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บทคัดย่อ           

 การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1)เพื่อศึกษาระบบธุรกิจและสร้างมาตรฐานในการท างานใหมี้

ประสิทธิภาพ(2)การหาวิธีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากปัญหาในทุกๆดา้นของ บริษทั ครัวใจ กูร์เมต ์

จ ากดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานในแผนกงานงานต่างๆภายในบริษทั ครัวใจ กูร์เมต ์จ ากดั 

จ านวน 23 คน และกระบวนการด าเนินงานเป็นการสร้างมาตรฐานเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการท างานภายใน

องคก์ร ประกอบดว้ย การสร้างมาตรฐานคุณภาพ  แนวคิดของการบริหารคุณภาพแบบองคร์วม (Total Quality 

Management: TQM) และ การประกนัคุณภาพ (Quality Assurance: QA) พบวา่ผลการวิจยัดงัน้ี ไดมี้การ

เปล่ียนแปลงกระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ โดยการท างานพื้นฐานของบริษทั คือไม่มีการท าเอกสารท่ี

แน่ชดัในการท างานเช่น ไม่มีคู่มือการผลิตสินคา้ท่ีแน่นอนท าใหก้ารผลิตมีรูปแบบไม่ตายตวัและยากต่อการ

ควบคุมความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น การตรวจสอบการท างานท่ีไม่มีขั้นตอนท่ีชดัเจนท าใหส่้งผลเสียหายต่อบริษทั 

เช่น การจดัของใหลู้กคา้ผิดพลาด ส่งของผิดท่ี ส่งของสลบั ปัญหาท่ีเกิดจากการไม่มีมาตรฐานในการท างาน

ทั้งส้ิน ท าใหผู้จ้ดัท าไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวผา่นกระบวนการคิดประกนัคุณภาพในการท างานและการท างาน

อยา่งมีระบบภายในองคก์ร 
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Abstract 

this research aimed at (1) to study the business system and create standards for working 

effectively (2) to find ways to solve problems arising from problems in all aspects of Kruajai Gourmet 

Co., Ltd. this research are employees in various departments within Kruajai Gourmet Company 

Limited, number 23 people The concept of holistic quality management (Total Quality Management: 

TQM) and Quality Assurance (QA) found that the results of the research were as follows: There has 

been a change in the work process to be efficient. by the basic work of the company That is, there is no 

specific documentation to do such work. There is no exact production manual, making the production 

unstable and difficult to control errors that occur. Inspection of the work without a clear procedure 

that causes damage to the company, such as the wrong arrangement of the customer, sending the wrong 

item, sending the switch, the problem caused by the lack of work standards at all. This allows the 

organizers to solve such problems through the process of thinking about quality assurance in the work 

and systematic work within the organization. 
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1.บทน า            

 ปัจจุบนัภาวการณ์การแข่งขนัธุรกิจอาหาร ขนมไดมี้การแข่งขนัมากมายหลากหลายสาขา หน่ึงในการ

แข่งขนัท่ีผูค้นสามารถเขา้ถึงไดง้่ายในทุกเพศทุกวยัคือกลุ่มของ ขนม ของหวาน ซ่ึงในการศึกษาพบวา่ผูค้นทัว่

โลกมากกวา่ 87 เปอร์เซ็นต ์ไดใ้หค้วามส าคญักบัอาหารประเภทน้ี และมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตสูงขึ้นในอนาคต

เน่ืองจาการแข่งขนัมีการลูกคา้รองรับไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดัเจน ดงันั้นการเติบโตของบริษทันั้นมีความส าคญัมาก 

การสร้างมาตรฐานเพื่อเป็นตน้แบบในการท างานและการประกนัคุณภาพการท างานจึงมีความส าคญัเป็นอยา่ง

ตน้ๆ ผูจ้ดัท าวิจยัจึงไดรั้บมอบหมายใหส้ร้างรูปแบบการท างานและมาตรฐานในการท างานต่างๆและการท า

ประกนัคุณภาพสินคา้ดว้ย ระบบแนวคิดการบริหารจดัการเชิงระบบ (system management approach) 

และ ระบบแนวคิดและการบริหารคุณภาพแบบองคร์วม (Total; Quality Management: TQM) น ามาปรับใชใ้ห้

