะยอมรับหรือปฏิเสธล็อตของผลิตภัณฑ ซึ่งอาจเปนได
ทั้งการตรวจสอบวัตถุดิบนําเขาจากผูสงมอบ (Incoming Material Inspection) การตรวจสอบระหวางกระบวนการ
(In-process Inspection) หรือการตรวจสอบขั้นสุดทายกอนที่จะสงมอบใหลูกคา (Final Inspection)

แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการสุมตัวอยางเพือ่ การยอมรับ
1. วัตถุประสงคของการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับคือ เพื่อทําการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธล็อต มิใช
เพื่อการประมาณระดับคุณภาพของล็อตนั้นๆ
2. ถึงแมวาผลิตภัณฑทุกๆล็อตจะมีระดับคุณภาพเหมือนกัน แตผลจากการสุมตัวอยางจะทําใหยอมรับ
บางล็อตในขณะที่บางล็อตถูกปฏิเสธ ซึ่งมิไดหมายความวาล็อตที่ยอมรับจะมีคุณภาพดีกวาล็อตที่ถูก
ปฏิเสธเสมอไป
3. การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับเปนเครื่องมือตรวจสอบเพื่อเปนหลักประกันวาผลจากกระบวนการ
เปนไปตามขอกําหนด แตมิใชเปนการสรางคุณภาพเขาไปในตัวผลิตภัณฑ
โดยทั่วไปแลวจะมีแนวทางในการพิจารณาเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธล็อตอยู 3 แนวทางคือ

1. ยอมรับโดยไมมีการตรวจสอบ
วิธีนี้จะเหมาะสมในกรณีที่ระดับคุณภาพของกระบวนการดีมาก
หรือไมมีความคุมคาในแงเศรษฐกิจที่จะตองไปตรวจหาของเสีย

แทบจะไมมีของเสียเกิดขึ้นเลย

2. ตรวจสอบ 100%
วิธีนี้จะเหมาะสมในกรณีที่คุณภาพของผลิตภัณฑเปนสิ่งวิกฤติ นั่นคือถาระดับคุณภาพไมเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดอาจกอใหเกิดความเสียหายที่มีมูลคาสูงมาก แตในทางปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑทุกชิ้นหรือ การตรวจสอบ 100% เปนอุดมคติที่ยากจะเปนจริงในการปฏิบัติ เพราะใน
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การผลิตในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ผลผลิตจะมีจํานวนมาก ถาตรวจสอบทุกชิ้นจะเปนคาใชจายที่
สูงและเสียเวลามาก ในบางครั้งการตรวจสอบจะทําลายของที่ถูกตรวจสอบดวย

3. การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ จะเหมาะกับสถานการณตอไปนี้
•
•
•
•

เปนการตรวจสอบที่ตองทําลายผลิตภัณฑ
ตนทุนในการตรวจสอบ 100% สูงมาก
การตรวจสอบ 100% ตองใชเวลายาวนานและสงผลกระทบใหแผนการผลิตตองลาชาออกไป
แตละชิ้นงานมีรายการมีคุณลักษณะทางคุณภาพที่จะตองตรวจสอบหลายรายการ ซึ่งอาจสงผลให
มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ 100% (ยอมรับของเสีย หรือปฏิเสธของดี) ได
มากกวาใชการชักสุมตัวอยาง
• ผลการตรวจสอบในอดีตที่ผานมาแสดงวาคาความสามารถกระบวนการ (Process Capability : Cp)
ของผูสงมอบอยูในเกณฑดี จนไมจําเปนตองตรวจสอบ 100%

ขอดีและขอเสียของการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจสอบ 100% แลว การสุม
ตัวอยางเพือ่ การยอมรับมีขอดีดังตอไปนี้
1. มีคาใชจายต่ํากวาเนื่องจากใชจาํ นวนการตรวจสอบนอยกวา
2. ลดโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายอันเนือ่ งมาจากการตรวจสอบตอผลิตภัณฑ
3. สามารถใชไดกับการตรวจสอบแบบทําลาย
4. ใชจํานวนบุคลากรในการตรวจสอบที่นอยกวา
5. โดยทั่วไปแลววิธีนี้สามารถลดความผิดพลาดจากการตรวจสอบลงไดเปนจํานวนมาก
6. การปฏิเสธผลิตภัณฑทั้งล็อตแทนที่จะเปลี่ยนคืนทีละชิ้นงานจะชวยสรางแรงกระตุนในการปรับปรุง
คุณภาพตอผูสงมอบไดมากกวา
ถึงแมวาจะมีขอดีหลายประการ อยางไรก็ดีการสุมตัวอยางเพือ่ การยอมรับก็ยังมีขอเสียซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. มีความเสี่ยงในการที่จะยอมรับล็อตที่คุณภาพไมดี หรือปฏิเสธล็อตที่คุณภาพดี
2. ไมไดทําใหทราบระดับคุณภาพที่แทจริงของผลิตภัณฑ หรือกระบวนการที่ผลิตผลิตภัณฑนั้นออกมา
(วิธีที่เหมาะสมกวาในกรณีนี้คือ การควบคุมกระบวนการดวยวิธีทางสถิติ : Statistical Process
Control)
3. ตองเตรียมแผนการชักสุมตัวอยางและการจดบันทึกผลเพื่อทําการตัดสินใจโดยผูที่มีความรู
ความ
เขาใจเกี่ยวกับเทคนิคนี้ ในขณะที่การตรวจสอบ 100% นั้นไมตองเขาใจเทคนิคนี้

ของเสีย

ขอบกพรอง
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วิธีการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ
การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ เปนการเลือกตัวอยางจํานวนหนึ่ง (n) จากผลิตภัณฑทั้งหมด (N) มา
ตรวจสอบ และถือเสมือนวา ตัวอยางที่สุมมาสามารถเปนตัวแทนของผลิตภัณฑทั้งหมด ดังนั้นของเสียที่สุมพบมี
รอยละเทาใดของตัวอยาง ก็จะถือวามีของเสียเปนจํานวนรอยละเทานั้นในประชากรของผลิตภัณฑทั้งหมดดวย การ
สุมตัวอยางมีหลายวิธี คือ

1. การสุมตัวอยางชั้นเดียว (Single Sampling Plan)
วิธีนี้จะทําการสุมเลือกตัวอยางเพียงครั้งเดียวเปนจํานวน n หนวย จากล็อตของผลิตภัณฑซึ่งมีจํานวน
เทากับ N หนวย
• ถาพบวามีจํานวนของเสียไมเกินเกณฑยอมรับที่กําหนดไว c หนวยก็จะยอมรับทั้งล็อตนั้น
• แตถาพบของเสียเกิน c หนวยก็จะทําการปฏิเสธล็อต

