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ความดีของสิง่ ทีส่ นใจ วิธกี ารในการสร้างหรือผลิตภัณฑ์คอื อะไร
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์โดยธรรมชาติและผิดธรรมชาติ
y Deming : คุณภาพคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตให้ตรงตามแบบที่
กําหนดเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของผ้บรโภค
กาหนดเพอตอบสนองตอความตองการของผู
ริโภค ดัดงนน
งนัน้ คณภาพจะประกอบไปด้
คุณภาพจะประกอบไปดวย
วย
2 ด้านคือ คุณภาพในการออกแบบ และคุณภาพแห่งความถูกต้อง
I hik
ใ
ใ ง้ านซึง่ึ ถือื ว่่าเป็ป็ นคุณภาพทีม่ี องไปข้
ไป า้ งหน้้า และ
y Ishikawa
: ความง่า่ ยในการใช้
ความปราศจากข้อบกพร่องซึง่ ถือว่าเป็ นคุณภาพทีม่ องไปข้างหลัง
y Taguchi : ความสูญเสียทัง้ หมดทีม่ ตี ่อสังคมอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์นับจากการส่ง
ู เสียดังกล่าวอาจจะจํากัดไว้ 2 ประเภท คือ ความสูญ
ู เสียเนื่องจาก
มอบ โดยความสูญ
ความแปรผันของหน้าทีใ่ ช้งาน และความสูญเสียทีเ่ กิดจากอิทธิผลข้างเคียง
y Shewhart :

X1….Xp

Z1….Zq
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y Garvin and Evans : ได้นิยามคุณภาพภายใต้แนวคิดวงจรการผลิตผลิตภัณฑ์

คุณภาพบนความ
เด่น และบนพืน้ ฐาน
ผลิตภัณฑ์
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ประการ แนวความคิดความเด่น แนวความคิดบนพื้นฐฐานของผลิตภัณฑ์
แนวความคิดบนพืน้ ฐานของผูใ้ ช้ แนวความคิดบนพืน้ ฐานการผลิต และแนวความคิด
ุ า โดยแต่ละแนวความคิดจะอย่บู นพืน้ ฐฐานในมมมองของใคร
ุ
บนพืน้ ฐฐานคณค่

ลูกค้า

คุณภาพบนพืน้ ฐาน
ผูผ้ใชช้

ความต้องการ
ความตองการ
การตลาด
การออกแบบ

คุณภาพบนพืน้ ฐาน
คุณค่า

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การผลิต

คุคณภาพบนพื
ณภาพบนพนฐาน
น้ ฐาน
การผลิต

การขาย
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y กิตศิ กั ดิ ์ และอื่นๆ

: ในอดีตการผลิตทีเ่ น้นจํานวนเป็ นหลัก คุณภาพคือ การตรงต่อ
ข้อกําหนดเฉพาะ ในปจั จุุบนั มีทกี ารแข่งขันสููง คุุณภาพคือ การสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้า และทําให้ลกู ค้าประทับใจ ในอนาคต คุณภาพคือ ????
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y 1. ยุคก่อนการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม
y ช่วงปี 1700‐1900 เริม่ มีการผลิตจํานวนมากโดยช่างฝี มอื ทําหน้าทีค่ วบคุมการทํางาน

ของลกมื
ของลู
กมออ และในป
และในปี

1788 Eli

Whitney ไดเสนอแนวความคดเกยวกบ
ได้เสนอแนวความคิดเกีย่ วกับ

ความสามารถในการแทนกัน ได้ สํา หรับ ชิ้น ส่ว นต่ า งๆ เพื่อ เป็ น แนวความคิด ของ

ลองคิ ดครัง้ ที่ 1
1. ให้นกั ศึกษาลองให้นิยามของคําว่าคุณภาพทีน่ ่าจะมีขน้ึ ในอนาคตอันใกล้น้ี

คุณภาพ และถือว่าแนวความคิดดังกล่าวนี้เป็ นแนวความคิดแรกสุดสําหรับคุณภาพเพื่อ
การจัดการการผลิต

