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ชุดการสอนท่ีชุดการสอนท่ี  11  
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภาพความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภาพ  
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โครงการสอนประจําหนวย 
รายวิชา  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (3000 - 0101) 

 

หนวยท่ี 1   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภาพ ครั้งท่ี 1,2 
  จํานวนคาบสอน 6 ช่ัวโมง 

จุดประสงคการเรียนรู รายการสอน 
1. บอกความหมายของคุณภาพได 1.1 ความหมายของคุณภาพ 
2. ช้ีแจงความสําคัญของคุณภาพได 1.2 ความสําคัญของคุณภาพ 
3. ระบุปจจัยท่ีกอใหเกิดคุณภาพได 1.3 ปจจัยท่ีกอใหเกิดคุณภาพ 
4. อธิบายพัฒนาการในการสรางคุณภาพได 1.4 พัฒนาการในการสรางคุณภาพ 
5. สรุปประโยชนของการสรางคุณภาพได 1.5 ประโยชนของการสรางคุณภาพ 
6. จําแนกองคประกอบของคุณภาพใน

กระบวนการดําเนินงานธุรกจิได 
1.6 คุณภาพในกระบวนการดําเนินงานธุรกิจ 

7. อธิบายแนวคิดและหลักการในการสราง
คุณภาพได  

1.7 แนวคิดและหลักการในการสรางคุณภาพ   

8.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ในการสรางคุณภาพสินคาและธุรกิจบริการได
ตามท่ีกําหนด      

  

วิธีการสอน 1. เทคนิค A Mind Map และ A Spider Map     
2. การใหผูเรียนศึกษาใบความรู 
3. การจัดกิจกรรมกลุมโดยใชใบงานและนําเสนอผลงาน 
4. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําเสนอผลงาน   
5. การสรุปเนื้อหารวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน 

ส่ือการสอน 1. ใบความรู 
2. ใบงาน 
3. แผนโปรงใส 

หนังสืออางอิง ปรากฏในใบความรู  

การประเมินผล คะแนนจากการทําแบบทดสอบกอน/หลังเรียน  ประเมินการบูรณาการปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  และทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 แผนการสอน หนวยที ่  1 

ชื่อรายวิชา   การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต สอนคร้ังที่  1,2 
ชื่อหนวย    ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภาพ จํานวนชั่วโมงรวม  6 

ชื่อเร่ือง   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภาพ จํานวนชั่วโมง        6 
 
สาระสําคัญ 
           คุณภาพสินคาในอดีต  หมายถึง  มาตรฐานสินคาท่ีองคการกําหนดไว ซ่ึงเปนความพึงพอใจ
ของผูผลิต เพราะผูผลิตมีเพียงไมกี่รายจึงมีอํานาจในการผูกขาดสินคา แตปจจุบัน หมายถึง มาตรฐาน         
ท่ีรัฐกําหนดและความพึงพอใจของผูบริโภคเพราะผูผลิตมีจํานวนมากขึ้นตลาดซ้ือตลาดขายจึงเปนของ
ผูบริโภค  สําหรับ คุณภาพสินคาในอนาคต  หมายถึง  มาตรฐานท่ีรัฐกําหนดและความพึงพอใจของ
ผูบริโภคและสังคมแวดลอม    เพราะการดําเนินธุรกิจท่ีมีคุณภาพอยางแทจริงตองไมกระทบตอสังคม
แวดลอม   คุณภาพจึงมีความสําคัญโดยรวม 4  ประการ   คือ  ความมีช่ือเสียงขององคการ  การมีกําไร
ขององคการ   การไดรับความไววางใจตอองคการ  และความมีช่ือเสียงของประเทศ  ซ่ึงความสําคัญ
ขางตนกอใหเกิดผลดีท้ังผูบริโภค  องคการผูผลิต  พนักงาน  และสังคมแวดลอม  ตลอดจน ประเทศ
ขององคกรผูผลิตเปนอยางมาก  อนึ่ง ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพสินคาและธุรกิจบริการตองมาจาก
คุณภาพภายในขององคการ โดยเฉพาะคุณภาพของ“คน”  ซ่ึงการปรับปรุงและสรางสรรคคุณภาพตอง
มุงเนนท้ังคุณภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพสินคา/บริการ  ท้ังนี้ องคการผูผลิตจึงตองสรางสรรค 
ธํารงรักษา และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเพ่ือความอยูรอดและกาวเดินอยางม่ันคง อนึง่ การสรางคุณภาพ
ของสินคาและธุรกิจบริการใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืนนั้น ควรนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชใหเหมาะสม 
 