2. การสุมตัวอยางสองชั้น (Double Sampling Plan)
วิธีนี้จะซับซอนมากกวาการสุมตัวอยางชั้นเดียว นั่นคือ
• หลังจากสุมครัง้ แรกจํานวน n1 หนวยแลวถาพบจํานวนของเสียไมเกิน c1 ก็จะยอมรับล็อต
• แตถาพบจํานวนของเสียมากกวา c2 (ซึ่งมีคามากกวา c1)จะปฏิเสธล็อต
กรณีที่พบของเสียมากกวา c1 แตนอยกวา c2 ใหทําการสุมใหมอีกครั้งเปนจํานวน n2 หนวย
• ถาจํานวนของเสียที่พบจากการสุมทั้ง 2 ครั้งรวมกันแลวไมเกิน c2 จะยอมรับล็อต
• แตถาจํานวนของเสียที่พบจากการสุมทั้ง 2 ครั้งรวมกันแลวมากกวา c2 จะปฏิเสธล็อต

3. การสุมตัวอยางหลายชัน้ (Multiple Sampling Plan)
วิธีนี้เปนแนวคิดที่ขยายเพิ่มขึ้นจากวิธีการสุม ตัวอยางสองชัน้ นั่นคือจํานวนครั้งในการสุมสามารถทํา
ไดหลายครั้งจนกวาจะตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธล็อต โดยปรกติจํานวนตัวอยางที่ใชสําหรับการสุม
ตัวอยางหลายชั้นจะนอยกวาของ 2 วิธีที่กลาวมาแลวขางตน
การสุมตัวอยางแบบชั้นเดียว สองชั้น หรือหลายชั้นนั้นสามารถถูกออกแบบใหมีผลลัพธที่เทาเทียมกันได นั่น
คือในที่สุดแลวล็อตของผลิตภัณฑที่มีคุณภาพอยูระดับใดระดับหนึ่งจะมีโอกาสที่จะถูกยอมรับหรือปฏิเสธ
เหมือนๆกันไมวาจะใชการสุมตัวอยางแบบใด ซึ่งปจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกใชแผนการสุมตัวอยางที่
เหมาะสมคือ ความยุงยากในการบริหารแผน สารสนเทศที่จะไดรับจากแผนแตละแบบ จํานวนตัวอยางที่จะตองใช
ในการตรวจสอบโดยเฉลี่ย และผลกระทบตอการไหลเวียนของผลิตภัณฑ

การกําหนดล็อต (Lot Formation)
การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับนั้นเปนวิธีการในการพิจารณาเพื่อที่จะยอมรับหรือปฏิเสธล็อต ซึ่งปจจัย
หนึ่งที่มีผลกระทบอยางมากตอผลการตัดสินใจก็คือ วิธีในการกําหนดล็อตของผลิตภัณฑ ซึ่งมีแนวทางในการ
พิจารณาไดมากมายหลายวิธี โดยจะขอสรุปใหทราบบางแนวทางที่สําคัญดังนี้
1. ผลิตภัณฑในล็อตควรมีคุณสมบัติเหมือนกัน (Homogeneous)
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การควบคุมคุณภาพ
หมายความวาผลิตภัณฑในล็อตเดียวกันควรผลิตมาจากเครื่องจักรเดียวกัน พนักงานคนเดียวกัน
วัตถุดิบชนิดเดียวกัน และในชวงเวลาใกลๆกัน กรณีที่ผลิตภัณฑในล็อตมีคุณสมบัติตางกัน
(Nonhomogeneous)เชนเปนชิ้นงานจากคนละสายการผลิตมารวมกัน จะไมสามารถใชแผนการสุม
ตัวอยางไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และยังทําใหกําหนดมาตรการในการแกไขสาเหตุที่
กอใหเกิดของเสียไดยากอีกดวย
2. ควรกําหนดล็อตขนาดใหญดีกวาขนาดเล็ก
เนื่องจากโดยปรกติแลวการสุม ตรวจสอบล็อตขนาดใหญจะมีความคุมคาดานคาใชจายมากกวาล็อต
ขนาดเล็ก
3. ขนาดของล็อตควรสอดคลองกับระบบขนถายวัสดุที่ใชทั้งในดานของผูสงมอบและผูผลิต
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสุมตรวจสอบผลิตภัณฑแตละล็อต

8.2) การควบคุมกระบวนการดวยวิธีทางสถิติ (Statistical Process Control : SPC)
เทคนิคการสุมตัวอยางเพือ่ การยอมรับดังที่ไดกลาวไปแลวนั้น เปนวิธีที่ใชในการตรวจสอบซึ่งเมื่อ
ตรวจพบของเสียเกินระดับที่กําหนดไวก็จะตองทําการปฏิเสธล็อต โดยล็อตที่ถูกปฏิเสธก็จะถูกนํากลับไปแกไข
(Rework) หรือกําจัดทิ้ง (Scrap) ซึ่งกอใหเกิดตนทุนคุณภาพในสวนของตนทุนจากความผิดพลาดขึ้นเปนจํานวน
มาก อันเปนสิ่งไมพึงประสงคขององคกร
การควบคุมกระบวนการดวยวิธีทางสถิติเปนเทคนิคที่นิยมใชอยางแพรหลายในการเฝาระวัง
(Monitor) กระบวนการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจจับความผิดปรกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการไดอยางรวดเร็วแลว
ทําการแกไขความผิดปรกตินั้นเสียกอนที่กระบวนการจะทําผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพออกมาเปนจํานวนมาก โดย
รายละเอียดของเทคนิคการควบคุมกระบวนการดวยวิธีทางสถิติจะถูกกลาวถึงในบทที่ 7 ตอไป

