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กิจกรรมการเรียนการสอน (ตอ) 
 

กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน 
10. ครูเขียนกรอบหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงบนกระดานดํา และใหผูเรียนชวยกัน 
สรางคุณภาพสินคาและธุรกิจบริการแบบ
พอเพียง  โดยนําแนวคิดท่ีแตละกลุมเสนอมา 
ใชประกอบการจัดทําเพ่ือใหเปนแนวคิดของ
สมาชิกท้ังหอง  

10.   ผูเรียนชวยกันวิเคราะห เรื่อง  การสราง
คุณภาพสินคาและธุรกิจบริการแบบพอเพียง
โดยนําแนวคิดท่ีแตละกลุมเสนอมาใช
ประกอบการการจัดทํา เพ่ือใหเปนแนวคิด
ของสมาชิกท้ังหอง  

ขั้นสรุป    
-   ครูใหผูเรียนชวยกันสรุปความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ 
    คุณภาพ  ดังนี ้

1) ความหมายของคุณภาพ 
2) ความสําคัญของคุณภาพ 
3) ปจจัยท่ีกอใหเกิดคุณภาพ 
4) พัฒนาการในการสรางคุณภาพ 
5) ประโยชนของการสรางคุณภาพ 
6) คุณภาพในกระบวนการดําเนินงานธุรกิจ 

       7)   แนวคิดและหลักการในการสรางคุณภาพ 

-   ผูเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับความรู 
ท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภาพ โดยครูชวยเติมเต็มให
สมบูรณ พรอมฉายแผนโปรงใสท่ี 1.1 – 1.8 
ประกอบการสรุปสาระสําคัญ 

ขั้นทดสอบหลังเรียน   
-   ครูแจกแบบทดสอบความรูหลังเรียนหนวย 
     ท่ี 1  และใหผูเรียนตรวจสอบผลการทดสอบ 
     ท้ังกอนและหลังเรียนจากครูโดยตรง 

 

-   ผูเรียนรับการทดสอบความรูหลังเรียนหนวย 
     ท่ี 1  เปนเวลา 15 นาที และตรวจสอบผล 
     การทดสอบท้ังกอนและหลังเรียนจากคร ู
     โดยตรง 
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ส่ือและอุปกรณการเรียนรู 
 

 

1. โครงการสอนประจําหนวย  หนวยท่ี 1  เรื่อง ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภาพ   
2. ใบความรู   เรื่อง  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภาพ   เรียบเรียงโดยนายชูชีพ  หม่ืนจักร 
3. ใบความรู   เรือ่ง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เรียบเรียงโดยนายชูชีพ  หม่ืนจักร 
4. ใบงานท่ี 1  เรื่อง  การสรางคุณภาพสินคาและธุรกิจบริการแบบพอเพียง 
5. แผนโปรงใสท่ี 1.1 – 1.8 

 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ 
- ทดสอบความรู        

ความเขาใจ 
 

แบบทดสอบ -  การทดสอบความรูความเขาใจ  
   จํานวน  20  คะแนน 
   1.   ระดับด ี                     15 - 20    คะแนน 
   2.   ระดับพอใช               10 – 15   คะแนน 
   3.   ระดับตองปรับปรุง     ต่ํากวา 10  คะแนน
หมายเหต ุ ผูผานเกณฑจะตองได 15 คะแนนขึ้นไป           

- การสังเกตพฤติกรรม
กลุม 

 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม -  การสังเกตพฤติกรรมกลุม  จํานวน 12 คะแนน 
   1.  ระดับดี                      9 –12    คะแนน           
   2.  ระดับพอใช                 5 - 8     คะแนน 
   3.  ระดับตองปรับปรุง     1 - 4     คะแนน 
หมายเหต ุ ผูผานเกณฑจะตองได 9 คะแนนขึ้นไป              

-  ประเมินผลงาน      
การ บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบประเมินผลงาน 
การบูรณาการปรัชญา          
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-  การประเมินผลงานการบูรณาการปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน  20  คะแนน 
   1.   ระดับด ี                     15 - 20    คะแนน 
   2.   ระดับพอใช               10 – 15    คะแนน 
   3.   ระดับตองปรับปรุง      ต่ํากวา 10  คะแนน 
หมายเหต ุ ผูผานเกณฑจะตองได 15 คะแนนขึ้นไป 
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แบบทดสอบกอน - หลังเรียน 
หนวยที่ 1  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพ 