2. ให้นกั ศึกษาลองให้นิยามของคําว่าคุณภาพทีน่ ่าจะมีขน้ึ ในอนาคตอันใกล้น้ี
กับั บริษทั ทีต่ี นเองสังั กัดั อยู่
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y 2. ยุคหลังการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม

y ในยุคนี้เอง เริม่ มีการจัดรูปแบบการผลิตใหม่ในรูปแบบสายงานการประกอบตามแนวทาง

y ในยุคนี้เริม่ นํ าเครื่องจักรมาแทนแรงงานคนเนื่องจากระบบการผลิตมีความซับซ้อนยิง่ ขึน
้

ของ เฮนรี ฟอร์ด และในช่วงปี 1920‐1940 บริษทั Western Electric จํากัด

การแบ่งงานออกเป็ นส่วนๆ มีมความจาเปนอยางยง
การแบงงานออกเปนสวนๆ
ความจําเป็ นอย่างยิง่ Frederick Taylor ซงไดชอวา
ซึง่ ได้ชอ่ื ว่า

ได้เริม่ จัดตัง้ แผนกตรวจสอบขึน้ มาเพือ่ ทําหน้าทีต่ รวจสอบคณภาพ
ไดเรมจดตงแผนกตรวจสอบขนมาเพอทาหนาทตรวจสอบคุ
ณภาพ ดัดงนน
งนัน้ ในยคนี
ในยุคนอาจจะ
้อาจจะ

เป็ นบิดาแห่งวิทยาการการจัดการ ได้เป็ นคนสร้างแนวคิดการแบ่งหน้ าที่วางแผนออกมา

กําหนดนิยามของคุณ
ุ ภาพว่า คุณ
ุ ภาพ คือ ความตรงต่อข้อกําหนดเฉพาะ

จากหน้ าที่ ด้านการปฏิ บตั ิ การ โดยมอบหมายให้ผู้จดั การ และวิศวกรทําหน้ าที่การ

y และในยุ ค นี้ บริษัท Western Electric จํา กัด ได้ทํา การวิจ ยั และพัฒ นาวิธ ีก าร

วางแผนงาน ในขณะทีห่ วั หน้างานและพนักงานทําหน้าทีด่ า้ นการปฏิบตั กิ าร

ควบคุม คุ ณ ภาพขึ้น มามากทัง้ แผนการชัก สิ่ง ตัว อย่า งเพื่อ การยอมรับ ของดอดจ์ และ
แผนภูมคิ วบคุมของชิวฮาร์ท์
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y 3. ยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2

y ในระหว่างปี 1941‐1945 ซึง่ เป็ นช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ถือเป็ นยุคทีม่ กี ารก้าว

กระโดดด้านการควบคุมคุณภาพมากทีส่ ุด เพราะสหรัฐอเมริกาได้ระดมนักวิชาการด้าน

y อเมริกายังคงเป็ นผูน
้ ําด้านเทคโนโลยีคุณภาพ A.V.

Feigenbaum

คุคณภาพจํ
ณภาพจานวนมากมาจดการเกยวกบการผลตอาวุ
านวนมากมาจัดการเกีย่ วกับการผลิตอาวธของกองทั
ธของกองทพพ โดยยุ
โดยยคนี
คนทาใหเกดการ
้ทําให้เกิดการ

แนวคิดเกีย่ วกับการควบคมคณภาพที
แนวคดเกยวกบการควบคุ
มคุณภาพททุท่ กคนมี
กคนมสวนรวม
สว่ นร่วม TQC

พัฒนาแผนการชักสิง่ ตัวอย่างที่ต่อมาพัฒนาเป็ น MIL‐STD‐105A
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บริหารคุณภาพโดยรวมในเวลาต่อมา TQM

ของ

ได้เสนอ

ซึง่ ถกพั
ซงถู
กพฒนาเปนการ
ฒนาเป็ นการ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการพัฒนาแผนภูมคิ วบคุมให้เป็ นประโยชน์

y สําหรับเทคโนโลยีคุณภาพได้รบ
ั การเผยแพร่อย่างจริงจังและเป็ นระบบในประเทศญี่ปุ่น

ยิง่ ขึน้ ต่อการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ หรือทีร่ จู้ กั กันในเวลาต่อมาว่าการควบคุม