8.3) การแกปญ
 หาแบบคิวซี (QC Problem Solving Approach)
จากที่ไดกลาวมาแลววาการควบคุมคุณภาพ จะประกอบดวยการเฝาพินิจเพื่อคนหาปญหาและดําเนินการ
แกปญหา ดังนั้น สิ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับการควบคุมคุณภาพ คือ การแกปญหา และโดยที่การแกปญหาอยางมี
ประสิทธิผลควรจะดําเนินการอยางมีระบบดวยหลักการอนุมาน ซึ่งจะเรียกการแกปญหาแบบนี้วา การแกปญหา
แบบคิวซี (QC Problem Solving Approach)
เมื่อกลาวถึง “ปญหา (Problem)” หลายคนอาจจะเขาใจวาเปนคํางาย ๆ ที่เขาใจกันดีอยูแลวและถาหากให
กลาวถึงปญหา คนทุกคนก็อาจจะพูดถึงปญหาไดมากกมายหลาย ๅ ขอดวยกัน เชน ในชีวิตประจําวันอาจจะบอกวามี
ปญหามากมาย เปนตนวา ตื่นนอนสาย รถติดมาก เงินไมพอใช ฝนตก ฯลฯ และถาหากถามพนักงานฝายผลิตถึง
ปญหา เขาอาจจะบอกถึงปญหามากมายทันที เชนกัน เปนตนวา พนักงานขาดงาน เครื่องขัดของ ไฟฟาดับ พื้นที่คับ
แคบ ฯลฯ ในทํานองเดียวกันถาหากถามพนักงานฝายคิวซีในโรงงานผลิตถึงปญหา เขาอาจจะบอกถึงปญหาวา
วิธีการตรวจสอบผิดพลาด ของเสียมาก พนักงานตรวจสอบไมพอ ฯลฯ เปนตน
เมื่อพิจารณาอยางผิวเผิน อาจจะเขาใจวาในตัวอยางที่ยกขึ้นมานี้ พนักงาน สามารถนิยามไดอยางถูกตอง
แลว แตในความเปนจริงจะพบวาปญหาเหลานั้น ผูเผชิญปญหาจะไมสามารถแกปญหาอยางมีระบบ หรือแกปญหา
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แบบคิวซีไดเลย ทั้งนี้เพราะวาเขาจะไมสามารถดําเนินวิเคราะหปญหาไดเลย ซึ่งในกรณีนี้ Kepner – Tregoe (1981)
ไดเสนอวา ความไมสามารถแกปญหาแบบคิวซีสําหรับปญหาเเหลานี้ไดก็เนื่องจากกการนิยามปญหาไมถูกตอง โดย
Kepner – Tregoe (1981) ไดนิยามปญหาไดวา ปญหา คือ ความเบี่ยงเบนของสมรรถนะ ที่เกิดขึ้นจริง
(“ACTUAL” Performance) จากสมรรถนะที่ควรจะเปน (“SHOULD” Performance) ดังแสดงในรูปที่ 5.3

สมรรถนะที่ควรจะเปน

ปญหา

สมรรถนะที่เกิดขึ้นจริง
รูปที่ 5.3 ปญหาตามแนวทางของเคปเนอร - ทรีโก
ดังนั้น ในการนิยามปญหาตามแนวทางของเคปเนอร – ทรีโก ( K – T ) นี้ มีความจําเปนตองนิยาม
ผาน “แนวความคิดดานคุณภาพ” เพื่อพิจารณาวา อะไรคือสมรรถนะที่ควรจะเปน ซึ่งจะตองนิยามจาก ตัววัดผล
งาน (Output) แตถาหากมีความเบี่ยงเบนของปจจัยที่ใชในการผลิต (Input) ที่เปนจริงจากปจจัยที่ใชในการผลิตที่
ควรจะเปน จะถือวาเปนสาเหตุของปญหา ดังนั้น จากตัวอยางเดิม ถาหากนิยามถึงสภาพทั่วไปของงานของพนักงาน
ฝายผลิต จะพบวาปญหา อาจไดแก ผลิตภัณฑบกพรอง ตนทุนการผลิตสูงกวางบประมาณ และมีการผลิตลาชากวา
แผนการ แตประเด็น พนักงานขาดงาน เครื่องขัดของ ไฟฟาดับ หรือพื้นที่คับแคบ จะถือเปนสาเหตุเทานั้น มิใช
ปญหาแตอยางใด ทั้งนี้เพราะในการผลิต พนักงานฝายผลิตตองใชพนักงาน เครื่องจักร พลังงานไฟฟา และพื้นที่
ผลิต โดยพนักงาน เครื่องจักร พลังงานไฟฟาและพื้นที่ผลิตเหลานี้ มิใช “ผลงาน” ของฝายผลิตแตอยางใด
เชนเดียวกับกรณีของพนักงานฝายคิวซี วิธีการตรวจสอบที่ผิดพลาด ผลิตภัณฑเสียมาก และพนักงานตรวจสอบมี
จํานวนไมเพียงพอ ก็ลวนแลวแตเปนสาเหตุทั้งสิ้นเพราะวาทั้งวิธีการตรวจสอบ ผลิตภัณฑที่นําเขามาตรวจสอบ
(ประกอบทั้งผลิตภัณฑที่ดีและที่บกพรอง) และพนักงานตรวจสอบ ลวนแลวแตเปนปจจัยที่ใชในการทํางานของ
พนักงานคิวซีทั้งสิ้น แตถาหากจะเปนปญหาของพนักงานคิวซีแลวจะไดแก ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑที่ผิดพลาด
(ตรวจสอบผลิตภัณฑดีเปนผลิตภัณฑบกพรอง หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑบกพรองเปนผลิตภัณฑดี) หรือการ
ตรวจสอบลาชา (ไมตรงตามแผนการ) เปนตน ดังนั้น อาจกลาวโดยสรุปไดวา ปญหาคุณภาพ คือความเบี่ยงเบนของ
ผลการผลิตผลิตภัณฑจากความคาดหมายของลูกคา ดังแสดงโครงสรางของปญหาคุณภาพ ในรูปที่ 5.4 (ดัดแปลง

จาก Kepner – Tregoe (1981) หนา 37)
ความคาดหมายของลูกคา
ปญหาคุณภาพ

จุดเปลี่ยนแปลง

ผลการดําเนินงาน
เวลาในอดีต

เวลาในปจจุบนั

5 - 17

รูปที่ 5.4 โครงสรางของปญหาคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพ
มาตรการแกปญ
 หาเฉพาะหนา
เมื่อไรก็ตามที่เกิดปญหา จะตองทําการวิเคราะหเพื่อชี้บงอาการของปญหาซึ่ง Juran and Gryna (1993) ได
นิยามความหมายวา “อาการของปญหา (Symptom) คือ ปรากฏการณที่สามารถสังเกตเห็นไดจากปญหา แตอยางไรก็
ตาม โดยทั่วไปมักจะมีความสับสนระหวางปญหากับอาการของปญหาเสมอ สืบเนื่องจากสาเหตุดาน “ภาษา” ที่ใช
เชน วงจรเปด แรงบิดไมพอ ฯลฯ ที่อาจจะเปนไปไดทั้งปญหาและอาการปญหา โดยตองแกไขดวยการใหผูเผชิญ
ปญหาพยายามวิเคราะหวา “อะไร” คือ ผลลัพธของงานซึ่งจะหมายความถึงปญหา และการพยามยามวิเคราะหถึง
ปญหาเกิดขึ้น “อยางไร” ที่จะหมายความถึงอาการของปญหา
ดังนั้น การแกปญหาเฉพาะหนาจะเปนเพียงการแกที่อาการปญหา คือแกไขปญหาความเบี่ยงเบนของ
สมรรถนะที่เกิดขึ้นจริงจากสมรรถนะเปาหมายของผลงานหรือผลิตภัณฑเทานั่น โดยมิไดกระทําการใด ๆ กับ
สาเหตุ หรือปจจัยที่ใชในการผลิตเลย อาทิ การรีเวิรค (Rework) การตกแตงใหม การตรวจสอบใหม ฯลฯ ลวน
แลวแตเปนการดําเนินการกับผลงานที่เปนเพียงมาตราการเฉพาะหนาจากการแกอาการปญหาเทานั้น