เวลา  15  นาท ี
 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว  (ขอละ  1  คะแนน) 
1. ขอใดเปนส่ิงกําหนดคุณภาพของหลอดไฟฟา 
 ก. ความรอน 
 ข. ความสวยงาม 
 ค. ความสวาง 
 ง. ความทันสมัย 
 จ. ราคา 

2. ความหมายของคุณภาพในอนาคต คือขอใด 
 ก. มาตรฐานสินคา 
 ข. ความพึงพอใจของผูผลิต 
 ค. ความพึงพอใจของผูบริโภค 
 ง. ความพึงพอใจของสังคมแวดลอม 
 จ. ความพึงพอใจของผูบริโภคและสังคมแวดลอม 

3. คุณภาพมีความสําคัญตอพนักงานอยางไรบาง 
 ก. ทํางานไดถูกตองทุกขั้นตอน 
 ข. ความม่ันใจในการทํางาน 
 ค. ความม่ันคงในการทํางาน 
 ง. ไมถูกตําหนิจากนายจาง 
 จ. มีความสุขและสนุกกับงาน 

4. คุณภาพสงผลดีตอประเทศผูผลิตในดานใดมากท่ีสุด 
 ก. ความม่ันคง 
 ข. ความมีอํานาจ 
 ค. ความมีช่ือเสียง 
 ง. ความร่ํารวย 
 จ. เศรษฐกิจดีขึ้น 
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5. คุณภาพมีความสําคัญตอองคการในดานใดมากท่ีสุด 
 ก. สรางขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีด ี
 ข. สรางความม่ันคงใหกับองคการ 
 ค. สรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน 
 ง. สรางผลกําไรใหกับองคการ 
 จ. สรางหลักประกันตอยอดขายและกําไรสุทธิ 

6. ขอใดถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการสรางคุณภาพ 
 ก. คน 
 ข. วัตถุดิบ 
 ค. เงินทุน 
 ง. กระบวนการ   
 จ. เครื่องมือเครื่องใช 

7. ใครคือผูกําหนดคุณภาพ 
 ก. ลูกคา 
 ข. ผูผลิต 
 ค. รัฐบาล 
 ง. กระทรวงสาธารณสุข 
 จ. สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

8. ใครคือผูสรางคุณภาพ 
 ก. ลูกคา 
 ข. ผูผลิต 
 ค. รัฐบาล 
 ง. กระทรวงสาธารณสุข 
 จ. สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

9. จุดเริ่มตนของการสรางคุณภาพและควบคุมคุณภาพ คือระบบใด 
 ก. ระบบการบริหารงานคุณภาพท่ัวท้ังองคกร (TQM)   
 ข. ระบบการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SQC)   
 ค. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 
 ง. ระบบการตรวจสอบ (Inspection) 
 จ. กิจกรรมกลุมคณุภาพ (QCC) 
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10. ระบบการประกันคุณภาพ คือระบบใด 
 ก. ระบบการบริหารงานคุณภาพท่ัวท้ังองคกร (TQM)   
 ข. ระบบการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SQC)   
 ค. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 
 ง. ระบบการตรวจสอบ (Inspection) 
 จ. กิจกรรมกลุมคุณภาพ (QCC) 

11. ระบบการตรวจสอบคุณภาพสินคามีจุดออนเรื่องใด 
 ก. ผูตรวจสอบขาดความรู 
 ข. วิธีการดําเนินงานยุงยาก 
 ค. ทําใหเกิดความเสียหายมากขึ้น 
 ง. เครื่องมือตรวจสอบไมไดมาตรฐาน 
 จ. ไมสามารถแกปญหาคุณภาพได   

12. คุณภาพมีประโยชนตอใครมากท่ีสุด 
 ก. สังคม 
 ข. รัฐบาล 
 ค. องคการ 
 ง. พนักงาน 
 จ. ลูกคา 