เขา้กบัรูปแบบการท างาน โดยส่งผลใหส่ิ้งท่ีทางผูจ้ดัท าไดส้ร้าง บางส่วนสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลและสรุป

การท างานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยา่งเห็นไดช้ดัและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษทั ครัวใจ กูร์เมต ์จ ากดั 
 

 2.ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพและแนวคิดการบริหารคุณภาพX 

แนวคิดและการบริหารคุณภาพแบบองคร์วม (Total; Quality Management: TQM) 

เน่ืองจากแนวคิดและหลกัการของการบริหารคุณภาพแบบองคร์วม (TQM) มีพื้นฐานมาจาก 

วิวฒันาการของการผลิตและการบริหารท่ีมุ่งท าใหเ้กิด “คุณภาพ” และความหมายของค าวา่ “คุณภาพ” ได้ 

เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงันั้นเพื่อใหมี้ความเขา้ใจในพฒันาการของแนวคิดน้ี  

สามารถสรุปค าอธิบายเก่ียวกบั “คุณภาพ” ท่ีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไว ้

ความหมายของคุณภาพ 

ตามISO 8402:1994 Quality Vocabulary (อา้งถึงในภาควิชาอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2548)ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่Qualityหรือคุณภาพไวว้า่คุณภาพคือคุณสมบติัทุก

ประการของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการทั้งชนิดท่ีระบุโดยชดัแจง้(ทั้งดว้ยวาจา

หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร)และชนิดท่ีมิไดร้ะบุไวแ้ต่ยอ่มเป็นท่ีรู้ไดโ้ดยนยั ซ่ึงจากนิยามดงักล่าวสามารถกล่าว

โดยสรปุไดว้า่คุณภาพคือคุณค่าของสินคา้ บริการท่ีรับรู้โดยลูกคา้ 

พฒันาการของแนวคิดเร่ืองคุณภาพ 

จากความหมายและลกัษณะของคุณภาพท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้นก็พอจะใหเ้ราทราบถึงคุณลกัษณะเบ้ืองตนข้อง

ค าวา่“คุณภาพ”ซ่ึงแนวคิดดา้นคุณภาพไดพ้ฒันาจากการตรวจสอบ(Inspection)การควบคุมคุณภาพ(Quality 
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Control)ไปสู่การประกนัคุณภาพ(Quality Assurance)และการบริหารคุณภาพ(Quality Management)(ภาควิชาอตุ

สาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2548) 

คุณภาพจากการตรวจสอบ (Quality by Inspection) 

ISO 8402ไดใ้หค้  านิยามการตรวจสอบหรือInspection ไวว้า่คุณภาพจากการตรวจสอบหมายถึง “การตรวจสอบ

พินิจดว้ยสายตาดว้ยการวดัดว้ยการทดสอบดว้ยการวดัอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงลกัษณะเฉพาะทางคุณภาพของ

ผลิตภณัฑห์รือบริการเพื่อประเมินหาความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด” (ภาควิชาอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2548) และไดก้ล่าวอีกวา่ “คุณไม่สามารถใส่คุณภาพเขา้ไปในผลิตภณัฑด์ว้ยการ

ตรวจสอบแต่ทวา่ตอ้งสร้างคุณภาพเขา้ไปในผลิตภณัฑข์ณะท าการผลิตเท่านั้น” 

การประกนัคุณภาพ (Quality Assurance: QA) 

การบริหารจดัการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล หรือการตดัสินใจเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้เกิดผลดีนั้นเป็นเร่ืองท่ีพึง

ปรารถนาแต่จะมีหลกัประกนัอยา่งไรวา่การบริหารจดัการหรือการตดัสินใจท่ีไดผ้ลดีนั้นจะยงัคงไดผ้ลตามท่ี

ปรารถนาทุกคร้ัง และแนวทางท่ีจะใหไ้ดผ้ลตามท่ีปรารถนาทุกคร้ัง หรือไดผ้ลเท่ากนัทุกคร้ังนั้นขึ้นอยูก่บัเม่ือ

คร้ังท่ีด าเนินการจนไดผ้ลดีนั้นท าอยา่งไร หากด าเนินการเหมือนอยา่งท่ีเคยทุกคร้ัง โดยไม่มีปัจจยัแวดลอ้มใด ๆ 