มาตรการแกปญ
 หา
มาตรการนี้จัดเปนมาตรการการปฏิบัติการแกไข (Corrective Action) แต
เปนการแกไขปญหาเฉพาะจุด (Local Problem) ในระยะสั้น คือ แกไขเฉพาะ
ผลิตภัณฑที่เกิดปญหาเทานั้นทั้งนี้ดวยการวิเคราะหกระบวนการเพื่อคนหาสาเหตุ
ของปญหาที่เกิดขึ้น (Actual causes) โดยกระบวนการแกปญหาแบบคิวซี แลว
กําหนดมาตรการตอบโตสาเหตุดังกลาว จึงทําใหมาตรการดังกลาวเปนเพียงการ
แก ไ ขป ญ หาเฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ๆ หรื อ อาการนั้ น ๆ เท า นั้ น เช น การแก ไ ข
แมพิมพ การเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใชการจัดระบบสอบเทียบอุปกรณและทดสอบ เปน
ตน

มาตราการปองกันปญหา
ในการกํ า หนดมาตราการป อ งกั น ป ญหานี้ จะหมายถึง การป อ งกัน การเกิ ด ซ้ํ าของป ญ หา (Preventive
Action) ในระยะยาว คือการพยายามคนหาและระบุสาเหตุรากเหงาที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Causes) ของปญหา
และสรางศาสตรการปองกันมิใหสาเหตุรากเหงาของปญหาเหลานั้นไดเกิดขึ้นอีก โดยปกติแลวมาตรการนี้มักจะ
มุงเนนไปที่การออกแบบระบบการทํางาน เครื่องจักรกล วิธีการทํางาน มาตรฐานทางเทคนิค การจัดองคกรการ
ทํางานและอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือกําจัดสาเหตุรากเหงาของปญหาที่วิเคราะหเพื่อมิใหเกิดปญหาซ้ําอีก
โดยปกติแลว ถือวามาตรการแกปญหาเฉพาะหนาเปนมาตรการเรงดวน แตอยางไรก็ตาม ภายใตมาตรการ
ดังกลาวอาจถือไดวายังมิไดมีการควบคุมในเชิงปองกัน เพราะสาเหตุรากเหงายังมิไดรับกรวิเคราะหและกําจัดทิ้งเลย
Hosotani (1989) ไดแสดงถึงแนวความคิดของมาตรการการแกปญหาตามที่ไดกลาวมาแลว ดังรูปที่ 5.5
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ปฏิบตั ิกับ
อาการของปญหา

พบวามีปญหาเกิดขึ้น

ปญหาหายไป

สรุปวา
แกปญหา

(คนเรามักเขาใจวาเมื่ออาการปญหาหายไปแสดงวาแกไขปญหาแลว)
(ก) มาตรการแกไขปญหาเฉพาะหนา (แกอาการปญหา)
คนหาสาเหตุ
ของปญหา

พบวามีปญหาเกิดขึ้น

เมื่อปญหาหมดไป ถือ
วาไดแกไขแลว

สรุปวาแกไข
ปญหาแลว

ปฏิบัติการแกไข/
ปองกัน สาเหตุแหง
ปญหา

อาการปญหา
หายไป

(ข) มาตรการแกไขและมาตรการปองกันปญหา
รูปที่ 5.5 แนวความคิดของมาตรการแกไขปญหา 3 มาตรการ
ในการแกปญหาแบบคิวซีนี้ นอกจากผูแกปญหาจะเขาใจความหมายของปญหาและกระบวนการแกปญหา
แลว สิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งคือ ผูแกปญหาจะตองยอมรับในแนวความคิดสําคัญของการแกปญหา 4 ประการ
สําคัญขางลางนี้เพราะมิฉะนั้นกระบวนการแกปญหาใด ๆ ก็ไมอาจจะใหประโยชนได เนื่องจากการจัดแนวความคิด
ไมสอดคลองกับกระบวนการแกปญหานั้นเอง