จุดประสงคการเรียนการสอน 
      จุดประสงคทั่วไป 

1.  เพ่ือใหมีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภาพ 
            2.  เพ่ือใหมีคุณธรรมจริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความมีวินัย     
                ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
            3.  เพ่ือใหมีความตระหนักถึงคุณคาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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จุดประสงคการเรียนการสอน  (ตอ) 
      จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.   บอกความหมายของคุณภาพได 
2.   ช้ีแจงความสําคัญของคุณภาพได 
3.   ระบุปจจัยท่ีกอใหเกิดคุณภาพได 
4.   อธิบายพัฒนาการในการสรางคุณภาพได 
5.   สรุปประโยชนของการสรางคุณภาพได 
6.   จําแนกองคประกอบของคุณภาพในกระบวนการดําเนินงานธุรกิจได 
7.   อธิบายแนวคิดและหลักการในการสรางคุณภาพได  
8.   บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางคุณภาพสินคาและธุรกิจบริการได 
      อยางเหมาะสม      

 
เนื้อหาสาระ 
     บทที่  1   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพ 

1.1 ความหมายของคุณภาพ 
1.2 ความสําคัญของคุณภาพ 
1.3 ปจจัยท่ีกอใหเกิดคุณภาพ 
1.4 พัฒนาการในการสรางคุณภาพ 
1.5 ประโยชนของการสรางคุณภาพ 
1.6 คุณภาพในกระบวนการดําเนินงานธุรกิจ 
1.7 แนวคิดและหลักการในการสรางคุณภาพ 
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การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 
2,3,4 1,3,4,5 4,5 5 

 

พอประมาณ 
1.  สํารวจความสนใจของสมาชิก

และเลือกสินคาและธุรกิจ
บริการตามความสนใจ 

     ประเภทละ 1 รายการ 
2.  ระบุคุณลักษณะท่ีแสดงถึง  

การมีคุณภาพของสินคาและ
ธุรกิจบริการนั้น ๆ อยางนอย  
7 ประเด็น เชน นาฬิกา : เดิน
ตรงเวลา, กันน้ํากันสะเทือน, 
รูปลักษณสวยงาม ................. 

มีภูมิคุมกันในตัวท่ีด ี
5.  ดําเนินงานอยางรอบคอบ       

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
ผูบริโภค  พนักงาน  สังคม
แวดลอม และประเทศชาติ 

 
 

ความรู 
 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภาพ 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เทคนิคการนําเสนอรายงานและ

การพูดในท่ีชุมชน 
 

คุณธรรม 
 ความมีวินัย 
 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 การทํางานรวมกับผูอื่น 

 
 

มีเหตุผล 
3.  วิเคราะหปจจัยภายในและ

ภายนอกองคการท่ีสงผลตอ
การสรางคุณภาพของสินคา
และธุรกิจบริการ 

4.  กําหนดแนวทางปองกัน/แกไข
และพัฒนาปจจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การสรางคุณภาพสินคาและ
ธุรกิจบริการแบบพอเพียง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน 
ขั้นปฐมนิเทศและทดสอบความรูพ้ืนฐาน    
1. ครูแนะนําตนเองและแจกโครงการสอน           

วิชา  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและ     
เพ่ิมผลผลิต (3000 – 0101)  ใหผูเรียนแตละคน
เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค และคําอธิบาย
รายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล และ อ่ืน ๆ  พรอมช้ีแจงเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับความสําคัญในการนําหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียน  
การสอนแตละหนวย   

1.  ผูเรียนแตละคนศึกษาโครงการสอน  
     วิชา  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและ         
     เพ่ิมผลผลิต  ท่ีครูแจกพรอมซักถามขอสงสัย  

2.  ครูแจกแบบทดสอบความรูกอนเรียน (รวม) 
     ซ่ึงเปนขอสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 80 ขอ  
     ใหผูเรียนแตละคนพรอมช้ีแจงวัตถุประสงค  
     เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของผูเรียน  

2.  ผูเรียนแตละคนรับการทดสอบความรูกอนเรียน 
    (รวม) เปนเวลา 60 นาที 

3.  ครูใหผูเรียนแตละคนตรวจสอบผลการทดสอบ
ความรูกอนเรียน (รวม) ของตนเองโดยตรง 
จากครู  