มาแทรกซอ้นผลท่ีเกิดตามมาก็จะเป็นเช่นนั้นทุกคร้ัง การเนน้ใหด้ าเนินการเหมือนคร้ังท่ีไดผ้ลดีจึงถือเป็นการ

ประกนัคุณภาพ หากวิธีการแปลผลลพัธ์นั้นไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด และสามารถสร้างความพึงพอใจให้ 

ผูใ้ชไ้ดถื้อวา่ผลลพัธ์นั้นมี "คุณภาพ" 

องคป์ระกอบของการประกนัคุณภาพ 

พฒันาการของการประกนัคุณภาพอาจกล่าวอา้งไดว้า่มาจากวงจรเดมม่ิง(Demming Cycle) ซ่ึงประกอบดว้ย      

P-D-C-A หรือ การวางแผน (Plan) การปฏิบติัตามแผน (Do)ตรวจสอบผลการปฏิบติัตามแผน (Check) และ

แกไ้ขปรับปรุงหลงัจากตรวจสอบผลแลว้ (Act) ซ่ึงถือเป็นการน าเอาขอ้มูลท่ีเกิดจากการปฏิบติัยอ้นกลบั 

(Feedback) มาใชใ้นการปรับปรุงใหดี้ขึ้นดงันั้นองคป์ระกอบของการประกนัคุณภาพจึงประกอบดว้ย 5 

องคป์ระกอบ ดงัน้ี (สถาบนัพฒันารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2548) 
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คุณภาพ เป็นสัดส่วนของการปฏิบติักบัความคาดหวงั น าเสนอความหมายในรูปสมการ ไดว้า่ 

Q = P/E 

เม่ือ Q = คุณภาพ (Quality) 

P = ผลการปฏิบติังาน (Performance) 

E = ความคาดหวงั (Expectations) 

สรุปไดว้า่ คุณภาพมีความหมายท่ีไดจ้ดัแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ แนวคิดสมยัเก่า “คุณภาพ  

หมายถึง สินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ไดส้ร้างขึ้นมาและไดม้าตรฐาน” ส่วนความหมายของคุณภาพตามแนวคิด 

สมยัใหม่นั้น “คุณภาพ หมายถึง ตรงตามความตอ้งการหรือความพึงพอใจของลูกคา้ ภายใตต้น้ทุนการ 

ด าเนินงานท่ีเหมาะสม” ซ่ึงเป็นความหมายท่ีตรงกบัแนวคิดและปรัชญากระบวนการบริหารงานแบบ TQM ท่ี 

ใหค้วามส าคญัล าดบัแรกกบัความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.วิธีการด าเนินงานวิจัย กระบวนการการท างานของฝ่ายต่างๆในของ บริษัท ครัวใจ กูร์เมต์ จ ากดั 

ผูท้  าวิจยัไดศึ้กษากระบวนการท างานโดยสังเขปพบวา่มีการท างานท่ีเป็นระบบ Backdoorsอยู่

หลากหลายระบบ และการท างานเชิงทบัซอ้นท่ีมากพอสมควรท าใหท้างผูท้  าวิจยัได้ศึกษาระบบบางส่วนเพื่อ

น ามาปรับปรุงและความคุมการท างานใหเ้ป็นระบบท่ีดีมากขึ้น โดยมีขอ้มูลในการด าเนินงานดงัน้ี 

 3.1 การท างานร่วมกบัแผนกโลจิสติกส์ 

 มีทั้งความผิดพลาดในการท างานท่ีเพิ่มขึ้นท าใหก้ารเขา้ไปท างานประสานงานร่วมกนักบัแผนก 

โลจิสติกส์กบัQAการประกนัคุณภาพจึงไดมี้การแพลนการแกไ้ขและเร่ิมท างานโดยไดไ้ดส้ร้างการตรวจสอบ 

Checking List เพื่อตรวจสอบรายการสินคา้ในการจดัส่งและลดความผิดพลาดในการท างาน รวมไปถึงการจดั