แนวความคิดสําคัญของการแกปญหา ประกอบดวย
1. ภายใตระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน การแกปญหาจะตองวางอยูบนหลักการ การจัดลําดับกอนหลัง
ของพาเรโตคือ ปญหาที่มีจํานวนมากมาย แตปญหาที่มีความสําคัญจะมีจํานวนเพียงเล็กนอย (ปญหา
จํานวนอีกมากมายมีความสําคัญนอยมาก) และในปญหาที่เลือกมา จะมีจํานวนของอาการคอนขางมาก
แตอาการของปญหาที่มีความสําคัญจะมีจํานวนเพียงเล็กนอย (อาการของปญหาจํานวนอีกมากมาย มี
ความสําคัญนอยมาก) โดยอาการหนึ่งของปญหาที่เลือกมาเปนผลจากสาเหตุจํานวนมากมาย แต
สาเหตุของอาการปญหาที่มีผลตออาการปญหามาก ๆ จะมีจํานวนเพียงเล็กนอย (สาเหตุของอาการ
ปญหาจํานวนอีกมากมายมีผลตออาการของปญหานอยมาก) ดังนั้น ดวยหลักการของพาเรโตจะทําให
ไมเกิดขออางที่วา “ปญหามาก ไมมีเวลาแกไข” หรือขออางทีว่ า “ไมมีปญหา”
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2. ปญหายอมมีที่มาจากสาเหตุเสมอ ซึ่งแนวความคิดนี้จะสอดคลองกับหลักการ การควบคุมคุณภาพดวย
สาเหตุและผล จึงยอมเปนไปไมไดที่ปญหาเกิดขึ้นเองแลวก็หายไปเองโดยที่ยังมิไดรับการแกไขอะไร
เลย และสิ่งที่หายไปคงเปนเพียงอาการของปญหาเทานั้น เนื่องจากมีพฤติกรรมเกิดแบบสุม แตตราบ
ใดก็ตามที่ยังมิไดรับการแกไขอะไรเลย และสิ่งที่หายไปคงเปนเพียงอาการของปญหาเทานั้น เนื่องจาก
มีพฤติกรรมเกิดแบบสุม แตตราบใดก็ตามที่ยังมิไดคนหาสาเหตุและกําจัดสาเหตุปญหาดังกลาว
ยอมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดอีกเสมอ
3. สาเหตุบางสาเหตุสามารถแกไขได แตสาเหตุทุกสาเหตุสามารถปองกันได โดยแนวความคิดนี้จะเปน
ประโยชนอยางมากตอการวิเคราะหการตัดสินใจเพื่อเลือกทางเลือกทั้งนี้เนือ่ งจากจะแบงสาเหตุของ
ปญหาออกเปนสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable) เชน ความลา ความเผลอเรอ การสึก
หรอ ฯลฯ สาเหตุที่สามารถควบคุมไดโดยฝายจัดการ (management Controllable) เชนความสามารถ
ของกระบวนการ สเปคของวัตถุดิบ ฯลฯ และสาเหตุที่สามารถควบคุมไดดวยพนักงาน (Operator
Controllable) เชน การตรวจงานผิดพลาด การตั้งเครื่องจักรผิดพลาด ฯลฯ ดังนั้น จะพบวาผูเผชิญ
ปญหาไมสามารถแกปญหาจากสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมไดแตจะสามารถปองกันสาเหตุดังกลาวได
ดวยการออกแบบใหม
4. แนวทางการปองกันจะประหยัดกวาแนวทางการแกไขเสมอ ซึ่งแนวความคิดนี้จะสอดคลองกับเรื่อง
ของตนทุนคุณภาพ ดังที่กลาวมาแลวในตอนตน
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9. ตัวชี้วัดดานคุณภาพ
ดังที่ไดกลาวไปแลววา ลูกคาคือผูที่สําคัญที่สุดที่จะตัดสินวาคุณภาพของสินคาหรือ
บริการนั้นดีหรือไม สิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําใหสินคาหรือบริการขององคกรเปนที่ยอมรับของลูกคา
อยางยั่งยืน คือการเชื่อมโยงความตองการของลูกคาเขากับกระบวนการอยางเหมาะสม เพื่อกําหนด
ความตองการที่สําคัญของกระบวนการ (Key Process Requirement, KPR) ที่สะทอนถึงความ
ตองการลูกคาอยางแทจริง จากนั้นจึงกําหนดตัววัดขึ้นมาเพื่อทําการวัด KPR เหลานั้นวายังอยูในระดับที่ลูกคา
คาดหวังหรือไม
เมื่อกําหนด KPR ได นั่นคือ เราสามารถตอบคําถามที่วาจะวัดอะไรไดแลว คําถามตอมาก็คือจะกําหนด
เกณฑในการวัดที่เหมาะสมไดอยางไร ซึ่งเราก็จะตองยึดจากความตองการของลูกคาเปนหลัก โดยทั่วไปแลวในดาน
การผลิตนั้นลูกคามักจะกําหนดคาสเปค (Specification)ทีตองการมาใหอยางชัดเจน เชน ความยาวของเพลารถยนต
ตั้งแต 490-510 มิลลิเมตร ในทางกลับกันธุรกิจบริการ ลูกคามักจะไมบอกความตองการออกมาเปนเชิงปริมาณที่
ชัดเจน เชนบริการสงพัสดุ ลูกคาจะตองการวายิ่งสงเร็วไดเทาไรก็ยิ่งดี จึงเปนหนาที่ของผูประกอบการที่จะตอง
กําหนดออกมาวาเร็วเทาใดที่เราสามารถทําได และลูกคายังพึงพอในอยู เชนสงภายในวันนี้ 10:00 น. จะถึงมือผูรับ
ไมเกิน 08:00 ในวันถัดไป
เมือกําหนดเกณฑการวัดที่ตรงกับความตองการของลูกคาไดแลวคําถามสําดับถัดมาก็คือ แลวเราจะวัดคา
เหลานั้นออกมาในรูปแบบใด ซึ่งโดยทั่วไปแนวคิดที่ใชก็คือจะวัดสินคาหรือบริการจากกระบวนการของเราเทียบ
กับสเปคที่กําหนดขึ้น ถาคาที่วัดไดยังอยูในสเปคก็แสดงวากระบวนการดี แตถาคาที่วัดไดออกนอกสเปค แสอดงวา
เราจะตองกําหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหคาอยูใ นสเปค
ในการกําหนดตัวชี้วัดดานคุณภาพนั้น จะตองกําหนดไดเหมาะสมกับประเภทของขอมูลที่เราสนใจ โดย
ขอมูลสามารถแบงแยกออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. ขอมูลนับ หรือ ขอมูลเชิงคุณภาพ (Attribute Data or Qualitative Data)
เปนขอมูลที่ใชบอกคุณลักษณะ เชน เพศชาย-เพศหญิง สินคาเกรด A-สินคาเกรดB สอบผาน-สอบตก
2. ขอมูลวัด หรือ ขอมูลเชิงปริมาณ (Variable Data or Quantitative Data)
เปนขอมูลที่สามารถวัดออกมาเปนเชิงปริมาณ สามารถนําขอมูลมาเรียงลําดับบนสเกลเพื่อเปรียบเทียบไดวา
อะไรมากหรือนอยกวากัน
กอนที่จะกลาวถึงในรายละเอียดของตัวชี้วัดดานคุณภาพสําหรับขอมูลนัล จะขออธิบายถึงคําศัพท 2 คําที่
เกี่ยวของกอน เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด
• ขอบกพรอง (Defects) คือคุณลักษณะที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของลูกคา เชนรอยขีดขวนบนตัวถัง
รถยนต ลายพิมพผิดบนแกวน้ํา ตัวเลขที่ผิดพลาดบนงบดุล
• ของเสีย (Defective Units) คือตัวสินคาหรือบริการที่มีขอบกพรองอยู โดยของเสีย 1 หนวย อาจจะ
ประกอบดวยจํานวนขอบกพรองมากกวา 1 รายการก็ได เชนรถยนตที่มีรอยขีดขวนและรอยบุบ แกวน้ําที่มี
รอยราวและลายผิด งบดุลที่มีตัวเลขผิดหลายแหง
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9.1) ตัวชีด้ านคุณภาพสําหรับขอมูลนับ
1. จํานวนขอบกพรองตอหนวย (Defect Per Unit: DPU)
เปนตัวชี้วัดที่นิยมใชกันโดยทั่วไป ซึ่งสามารถคํานวณไดดังนี้