3.  ผูเรียนแตละคนตรวจสอบผลการทดสอบ
ความรูกอนเรียน (รวม) ของตนเองโดยตรง 
จากคร ู

ขั้นทดสอบกอนเรียน  
-  ครูแจกแบบทดสอบความรูกอนเรียนหนวยท่ี 1   

โดยแจงผลใหผูเรียนทราบพรอมผลการทดสอบ
หลังเรียน 

-   ผูเรียนรับการทดสอบความรูกอนเรียนหนวย 
     ท่ี 1  เปนเวลา 15 นาที 
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กิจกรรมการเรียนการสอน (ตอ) 
 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน   
-   ครูเขียน A Mind  Map เรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอ 
    การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา” บนกระดานดํา    
    โดยใหผูเรียนชวยกันโยงความคิดและสรุป        
    ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหบุคคลตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคาพรอมแสดงเหตุผลประกอบ 

-   ผูเรียนชวยกันโยงความคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผล 
     ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของบุคคล โดย 
     ครูเขียนคําตอบลงใน A Mind  Map และกระตุน 
     ใหเห็นวาปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ“คุณภาพ” 

  
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นใหประสบการณ   
1.  ครูแจกใบความรู เรื่อง ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ 
     คุณภาพ  แกผูเรียนแตละคนโดยใหศึกษา 
     เปนเวลา 30 นาที  พรอมใหพิจารณาวา            

“คุณภาพ” หมายถึงอะไร  และมีความสําคัญ 
ตอใครอยางไร 

1.  ผูเรียนแตละคนศึกษา เรื่อง ความรูท่ัวไป
เกี่ยวกับคุณภาพ เปนเวลา 30 นาที  พรอมตอบ
คําถามของคร ู โดยครูกระตุนใหผูเรียนมองเห็น
ความหมายของ คําวา “คุณภาพ” ท้ังอดีต 
ปจจุบัน และอนาคต  ตลอดจน ความสําคัญ        
ท่ีแทจริงของคุณภาพ 

2.  ครูเขียนตัวอยางกระบวนการดําเนินงานธุรกิจ 
     บนกระดานดํา เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวาง 
     ลูกคาและผูสงมอบพรอมใหผูเรียนชวยกัน 
     ตอบคําถาม เรื่องตาง ๆ   

2.  ผูเรียนชวยกันตอบคําถาม โดยศึกษาใบความรู
ประกอบ พรอมซักถามขอสงสัย 

 
 
 

 

ฝาย 
จัดซื้อ 

ฝาย 
ผลิต 

ฝาย 
ตรวจสอบ 

ฝาย 
จัดสง 

ลูกคาภายนอก 

ฝาย 
ออกแบบ 

ปจจัยที่สงผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน (ตอ) 
 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน 
     2.1  ใครคือผูกําหนดคุณภาพและผูสรางคุณภาพ 
     2.2  ลูกคาและผูสงมอบหมายถึงอะไรและ 

       ตางกันหรือไมอยางไร 
     2.3  จากตัวอยางของกระบวนธุรกิจฝายใดเปน 

       ลูกคาภายใน  ลูกคาภายนอก  ผูสงมอบ 
       ภายในและผูสงมอบภายนอก 

2.1  ใครคือผูกําหนดคุณภาพและผูสราง 
        คุณภาพ 
2.2   ลูกคาและผูสงมอบหมายถึงอะไรและ    
        ตางกันอยางไร 
2.3  จากตัวอยางของกระบวนธุรกิจฝายใด 
       เปนลูกคาภายใน ลูกคาภายนอก    
       ผูสงมอบภายในและผูสงมอบภายนอก 

3.   ครูถามวา “นักศึกษาคิดวาองคการตาง ๆ ตอง 
ใชวิธีการใดบางเพ่ือใหการผลิตสินคาหรือ
ดําเนินธุรกิจบริการเปนไปอยางมีคุณภาพ”   

3.  ผูเรียนชวยกันตอบคําถามโดยครูกระตุน              
ใหเห็นวาวิธีการตาง ๆ ท่ีผูเรียนตอบนั้น          
สอดคลองกับการวิธีการสรางคุณภาพ             
รูปแบบตาง ๆ 

4.   ครูเขียนพัฒนาการของการสรางคุณภาพ             
      บนกระดานดําและถามผูเรียนวารูจักวิธีใดบาง   

4.  ผูเรียนตอบคําถามโดยครูกระตุนใหเห็นวา             
การสรางคุณภาพนั้น  มีการพัฒนามาอยาง         
ตอเนื่อง โดยอาศัยเทคนิควิธีการตาง ๆ จากวิธี 
ท่ีไมสามารถสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นได จนถึง
วิธีท่ีสรางคุณภาพไดดีท่ีสุดในปจจุบัน  ท้ังนี้  
เพ่ือใหผูเรียนมองเห็นการสรางสรรคคุณภาพ  
มีการดําเนินการอยางไมหยุดยั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ไมม ี
คุณภาพ 