13. ประโยชนสูงสุดท่ีองคการไดรับจากการดําเนินงานอยางมีคุณภาพคือเรื่องใด 
 ก. การมีผลกําไร 
 ข. สินคาและบริการด ี
 ค. ความสามารถในการแขงขันสูง    
 ง. การเปนท่ียอมรับของลูกคา 
 จ. ลดปญหาความขัดแยงของพนักงาน 

14. การสรางคุณภาพสินคาและธุรกิจบริการมีประโยชนตอสังคมแวดลอมดานใดมากท่ีสุด 
 ก. ลดภาวะโลกรอน 
 ข. ปองกันปญหาส่ิงแวดลอม 
 ค. ลดใชทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ง. คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น 
 จ. เศรษฐกิจโดยรวมของคนในสังคมสูงขึ้น 
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15. องคประกอบของคุณภาพในกระบวนการธุรกิจดานใดสงผลตอความนาเช่ือถือมากท่ีสุด 
 ก. ผลิตภัณฑ (Product) 
 ข. ตนทุน (Cost) 
 ค. การสงมอบ (Delivery) 
 ง. ความปลอดภัย (Safety) 
 จ. ขวัญและกําลังใจ (Morale) 

16. องคประกอบของคุณภาพในกระบวนการธุรกิจดานใดสงผลท้ังพนักงาน ลูกคา และสังคม 
 ก. ผลิตภัณฑ (Product) 
 ข. ตนทุน (Cost) 
 ค. การสงมอบ (Delivery) 
 ง. ความปลอดภัย (Safety) 
 จ. ขวัญและกําลังใจ (Morale) 

17. พ้ืนฐานสําคัญท่ีสุดของการสรางคุณภาพคืออะไร 
 ก. ความมีวินัย 
 ข. ความรวมมือ 
 ค. ผูบริหารองคการ 
 ง. ความสามารถของบุคลากร 
 จ. โครงสรางการบริหารงานในองคกร 

18. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับแนวคิดในการสรางคุณภาพ 
 ก. ผูบริหารคือผูการสรางคุณภาพ 
 ข. การปฏิบัติงานเปนตนกําเนิดของ “คุณภาพ” 
 ค. การสรางคุณภาพตองลดคาใชจายใหมากท่ีสุด 
 ง. การสรางคุณภาพตองเนนการสรรหาวัตถุดิบท่ีด ี
 จ. การสรางคุณภาพตองคํานึงถึงความเปล่ียนแปลงของสังคม 

19. หลักการใดในการสรางคุณภาพเนนการพัฒนาคุณภาพอยางไมหยุดยั้ง 
 ก. กําหนดวัตถุประสงคของกิจการชัดเจน 
 ข. การใหความสําคัญกับเปาหมายดานคุณภาพ 
 ค. ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอทุกขั้นตอน 
 ง. คัดเลือกผูขายปจจัยการผลิตโดยเนนท่ีคุณภาพ 
 จ. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
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20. การขจัดการทํางานท่ีลาชาเปนหลักการใดในการสรางคุณภาพ 
 ก. กําหนดวัตถุประสงคของกิจการชัดเจน 
 ข. การใหความสําคัญกับเปาหมายดานคุณภาพ 
 ค. ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอทุกขั้นตอน 
 ง. คัดเลือกผูขายปจจัยการผลิตโดยเนนท่ีคุณภาพ 
 จ. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
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เฉลยแบบทดสอบกอน - หลังเรียน 
หนวยที่ 1  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพ 

 

 

ตอนที่ 1  เลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว  ขอละ  1  คะแนน 
 

ขอที ่ คําตอบ  ขอที ่ คําตอบ 
1. ค  11. จ 
2. จ  12. จ 
3. ค  13. ง 
4. จ  14. ง 
5. ข  15. ค 
6. ก  16. ง 
7. ก  17. ก 
8. ข  18. ข 
9. ง  19. ก 
10. ค  20. ข 
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 ใบความรูท่ี  1.1   