จํานวนขอบกพรองตอหนวย (DPU) = จํานวนขอบกพรองที่ตรวจสอบพบทั้งหมด (D)
จํานวนผลิตภัณฑที่ตรวจสอบทั้งหมด (U)
ตัวอยาง ผลการตรวจสอบรายงาน วัสดุที่ออกโดย นาย ก 1,000 ฉบับลาสุดพบวา มีการระบุจํานวน
ผิดพลาดทั้งสิ้น 50 รายการ จํานวนขอบกพรองตอหนวย เทากับ 50/1000 = 0.05
อยางไรก็ดี ในกรณีที่เราตองการเปรียบเทียบ สินคาหรือบริการที่มีโอกาสในการเกิดขอบกพรองไมเทากัน
นั้น จํานวนขอบกพรองตอหนวย อาจจะไมใชตัวชี้วัดที่เหมาะสม
2. จํานวนขอบกพรองตอลานสวน (Defect Per Million Opportunities: DPMO)

เปนตัวชี้วัดที่นําโอกาสการเกิดขอบกพรองในแตละผลิตภัณฑมาพิจารณาดวย เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบ
ระดับคุณภาพของกระบวนการที่แตกตางกันไดถูกตองยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการคํานวณคือ

จํานวนขอบกพรองตอลานสวน (DPMO)
จํานวนขอบกพรองที่ตรวจสอบพบทั้งหมด (D) x 1,000,000
=
จํานวนผลิตภัณฑที่ตรวจสอบทั้งหมด (U) x โอกาสเกิดขอบกพรอง (O)
ตัวอยาง จากการเก็บขอมูลของใบสั่งซื้อ 50 ฉบับ ที่ออกโดยนาย ข พบวา มีจุดผิดพลาดทั้งหมด 57 จุด
ประกอบดวย การออกใบสั่งซื้อลาชา 14 ฉบับ ระบุรหัสสินคาผิด 35 รายการ และระบุจํานวนสินคาผิด 8 รายการ
ในกรณีนี้ โอกาสการเกิดขอบกพรองในการทํางานของนาย ข เทากับ 3 คือ ลาชา รหัสสินคาผิด และจํานวนผิด
DPMO = (57 x 1,000,000) / (500 x 3)
= 38,000
เมื่อนํากรณีของนาย ก มาคํานวณในลักษณะเดียวกัน จะไดวา
DPMO = (50 x 1,000,000) / (1,000 x 1)
= 50,000
ซึ่งจะพบวาระดับคุณภาพในการทํางานของนาย ข ดีกวา นาย ก เนื่องจากมีจํานวนขอบกพรองตอลานสวน
DPMO) ต่ํากวา จากตัวอยางนี้ แสดงใหเห็นวาเมื่อตองการเปรียบเทียบระดับคุณภาพของกระบวนการตางๆ ที่มี
โอกาสการเกิดขอบกพรองตางกัน DPMO จะเปนตัวชี้วัดที่ดีกวา DPU
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3. ผลสําเร็จของกระบวนการ (Yield)
เปนตัวชี้วัดที่มองสลับกับมุมมองของ DPU และ DPMO คือแทนที่จะบอกวามีขอบกพรองหรือของเสีย
เกิดขึ้นเทาใด ก็เปลี่ยนเปนบอกวาทํางานไดของดีตามที่ตองการเปนสัดสวนเทาไร จากจํานวนทั้งหมด นั่นเอง
•

ผลสําเร็จสุดทาย (Final Yield: FY)

คืออัตราสวนของผลิตภัณฑที่มีคุณภาพผานการตรวจสอบขั้นสุดทาย ซึ่งการพิจารณาคานี้แตเพียง
อยางเดียว จะไมทําใหเราทราบวาที่จริงแลวในกระบวนการของเรานั้น สามารถทํางานไดถูกตองตั้งแตครั้งแรกเปน
อัตราสวนเทาไร มีผลิตภัณฑจาํ นวนเทาใดที่ตอนํากลับไปผานการแกไข (rework) อีกครั้งกอนที่จะผานตามเกณฑ
การตรวจสอบ กอใหเกิดสภาวะที่เรียกวา กระบวนการแฝง (Hidden Process) ขึ้นในกระบวนการทํางาน
•

ผลสําเร็จตั้งแตครั้งแรก (First Time Yield: FTY)

คือตัวชี้วัดสําหรับแตละขั้นตอนยอยของกระบวนการ บอกถึง อัตราสวนของผลิตภัณฑที่ผานแตละ
ขั้นตอนแลวไดออกมาเปนของที่มีคุณภาพดี ความตองการตั้งแตครั้งแรก โดยไมนับรวมถึงงานที่ตองการแกไข
(rework) หรือทิ้งไป (scrap)
•

Rolled Throughout Yield: RTY

จะแตกตางจาก FTY ตรงที่ FTY เปนผลสําเร็จตั้งแตครั้งแรกของแตละขั้นตอนยอยๆ ในกระบวนการ
แต RTY คือผลสําเร็จตั้งแตครั้งแรกในการทํางานตลอดทั้งกระบวนการนั้น

ตัวอยาง กระบวนการทํางานหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยขึ้นตอนยอยๆ 3 ขั้นตอน
จํานวนชิ้นงานปอนเขา
จํานวนงานเสีย (Scrap)
จํานวนงานที่นํากลับมา
แกไข
Final Yield (FY)
Final Time Yield (FTY)
RoIled Throughout
Yield (RTY)

1

2

3

รวมทั้งกระบวนการ

100
5

95
15

80
10

100
30

0

20

5

25

(100-5)*100/100
= 95%
(100-5-0)*100/100
= 95%

(95-15)*100/95
(80-10)*100/80
(100-30)*100/100
= 84.2%
= 87.5%
= 70%
(95-15-20)*100/95 (80-10-5)*100/80
= 63.2%
= 81.2%
(95/100 x 63.2/100 x 81.2/100)
= 48.7%