โดยนักการคุณภาพทีม่ ชี อ่ื เสียง 2 ท่านคือ Deming และJuran ได้มสี ว่ นสําคัญ

กระบวนการโดยอาศั
ยั สถิติ ิ SPC
โ

อยางมากในการเผยแพรเทคโนโลยการควบคุ
ม คุ ณ ภาพ ในการบรรยายเมื
ในการบรรยายเมอเดอน
อย่ า งมากในการเผยแพร่ เ ทคโนโลยีก ารควบคมคณภาพ
่ อ เดือ น
กรกฎาคม 1951 และ 1954 ตามลําดับ
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y ปี 1962 อุตสาหกรรมญี่ปุ่นได้เริม่ พัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพรูปแบบใหม่ทเ่ี น้ น

y ปี 1970‐1982 อุ ต สาหกรรมญี่ปุ่ น ได้ ร ับ การพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนคุ ณ ภาพของ

ผลิตภัณฑ์ของญีป่ ุน่ ได้รบั การยอมรับในตลาดโลกแทนทีผ่ ลิตภัณฑ์ของอเมริกา เมือ่ ญีป่ ุ่น

การพัฒนาองค์กร นันคื
่ อ คิวซีเซอร์เคิล
Akao ไดพฒนารู
ได้พฒ
ั นารปแบบการจั
ปแบบการจดการการออกแบบผลตภณฑ
ดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทีทบูบ่ รรณา
ณา

ขยายการผลิตไปยังประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ซงหนงในนนคอประเทศไทย
ขยายการผลตไปยงประเทศกาลงพฒนาอนๆ
ซึ่งหนึ่งในนัน้ คือประเทศไทย และในป
และในปี

การออกแบบแนวความคิด การออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบกระบวนการเข้า

1975 อุตสาหกรรมร่วมทุนไทย‐ญีป่ นุ่ ได้เริม่ มีการดําเนินการเกีย่ วกับคิวซีเซอร์เคิลเป็ น

ด้วยกัน โดยเรียกว่าการแปรหน้าทีด่ า้ นคุณภาพ QFD การใช้วธิ นี ้ีจะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์

ครัง้ แรกในประเทศไทย

y ป
ปี 1972 Yoji

ทีต่ี รงกับั ความต้อ้ งการของลูกค้า้ คุณภาพจึงึ หมายถึงึ การตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของลูกู ค้า หรือ การสร้างความพึ่งพอใจต่อลูกู ค้า
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y ปี

y 4. ยุคโลกาภิวตั น์

1991 ประเทศไทยประกาศใช้มาตรฐานแห่งชาติสาํ หรับระบบการบริหารคุณภาพ

มอก. (มาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย)

y ปี 1980‐1990 มีการเปลีย่ นแปลงกติกาสังคมโลกครัง้ ใหญ่เนื่องจาก การล่มสลายของ

y ป
ปี 1989 บรษท
บริษทั Motorola

สหภาพโซเวียตรัสเชีย และการรวมตั
สหภาพโซเวยตรสเชย
และการรวมตวเปนสหภาพยุ
วเป็ นสหภาพยโรป
โรป การเปลี
การเปลยนแปลงกตกาการคา
ย่ นแปลงกติกาการค้า

จํากัด รวมถงบรษท
จากด
รวมถึงบริษทั GE ไดเรมการพฒนาระบบ
ได้เริม่ การพัฒนาระบบ

ปรับปรุงคุณภาพอย่างก้าวกระโดด ทีเ่ รียกว่า Six Sigma

โลกจากระบบกําแพงภาษีเป็ นการค้าเสรี นัน้ เป็ นเหตุผลทีท่ ําให้การแข่งขันทีร่ ุนแรงของ
การค้าขายเกิดขึน้

y ปี 1995 อุตสาหกรรมไทยมีการตื่นตัวกับการบริหารคุณภาพค่อนข้างมาก เช่น TQM

ของกลุม่ เครือซิเมนต์ไทย

y ปี 1994 เกิดอนุ กรมมาตรฐาน ISO 9000 อเมริกาได้กลับมาเป็ นผูน
้ ําทางด้าน

ณภาพในยุคนจงหมายถง
กคาา
y จากทกลาวมาทงหมด
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด คุคณภาพในยคนี
้จงึ หมายถึง การสรางความประทบใจแกลู
การสร้างความประทับใจแก่ลกค้