ขั้นตอนเหล่าน้ีใหไ้ม่ขดักบัขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้การท างานมี Flow ท่ีไหลล่ืน 
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การท างานโดยหาวิธีแกไ้ขและเก็บการแกไ้ขเพื่อคอยบนัทึกและหามาตราการป้องกนัท่ีดีขึ้นเร่ือยๆโดย

ภาพดา้นล่างเป็นหน่ึงในวิธีการท่ีน ามาปรับใชเ้พื่อหยดุย ั้งความผิดพลาดแบบชัว่คราวเพื่อไม่ใหมี้ผลกระทบเป็น

วงกวา้งกบัแผนกหรือฝ่ายอ่ืนๆดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การท างานร่วมกบัองคก์รอ่ืนภายนอกบริษทั 

 การติดต่อประสานงานเคลมสินคา้เสียหายจากการขนส่งท่ีมีความผิดพลาดโดยดึงขอ้มูลหลงับา้นมาท า

วิจยับางส่วน การด าเนินเร่ืองติดต่อฝ่ายฟอร์มและการตามเร่ืองทาง E-mail เป็นส่วนหน่ึงท่ีก าลงัหาวิธีป้องกนัท่ีดี

ขึ้นในการจดัการปัญหาของเสียหายอยูต่ลอดเวลา รวมไปถึงการประสานงานระหวา่งองคก์รท่ีเกิดความล่าชา้

และงานท่ีไม่ด าเนินเร่ืองก็มีใหพ้บเป็นบางกรณี 
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3.3 การท างานกบัฝ่ายผูบ้ริหาร 

 การขออนุมติัภายในบริษทัจดัท าไฟลเ์อกสารเพื่อใหมี้ความเป็นทางการในการท างาน โดยทางQA ได้

ท าใบฟอร์มขออนุมติัการเคลมแต่ละรายการเพื่อใหอ้นุญาตน าไปเปิดบิลเคลมใหลู้กคา้ ซ่ึงทั้งน้ีตอ้งขออนุมติัจาก

ทางฝ่ายผูจ้ดัการและเพื่อป้องกนัการส่ือสารผิดพลาการท าเป็นขอ้มูลรวมจะช่วยใหก้ารท างานร่วมกนัมีความ

ผิดพลาดลดนอ้ยลง 

 

 

 
 

 

 

4.ผลการวิจัย 

จากการศึกษากระบวนการด าเนินงานของบริษทั ครัวใจ กูร์เมต ์จ ากดั เพื่อสร้างมาตรฐานกระบวนการ

ท างานและการประกนัคุณภาพในการท างานและคุณภาพสินคา้ จึงไดจ้ดัท าและสรุปผลวิจยัไดด้งัน้ี                                                                                                                         

ปัญหาในการจดัส่งของผิด ขาด เกิน สลบั แกไ้ขดว้ยการน าเอาการตรวจสอบเซ็นช่ือยนืยนั2ขั้นตอนเพื่อ

ลดความผิดพลาดในการตรวจสอบ เป็นทั้ง ผูจ้ดัของ และ ผูต้รวจของ พบวา่หลงัจากการมีมาตรฐานการท างานน้ี

การส่งของผิดพลาดมีอตัราลดลงถึง85% ก่อนการมีการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบ 

2. ปัญหาไม่มีรูปแบบในการผลิต แต่เดิมการผลิตไม่มีรูปแบบตายตวัท าใหบ้างคร้ังจ านวนช้ิน ขาด เกิน 

ไม่ครบจ านวน แต่ทางผูจ้ดัท าไดส้ร้างตน้แบบการผลิตขึ้นเพื่อใหท้ างานไปในทิศทางเดียวกนัและยงัควบคุมการ

ท างานไม่ใหมี้ความผิดพลาดไดม้ากถึง 90%หลงัจากกการออกมาตรฐานในการผลิต 

3. การเคลมสินคา้ไดรั้บการสร้างฟอร์มการเคลม การตรวจสอบในการประกนัคุณภาพสินคา้ ไดน้ า 

checking list มาเพื่อตรวจสอบวา่รายการไหนมีปัญหา ส่งด าเนินเร่ือง และเก็บเขา้ฐานขอ้มูลเพื่อเป็นขอ้มูลใน

การดูยอ้นหลงัเม่ือเกิดปัญหาซ ้าในการท างานระหวา่งองคก์ร 

4. การขออนุมติัการท างานเพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการท างานท่ีเกิดขึ้นของพนกังานภายในบริษทั การ