 ชื่อหนวย   ความรูทั่วไปเก่ียวกับคุณภาพ  
 
หัวขอเร่ือง  

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

 
จุดประสงคการเรียนรู 

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

 
เนื้อหาสาระ 
 อลัม  สมิธ  อดีตศาสตราจารยทางเศรษฐศาสตร  แหงมหาวิทยาลัยกลาสโกว   เขยีนหนังสือ 
เรื่อง  ความม่ังคั่งของมวลประชาชาติ  (An  Inquiry  into  the  Nature  and  Causes  of  the  Wealth of 
Nations)  ในป  พ.ศ. 2319  โดยกลาวอมตวาจาไววา  “ประสิทธิภาพท่ีดีกวายอมจะชนะในท่ีสุด”    
(ชาญชัย  อาจินสมาจาร.  ม.ป.ป. : 1)   ซ่ึงคํากลาวขางตนยังคงเปนสัจธรรมในทุกยุคทุกสมัย  ฉะนั้น  
องคการท่ีประสบความสําเร็จและกาวเดินอยางม่ันคงอยางยั่งยืน  จึงตองมีคุณภาพท้ังดานบุคลากร  
กระบวนการ  วัสดุอุปกรณ  และอ่ืน ๆ  เพ่ือสรางสรรคคุณภาพสินคาและธุรกิจบริการท่ีดีใหกับลูกคา    
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 “คุณภาพ” จึงเปนส่ิงท่ีทุกสังคม ทุกชุมชน ทุกองคกร ทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการ ทุกระบบ  
และทุกคนลวนมีความตองการดวยกันท้ังส้ิน เพราะคุณภาพ คือ ความพึงพอใจของลูกคาหรือ
ผูรับบริการ คุณภาพ คือ  ความอยูรอดหรือความลมเหลวในการดําเนินงานขององคการ  คุณภาพ คือ 
ความกาวหนาของบุคคล  คุณภาพ คือ ตัวช้ีวัดหรือเง่ือนไขสําคัญท่ีกําหนดถึงความสําเร็จขององคการ 
ดังนั้น คุณภาพจึงมีความสําคัญและความจําเปนตอบุคคล องคการ สังคม และประเทศชาติท้ังทางตรง  
และทางออม  ดังรายละเอียดท่ีจะกลาวตอไปนี ้
 

1.1   ความหมายของคุณภาพ 
              คําวา  “คุณภาพ (Quality)”  เปนคําท่ีบุคคล และองคการตาง ๆ  กลาวถึงในทุกระดับ   โดยให
ความหมายท่ีแตกตางกันตามประสบการณและความมุงหวัง  อาทิ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และสมชาย หิรัญกิตต ิ(2540 : 142) ใหคําจํากัดความวา คุณภาพ หมายถึง 
กลุมของรูปลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือบริการ ซ่ึงสามารถท่ีจะตอบสนองความตองการ
ท่ีกําหนดไว 
 ดร. จูรัน (Dr Juran) ผูเช่ียวชาญชาวอเมริกัน กลาววา คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติของสินคา
ท่ีเปนไปตามความตองการของลูกคา เชน การออกแบบใหจูงใจลูกคาการมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
ของลูกคา การมีลักษณะใชงานไดด ี ลูกคาเกิดความเช่ือม่ันและไววางใจในสินคา (วิฑูรย สิมะโชคด.ี 
2541 : 7) 
   ดร. ไฟเกนบาวน  (Dr. A. V.  Feigenbaum)  ไดนิยาม คุณภาพ  คือ  การสรางความพึงพอใจ
แกลูกคาดวยตนทุนต่ําสุด (Customer Satisfaction  at  the  Lower  Cost)(สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาต.ิ 
2545 : 3) 
   ครอสบ้ี (Phillip  B. Crosby) ไดนิยาม คุณภาพ คือ  การทําไดตามขอกําหนด (Conformance  
to   Requirements) (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. 2545 : 4) 
 สมเดช  อิงคะวะระ   และปริญญ   บุญกนิษฐ   (2546 :3)   ไดใหความหมายคําวา “คุณภาพ”     
หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑหรือการบริการใหมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรงตามความตองการ
ของลูกคาและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดมากท่ีสุด ผลิตภัณฑหรือการบริการตอง
เปนไปตามขอกําหนดตาง ๆ และมีมาตรฐานสากล ซ่ึงเปนท่ียอมรับของลูกคาหรือผูใชบริการเพ่ือสราง
ความเช่ือม่ันและความปลอดภัยท่ีมีตอลูกคาหรือผูใชบริการ 