คุคณภาพอี
ณภาพอกครงดวยการมาตรฐานรางวลคุ
ณภาพแหงชาตของอเมรกา
ณภาพ
กครัง้ ด้วยการมาตรฐานรางวัลคณภาพแห่
งชาติของอเมริกา และรางวลคุ
และรางวัลคณภาพ

หรือการสร้างคุณภาพให้เหนื อกว่าความคาดหวังของลูกค้า

แห่งยุโรป
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y 5. คุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมในอนาคต

ยุคสมัย

y นับจากปี 2000 การแข่งขันเป็ นไปอย่างไร้ขอบเขตบนกติกาใหม่ทว่ี ่าด้วยความร่วมมือ

นิ ยาม

วิ ธีการสําคัญของ
ุ
คณภาพ

ก่อนการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม

ความสามารถแทนกันได้

แรงงานฝีมอื

หลังการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม

การตรงต่อข้อกําหนดเฉพาะ

การตรวจสอบคุณภาพ

หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2

การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

ระบบ TQC

โลกาภิวตั น์

การสร้างความประทับใจต่อลูกค้า

การปรับปรุงคุณภาพ

อนาคต

การสร้างความประทับใจต่อลูกค้าอย่างเบ็ดเสร็จ

การพัฒนาคุณภาพ

และแข่งขัน การวิ
และแขงขน
การววฒนาการอยางรวดเรวของเทคโนโลย
วฒ
ั นาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และระบบการสื
และระบบการสอสาร
อ่ สาร สารสนเทศ
ทํา ให้ก ารแข่ง ขัน เกิด ขึ้น โดยทุ ก แห่ง หน การลดต้น ทุน เพื่อ แข่ง ขัน ทางด้า นราคาเป็ น
สิง่ จําเป็ น รวมทัง้ ความคล่องตัว และสามารถตอบสนองตลาดได้อย่างรวดเร็ว คุณภาพ
ของยุค นี้ อ าจเป็ น ไปได้ว่า การสร้้ า งความประทับ ใใจต่ อ ลูก ค้้ า อย่ า งเบ็ด็ เสร็จ็ คือ
เหนอกวาคู
กๆ ดาน
เหนือกว่าค่แข่ขงทุ
งทกๆ
ด้าน
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y เถ้าแก่เฮง เจ้าของร้านอาหารข้าวต้มปลาเฮงโภชนา เป็ นคนทีม่ คี วามพิถพ
ี ถิ นั กับการ

y แม้วา่ อาหารจะเสริฟ์ลกู ค้าอย่างล่าช้า แต่ลกู ค้าจํานวนมากก็ยงั คงเข้าคิวอุดหนุ นข้าวต้ม

ปรุ ง ข้า วต้ม ปลามาก นับ ตัง้ แต่ ก ารต้ม นํ้ า ซุ ป ด้ว ยโครงกระดูก หมูด้ว ยไฟอ่ อ นๆ ใน

เถ้าแก่เฮงเสมอมา ด้วยความพึงพอใจในรสชาติขา้ วต้มปลาทีม่ นี ้ําซุปและเนื้อปลาสดๆ

ระยะเวลา 4‐6
4 6 ชวโมง
ั ่ โ การเลอกซอปลาสดๆ
ื ้ื ป
จากตลาดดวยตนเอง
้
การแลเนอปลา
่ ้ื ป

เป็ นเสน่หช์ วนชิม
เปนเสนหชวนชม

ด้วยมีดคมๆๆ และทําการปรุุงในทันที ไม่มกี ารแล่ทง้ิ ไว้ก่อนเพราะรสชาติเนื้อปลาจะไม่

y อะไรคือความสําเร็จของข้าวต้มปลาเถ้าแก่เฮง?

หวาน โดยปรุงข้าวต้มปลา เถ้าแก่เฮงจะปรุงด้วยตนเองแบบชามต่อชาม ไม่ว่าจะมี

y การดําเนินการข้างต้นทําให้ลูกค้าจํานวนมากต้องมารอคอยข้าวต้มปลาเป็ นเวลานาน

ลูกค้าบ้างรายต้องยกเลิกคําสังซื
่ ้อไปเพราะรอไม่ไหว เพราะนอกจากเถ้าแก่เฮงก็จะมี

คําสังซื
่ อ้ จากลูกค้าจํานวนมากเท่าไรก็ตาม

เพยงภรรยาและลู
กสาวเทานนทคอยเปนลู
กมอ...ในสถานการณเชนน
เพียงภรรยาและลกสาวเท่
านัน้ ทีค่ อยเป็ นลกมื
อ ในสถานการณ์เช่นนี้ เถาแกเฮงควร
เถ้าแก่เฮงควร
ดําเนินการประการใด?
19
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1.