สร้างฟอร์มขอเซ็นยนืยนัจากฝ่ายบริหารเป็นส่วนหน่ึงท่ีจดัท าเพื่อป้องกนัการท างานผิดพลาดและไม่ไดร้ายงาน
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ผลนั้นๆท าใหบ้ริษทัไม่ทราบสาเหตุของปัญหา การใชเ้อกสารการขออนุมติัท าใหก้ารท างานมีความรวดเร็วและ

ถูกตอ้งเป็นระเบียบมากขึ้นอยา่งเห็นไดช้ดั 

 ประสิทธิภาพการท างานมีความถูกตอ้งเพิ่มขึ้นถึง 20 เปอร์เซ็นต ์ในช่วงเปล่ียนขอ้มูลและเปล่ียน

พนกังาน หลงัจากไดรั้บทราบกระบวนการมาตรฐานและน าไปใชพ้บวา่มีอตัราความผิดพลาดลดลงในทุกๆดา้น

ถึง 70 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเม่ือเทียบอา้งอิงจากขอ้มูลทางบริษทัในเดือนก่อนหนา้ท่ีจะมีการสร้างมาตรฐาน มีอตัราการ

ท างานผิดพลาดต ่ากวา่ถึง40 เปอร์เซ็นต์ 

 

 ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัเล่มน้ีเป็นการสร้างมาตรฐานในการท างานเป็นเพียงกรณีศึกษาเท่านั้น เน่ืองจากบริษทัแต่ละ

บริษทัมีลกัษณะการท างานท่ีแตกต่างกนัรวมไปถึงปัญหาท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามสามารถน า

งานวิจยัน้ีไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพในการท างานและการสร้างรูปแบบ

มาตรฐานในการท างานของผูศึ้กษาไดเ้ช่นกนั 

 

กติติกรรมประกาศ          

 รายงานฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์อยา่งยิง่จาก 

ท่านอาจารย ์ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการปฏิบติัสหกิจศึกษา ท่ีไดใ้หค้วามรู้ ค  าปรึกษา 

ค าแนะน า ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งยิง่ จนรายงานฉบบัน้ีส าเร็จ

สมบูรณ์ได ้ผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี    

ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ริหารและพนกังานบริษทั ครัวใจ กูร์เมต ์จ ากดั ท่ีคอยดูแลและใหค้วามร่วมมือ

ในการพฒันางานวิจยัของขา้พเจา้ใหอ้อกมาส าเร็จไปไดด้ว้ยดี      

 ขอขอบคุณเพื่อนในคณะโลจิสติกส์ทุกท่าน และส าคญัท่ีสุด คือ บิดา มารดา และครอบครัวของผูว้ิจยั ท่ี

คอยใหก้ าลงัใจ ความช่วยเหลือ และใหค้  าปรึกษาเสมอมา     

คุณค่าและประโยชน์อนัใดท่ีพึงบงัเกิดจากรายงานฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าขอนอ้มร าลึกถึงพระคุณครูอาจารยท์ุก

ท่านท่ีกรุณาสั่งสอน ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งครูผูส้ร้างสรรคผ์ลงานทางดา้นการศึกษา ซ่ึงผูจ้ดัท าได้

ใชอ้า้งอิงในการท ารายงานจนประสบความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 
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5. เอกสารอ้างองิ 

ดร.เดมมิง (Deming) และ ดร.จูแรน (Juran) , การประกนัคุณภาพ ภาพรวมการท างาน ภายในองคก์ร  

แหล่งท่ีมา: https://www.med.tu.ac.th/UserFiles/File/Data%20microsite/KM/Document5.pdf 

เทนเนอร์และดีโทโร (Tenner และDetoro,1992: 31) , แนวคิดการบริหารจดัการเชิงระบบ (system management 

approach) 

แหล่งท่ีมา: http://doed.edu.ku.ac.th/article/systemmethod.pdf 

(สถาบนัพฒันารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2548) , วงจรเดมม่ิง(Demming Cycle) P-D-C-A 

แหล่งท่ีมา: http://bpi.ac.th/subsite/cdaat/2012/images/stories/pdf/b3.pdf 
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