จากตัวอยาง สรุปไดวากระบวนการนี้สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพดีตั้งแตการทํางานในครั้งแรกไดเพียง
48.7% (RTY) เทานั้น เมื่อเทียบกับคา FY 70% ทําใหทราบวาสวนที่เหลือ 70%-48.7% = 21.3% นั้นคืองานที่ตองวน
กลับไปในกระบวนการเพื่อทําการแกไขกอนที่จะเปนงานคุณภาพดี ซึ่งกอใหเกิดตนทุนที่เพิ่มขึ้นดวย
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ในทางปฎิบัติพบวามีองคกรเปนจํานวนมากทีใ่ ช FY เปนตัวขี้วัดสมรรถนะของกระบวนการทํางานเพียง
อยางเดียว โดยไมไดพิจารณาถึง RTY เลย สงผลใหมองไมเห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงเพื่อที่จะลดระบวนการแฝง
(Hidden Process) ในการแกไขงานที่กอใหเกิดตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มตอองคกร
•

Normalized Yield : YN

เมื่อกระบวนการทํางานประกอบดวยหลายๆขั้นตอนยอย ซึ่งมี First Time Yield แตกตางกันออกไป
Normalized Yield (YN) เปนคาที่บอกถึง First Time Yield โดยเฉลี่ยของแตละขั้นตอนยอยเหลานี้ ซึ่ง YN จะทําให
สามารถเปรียบเทียบความสามารถของกระบวนการที่ซับซอนมีขั้นตอนยอยจํานวนมาก กับกระบวนการที่ไม
ซับซอน ไดอยางถูกตอง โดยมีวิธีการคํานวณคือ

Normalized Yield (YN) = n RTY
n คือจํานวนขัน้ ตอนยอยทั้งหมด (Sub-Process)ในกระบวนการทํางาน
จากขอมูลตัวอยางกอนหนานี้ ซึ่งกระบวนการประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอยจะไดวา

จํานวนชิ้นงานปอนเขา
จํานวนงานเสีย (Scrap)
จํานวนงานที่นํากลับมา
แกไข
Final Yield (FY)

1

2

3

100
5

95
15

80
10

รวมทั้ง
กระบวนการ
100
30

0

20

5

25

(100-5)*100/100
= 95%
Final Time Yield (FTY) (100-5-0)*100/100
= 95%
RoIled Throughout
Yield (RTY)
Normalized Yield (YN)

(95-15)*100/95
(80-10)*100/80 (100-30)*100/100
= 84.2%
= 87.5%
= 70%
(95-15-20)*100/95 (80-10-5)*100/80
= 63.2%
= 81.2%
(95/100 x 63.2/100 x 81.2/100)
= 48.7%
(0.487)1/3=78.7%

นั่นคือ FTY โดยเฉลี่ยของทัง้ 3 ขั้นตอนการทํางานเทากับ 78.7%
อยางไรก็ดี การคํานวณผลสําเร็จ (Yields) ในรูปแบบตางๆผานมาเปนการพิจารณาถึงของเสียที่เกิดขึ้น
เทานั้น ซึ่งจะบอกถึงระดับคุณภาพของกระบวนการในภาพรวม แตตามที่ไดกลาวไปแลววาในสินคาหรือบริการที่
ตรวจพบวาเปนของเสียหรือมีคุณภาพไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวอาจประกอบดวยขอบกพรองมากกวา 1
ประการขึ้นไป ดังนั้นในทางปฏิบัติบางองคกรจึงสนในที่จะตรวจสอบและบันทึกขอมูลในรูปของขอบกพรอง
มากกวาของเสีย ซึ่งเปนการพิจารณาลงไปในรายละเอียด และสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการ
แกไขปญหาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการบันทึกขอมูลจํานวนของเสียเพียงอยางเดียว
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กรณีที่เราตรวจสอบและบันทึกขอมูลในรูปแบบของจํานวนขอบกพรอง วิธีการคํานวณ Yield จะตาง
ออกไปจากการคํานวณ Yield ของของเสีย ดังนี้
• ผลสําเร็จตั้งแตครั้งแรกของแตละขั้นตอนยอย (Throughout Yield: YTP)

คือโอกาสที่ผลิตภัณฑจะผานการทํางานในแตละขั้นตอนยอยโดยไมมีขอบกพรองใดๆเกิดขึ้นเลย

โดย e = 2.718
YTP = e − DPMO
DPMO = จํานวนขอบกพรองตอลานสวน (อยูในรูปจุดทศนิยม)
จากตัวอยางในขอ 2 ซึ่งพิจารณา การออกใบสั่งซื้อของนาย ข จํานวน 500 ฉบับ ซึ่งมีDPMO = 38,000 ดังนั้น
หมายความวา ขั้นตอนออกใบสั่งซื้อมีโอกาสที่จะทํางานโดยไมมีขอบกพรองใดๆเลยโดยเฉลี่ย เทากับ 96.27%
YTP = e −0.038 = 0.9627
• Rolled Throughout Yield (RTY)

คือโอกาสที่สินคาหรือบริการที่ผานทุกขั้นตอนในกระบวนการจนแลวเสร็จโดยไมมีขอบกพรองใดๆ
เกิดขึ้นเลย

RTY = ผลคูณของ YTP ทุกขั้นตอนในกระบวนการ
จํานวนชิ้นงาน
ปอนเขา

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

YTP1

YTP2

……

ขั้นตอนที่

ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป

YTPn

RTY = YTP1 x YTP2 x ……x YTPn
• Normalized Yield (YN)

คือคาที่บงบอกถึงโอกาสโดยเฉลี่ยที่แตละขั้นตอนยอยในกระบวนการจะทํางานโดยปราศจากจาก
บกพรองใดๆ ซึ่ง YN จะทําใหสามารถเปรียบเทียบความสามารถของกระบวนการที่ซับซอนมีขั้นตอนยอยจํานวน
มาก กับกระบวนการที่ไมซับซอนไดอยางเที่ยงตรงยิ่งขึ้น
YN = n RTY

n คือจํานวนขัน้ ตอนยอยในกระบวนการ
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9.2) ตัวชีด้ านคุณภาพสําหรับขอมูลวัด
1. ดัชนีวดั ความสามารถของกระบวนการ (Process Capacity Index)
คือคาที่บอกถึงสมรรถนะในการทํางานของกระบวนการวาสามารถทําผลงานที่มีคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ
ไดดีเพียงใด โดยทั่วไปจะรายงานในรูปของ 2 คา คือ Cp และ Cpk
• Cp

คือดัชนีที่เปรียบเทียบความตองการของลุกคา (คาสเปค) กับชวงความผันแปร โดยธรรมชาติของ
กระบวนการ