คุณภาพกับการประกันคุณภาพ คือ กระบวนการในการบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่จําเป็ น
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกู ค้า และทําให้ลกู ค้ามีความ
มันใจในผลิ
่
ตภัณฑ์นับตัง้ แต่เวลาซื้อ และการใช้งานผลิตภัณฑ์ตลอดอายุ : เถ้าแก่
เฮงคือเครื่องหมายการประกันคุณ
ุ ภาพให้กบั ลูกู ค้า

ออกแบบ

ผลิต

พยายามขาย

แนวทางเดิม

วิจยั
ตลาด

ออก
แบบ

ขาย

ผลิต

2.
y

คุณภาพกับการบริหารคุณภาพ คือ กระบวนการในการบ่งชี้และจัดการกิจกรรมที่
ุ ภาพขององค์กร
จําเป็ นต่อการทําให้บรรลุุจดุ ประสงค์ดา้ นคุณ
ในกรณีอภิปรายที่ 1 ถ้าหากเถ้าแก่เฮงต้องการจะลดการรอคอยของลูกค้าและการ
สูสญเสี
ญเสยลู
ยลกค้
กคาไปจานวนหนง
าไปจํานวนหนึ่ ง เถ้
เถาจาเปนอยางยงตองมการแบงกระบวนการผลต
าจําเป็ นอย่างยิง่ ต้องมีการแบ่งกระบวนการผลิต
ออกเป็ นกระบวนการย่อยๆ เพื่อเพิม่ ความสามารถเชิงปริมาณให้กบั กระบวนการ
แต่อย่างไรก็ตามการทําเช่นนี้อาจจะกระทบต่อความสามารถเชิงคณภาพ
แตอยางไรกตามการทาเชนนอาจจะกระทบตอความสามารถเชงคุ
ณภาพ..........
ดังนัน้ การบริ หารคุณภาพเพื่อจัดทํามาตรฐานการทํางานจึงจําเป็ นอย่างยิง่ ใน
ขัน้ ตอนนี้ เถ้
ขนตอนน
เถาแกตองทาหนาทมารบผดชอบดานการบรหารคุ
าแก่ตอ้ งทําหน้าทีม่ ารับผิดชอบด้านการบริหารคณภาพแทน
ณภาพแทน

แนวทางใหม่ โดย Deming
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y คุณภาพกับวิศวกรรมคุณภาพ
y คุณภาพกับการบริหารธุรกิจ

1.

2.

ข้อมูลจากการนับ

y ข้อมูลแบ่งได้ตามลักษณะทีเ่ กิด

เป็ นตัวเลขข้อมูลทีไ่ ด้จากการใช้การตรวจนับของดี ของเสีย

จํานวนข้อบกพร่อง ให้สงั เกตว่าค่าทีต่ รวจนับจะเป็ นจํานวน..............

1.

ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับเวลา

ข้อมูลจากการชังั ่ ตวง วัดั เป็็ นตัวั เลขข้อมูลทีไ่ี ด้จากกรรมวิธใี นการวัดั โโดยเครื่อื งมือื

2.

ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับคุณภาพหรือคุณลักษณะ

เป็ นหลักสําคัญ เชน
เช่น เครื
่องมือวัดความยาว เครื
่องชังนํ
่ ้ าหนัก นาฬิ
กาจับเวลา เป็
เปนหลกสาคญ
เครองมอวดความยาว
เครองชงนาหนก
นาฬกาจบเวลา
เปนน

3.

ข้อ้ มูลทีเ่ี กีย่ี วกับั ปริมิ าณ

4
4.

ข้อมลที
ขอมู
ลทเกยวกบภู
เ่ กีย่ วกับภมิมศาสตร
ศาสตร์

ต้น
y ข้อมูลอาจแบ่งเป็ นได้อกี หลากหลายประเภท เช่น
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y ข้อมูลแบ่งได้ตามหลักสถิตเิ พือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.