มีคุณภาพ 
มากท่ีสุด 

1 

2 

5 3 

6 4 

การตรวจสอบ 

SQC 

QCC 

QA 

ISO 9000 

TQC/TQM 
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กิจกรรมการเรียนการสอน (ตอ) 
 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน 
5.  ครูเขียนแผนผังใยแมงมุม (A Spider Map)     
     เรือ่ง  ประโยชนของการสรางคุณภาพสินคา 
     และธุรกิจบริการ แลวใหผูเรียนชวยกนับอก 
     ประโยชนของการสรางคุณภาพสินคาและ

ธุรกิจบริการ   

5.  ผูเรียนชวยกันบอกประโยชนของการสราง 
     คุณภาพสินคาและธุรกิจบริการ  โดยครูเขียน

ขอมูลบนกระดานดําและชวยเติมเต็มเนื้อหา        
ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.  ครูถามผูเรียนวา “ การสรางคุณภาพใน 
    กระบวนการดําเนินงานธุรกิจ เพ่ือใหลูกคา 

พนักงาน และสังคมแวดลอม พึงพอใจนั้น          
ตองสรางคุณภาพในเรื่องใดบางเพราะอะไร” 

6.  ผูเรียนตอบคําถาม โดยครกูระตุนใหเห็นวา         
ส่ิงท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา 
พนักงาน และสังคมแวดลอม คือ ผลิตภัณฑ (P) 
ตนทุน (C) การสงมอบ (D) ความปลอดภัย (S) 
และขวัญและกําลังใจ (M) 

7.  ครูเขียนแผนภาพแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ      
     ในกระบวนการดําเนินงานธุรกจิ พรอมให 
     ผูเรียนชวยกันพิจารณาวาการท่ีองคการ 
     สรางคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ (P)  
     ตนทุน (C) การสงมอบ (D) ความปลอดภัย  
     (S) และขวัญและกําลังใจ (M) สงผลดีตอใคร 
     อยางไร 
 
 
 

7.  ผูเรียนชวยกันพิจารณาวาการท่ีองคการ 
     สรางคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ (P)  
     ตนทุน (C) การสงมอบ (D) ความปลอดภัย  
     (S) และขวัญและกําลังใจ (M)  สงผลดีตอใคร 
    อยางไร   

 

ลูกคา องคการ 

พนักงาน ประเทศ 

ประโยชน 
ของการสราง 

คุณภาพ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน (ตอ) 
 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน 
 

  ผลิตภัณฑ (P)    
      
  ตนทุน (C)    
      
  การสงมอบ (D)    
      
  ความปลอดภัย (S)    
      
  ขวัญและกําลังใจ (M)    

      

8. ครูเขียนคําตอบลงในแผนภาพโดยย้ําใหผูเรียน
เห็นวาการสรางคุณภาพเปนส่ิงสําคัญและ
จําเปนมากแตจะมีคามากขึ้นหากรูจักนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  
พรอมท้ังใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 - 5  คน 
ตามความสนใจ  และแจกใบงาน เรื่อง         
การสรางคณุภาพสินคาและธุรกิจบริการแบบ
พอเพียง  พรอมแบบประเมิน และใบความรู 
เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สําหรับ  ประกอบการจัดทํากิจกรรม ซ่ึง
ระหวางท่ีผูเรียนทํากิจกรรมกลุมครคูอยให
คําแนะนําพรอมประเมินพฤติกรรมกลุม 

8.  ผูเรียนแบงกลุม  ตั้งช่ือกลุม เลือกประธานและ
เลขานุการ  จัดสงตัวแทนกลุมรับใบงาน          

      เรื่อง การสรางคุณภาพสินคาและธุรกิจบริการ
แบบพอเพียง  พรอมดําเนินกิจกรรมเปนเวลา  
60 นาที   

9. ครูใหผูเรียนนําเสนอผลงานกลุมละ 10 นาที  
ท้ังนี้แตละกลุมตองทําการประเมินกลุมตนเอง
และประเมินกลุมเพ่ือนลงในแบบประเมิน           
ท่ีครูมอบให  

9.  ผูเรียนนําเสนอผลงานกลุมละ 10 นาที  ท้ังนี้ 
แตละกลุมตองทําการประเมินกลุมตนเองและ
ประเมินกลุมเพ่ือนลงในแบบประเมินท่ีครู
มอบให   

 

คุณภาพใน 
กระบวนการ 
ดําเนินงาน
ธุรกิจ 