Cp =

พิกัดของสเปคจากลูกคา
ชวงความผันแปรโดยธรรมชาติของกระบวนการ
=

USL − LSL
6σ

Upper Specification Limit (USL) คือ คาสเปคดานสูง
Lower Specification Limit (LSL) คือ คาสเปคดานต่ํา
σ คือ สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของกระบวนการ
คา Cp พิจารณาถึงการกระจายตัวโดยรวมของกระบวนการเมื่อเทียบกับความกวางของสเปคเทานั้น
โดยไมไดพิจารณาถึงวาคาเฉลี่ยของกระบวนการจะอยู ณ ตําแหนงใดใกลเคียงกับคาเปาหมายหรือไม (โดยปรกติคา
เปาหมายคือคากลางของสเปค)

Process is centered

Process is not centered

Same Cp
• Cpk

ในทางปฏิบัติแลว การที่คาเฉลี่ยของกระบวนการมีการเบี่ยงเบน (Shift) ออกจากคาเปาหมายไปเขา
ใกลคาสเปคไมวาจะเปนดานสูงหรือดานดานต่ํา ก็เปนสัญญาณใหเห็นวามีแนวโนมที่สินคาหรือบริการจะมีคุณภาพ
ไมเปนไปตามที่ลูกคากําหนด ซึ่งการคํานวณ Cpk นําการเบี่ยงเบนของคาเฉลี่ยกระบวนการมาพิจารณาดวย โดย
สูตรการคํานวณ คือ

Cpk = minimum (Cpu, Cpl)
เมื่อ

Cpu = (USL -µ ) / 3σ

Cpl = (µ- LSL) / 3σ

5 - 26

Production Management
โดย µ คือคาเฉลี่ยของกระบวนการ

Process is not centered

Process is centered

Different Cpk

ตัวอยาง ในการบวนการหนึ่งซึง่ ลูกคากําหนดคา USL = 16 และ LSL = 4 โดยกระบวนการนี้ประกอบดวย
เครื่องจักร 4 เครื่องมีลักษณะการทํางานเหมือนกัน ผลการเก็บขอมูลที่ผานมาพบวา แตละเครื่องจักรผลิตงานไดมี
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ดังนี้

เครื่องจักร
a
b
c
d

คาเฉลี่ย (µ)
10
10
7
13

คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (σ)
4
2
2
1

คําถาม: Cp Cpk ของเครื่องจักรแตละตัวมีคาเทาใด
เครื่องจักร a
USL − LSL
6σ

=

16 − 4
6(4 )

Cp

=

= 0.5

C pk

16 − 10 10 − 4 
 USL − µ µ − LSL 
= Min 
;
;
 = Min 
 = 0 .5
3σ 
 3σ
 3(4 ) 3(4 ) 
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เครื่องจักร b
USL − LSL
6σ

16 − 4
6(2 )

Cp

=

C pk

16 − 10 10 − 4 
 USL − µ µ − LSL 
= Min 
;
;
 = Min 
 = 1.0
3σ 
 3σ
 3(2 ) 3(2 ) 

=

= 1.0

เครื่องจักร c
USL − LSL
6σ

=

16 − 4
6(2 )

Cp

=

= 1.0

C pk

16 − 7 7 − 4 
 USL − µ µ − LSL 
;
;
= Min 
 = 0.5
 = Min 
3σ 
 3σ
 3(2 ) 3(2 ) 

เครื่องจักร d
USL − LSL
6σ

=

16 − 4
6(1)

Cp

=

= 2 .0

C pk

16 − 13 13 − 4 
 USL − µ µ − LSL 
= Min 
;
;
 = Min 
 = 1 .0
3σ 
3(1) 
 3σ
 3(1)
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การแปลความหมาย
• การแปลความหมายของคา Cp
a)

a) กระบวนการมีความสามารถดีมาก (Cp > 2)
b)

b) กระบวนการมีความสามารถดี (2 > Cp >1)

c)

c) ตองปรับปรุง (Cp < 1)

• การแปลความหมายของคา Cpk
a)

Cp = 2

a) กระบวนการมีความสามารถดีมาก (Cpk > 1.5)

b)

Cp = 2

b) กระบวนการมีความสามารถดี (1.5 > Cpk >1)

c)

Cp = 2

c) ตองปรับปรุง (Cpk < 1)

• ถาคา Cp และ Cpk แตกตางกัน แสดงวา คาเฉลี่ยของกระบวนการไมไดอยูต รงคาเปาหมาย (ตรงกลาง

ระหวาง USL และ LSL)
• คา Cpk จะต่ํากวาคา Cp เสมอ
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นั่นคือ Cp คือคาที่ดีที่สุดที่เปนไปไดสําหรับ Cpk ถาเราสามารถปรับปรุงกระบวนการจนคาเฉลี่ยมาอยู
ที่คาเปาหมายได
• กรณีที่ลูกคากําหนดสเปคมาใหเพียงดานเดียว (USL หรือ LSL คาใดคาหนึ่ง) จะใชคา Cpk เปนดัชนี
วัดความสามารถของกระบวนการเพียงคาเดียวเทานั้น

สรุป
• ในการประเมินผลการทํางานดวยตัวชี้วัดดานคุณภาพนั้นทําไดหลายวิธี ซึ่งในขั้นตอนแรก เราจะตองระบุ

ออกมากอนวากระบวนการที่เราตองการประเมินนั้น มีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลไวเปนลักษณะใด
• เมื่อทราบประเภทของขอมูล แลวจึงทําการเลือกตัววัดที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ขอมูลนับ
ขอมูลวัด

DPU DPMO Yields
Cp Cpk
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คําถามทายบทที่ 5

1. ทานมีความเห็นวาปจจุบันผูป ระกอบการ SMEs มีความเขาใจเกีย่ วกับคําวา ”คุณภาพ” อยางไร
2. ตนทุนคุณภาพประกอบดวยอะไรบาง และถาตองการลดตนทุนคุณภาพโดยรวมลง ทานคิดวาควร
จะตองใหความสําคัญกับสวนใดเปนพิเศษหรือไม
3. การประกันคุณภาพ (QA) มีความแตกตางจาก การควบคุมคุณภาพ (QC) อยางไร
4. ทานคิดวาวิธีทางสถิติจะสามารถเขามามีสวนชวยในการควบคุมคุณภาพไดอยางไร และขอดีของการใช
สถิติในการควบคุมคุณภาพคืออะไร
5. สมมติวาทานเปนหัวหนาฝายผลิตซึ่งมีหนาที่ดูแลกระบวนการรีดเหล็ก โดยมีขอกําหนดทางคุณภาพคือ
เสนผาศูนยกลางของเหล็กทีร่ ีดไดตองอยูระหวาง 1.8 – 2.0 เซนติเมตร ทานจะใชตัวชีว้ ัดใดในการ
รายงานระดับคุณภาพของกระบวนการนี้
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