Nominal Scale……………………………..

2.

Ordinal Scale………………………………

3.

I
l Scale………………………………
S l
Interval

4
4.

Ratio Scale…………………………………..
Scale

หัหวใจของเรองทงหมดเรมตนดวยความแมนยาของการวด
วใจของเรือ่ งทัง้ หมดเริม่ ต้นด้วยความแม่นยําของการวัด
หรอความนาเชอถอของขอมู
หรือความน่าเชือ่ ถือของข้อมลล
27
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Primary Data (ข้อมูลปฐมภูม)ิ

1.
1.

เก็บ็ ได้
เพือ่ื ร่วมงาน เครือ่ื งคอมพิวิ เตอร์์ อืน่ื ๆ
ไ จ้ ากการแจงนับั โดยตนเอง
โ

2.

เก็บได้จากงานทะเบียนของหน่ วยงานทีต่ ดิ ต่อด้วย โดยการร่วมมือกันระหว่างหน่ วยงานเพื่อ
การควบคุมคุณภาพโดยรวม

3.

็ ไ จ้ ากการสอบถาม เช่น่ แบบสอบถามเปนต้
ป็ น้
เกบได้

Secondaryy Data ((ข้อมูลู ทุตุ ยิ ภูมู )ิ

2.
1.

www.nso.go.th และ www.moc.go.th เป็ นต้น

2.

Database ในบริษทั เข้าถึงข้อมูลโดย MYSQL และ MS Access เป็ นต้น

Note: การนําข้อมูลู จากการค้นหาบนสือ่ Internet ต้องให้ความระมัดระวังอย่างมาก
29
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คําถาม

การบอกค่ากลางของข้อมูล

1.
1.

ค่าเฉลีย่

2
2.

ค่ามัธยฐาน
คามธยฐาน

3.

ค่าฐานนิยม

5x4–3
4‐ 5 x 3
4 x 52
(5 – 4)2/2
(5 – 4)2/2

การบอกค่าการกระจายของข้อมูล

2.
1.

ค่าพิสยั

2.
2

คาเบยงเบนมาตรฐาน
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

3.

คําตอบ

√4
4–1
√(5‐4)
5/5/10

ค่าความแปรปรวน

X+
31

Y2

เมือ่ X = 10 และ Y = 5

( ) ( )*( ) ( )
(5‐1)+(4+1)*(13‐1)/3‐(2‐1)

32

พนักงานคนที่

เวลาในการจัด
อาหารลงจาน

1

30

2

25

3

32

4

6
26

5

60

6
7

จากการทดสอบเวลาการทํางานของ
พนัักงานร้า้ นอาหารแห่งหนึ่ึงจํานวน
9 คนให้บรรจุหมูสามชัน้ ลงจานเพือ่
serve ให้ลกู ค้า ได้เวลาดังนี้

พนักงาน
คนท
คนที่

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

1

34

30

2

36

25

3

37

32

4

40
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1.

ค่าเฉลีย่

5

35

60

30

2
2.

ค่ามัธยฐาน
คามธยฐาน

6

37

30

33

3.

ค่าฐานนิยม

1.

ค่าพิสยั

2.

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

3.

ค่าความแปรปรวน

8

35

9

32

33

35

7

38

33

8

550

35

9

65
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จากการทดสอบเวลาการทํางานของ
พนกงานรานอาหารแหงหนง
พนั ก งานร้า นอาหารแห่ ง หนึ่ ง แบง
แบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่หนึ่งเป็ น
พนั ก งานใหม่ และกลุ
และกล่ ม ทสองเปน
ที่ส องเป็ น
พนกงานใหม
พนั ก งานที่ ไ ด้ ร ั บ การอบรมแล้ ว
จําํ นวน 9 คนให้
ใ บ้ รรจุหมูสามชันั ้ ลง
จานเพือ่ serve ให้ลกู ค้า ได้เวลา
ดังนี้
เมือ่ กําหนดเพิม่ เติมว่าเวลามาตรฐาน
ฐ
ในการจัดหมูสามชัน้ ลงจานคือ 30
วิน าที มเวลาเผอให
วนาท
มีเ วลาเผื่อ ให้ 5 วนาท
วิน าที จะ
34
วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างไร?

