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บทคัดยอ 

คุณภาพ เปนสิ่งที่ทั้งลูกคาและผูผลิตตองการ ลูกคายอมตองการสินคาที่มีคุณภาพในแงของการใชงาน ความปลอดภัย 
รูปลักษณ ความคงทนและอื่น ๆ  ในขณะที่ผูผลิตพยายามผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา และ
เพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน แมวาผูผลิตแตละรายในอุตสาหกรรมเดียวกันจะมีระบบและขั้นตอนการผลิตคลายคลึงกัน 
แตในรายละเอียดของการใชเกณฑในการประเมินคุณภาพภายใน อาจจะแตกตางกันหรือเหมือนกัน ดังนั้น การทําวิจัยใน
ครั้งนี้เพื่อหาขอสรุปวาผูผลิตแตละรายของไทยในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนอุปกรณไฟฟาใหความสําคัญตอการใชเกณฑใน
การควบคุมคุณภาพภายในอยางไร  

การวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แหลงขอมูลเปนขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางกําหนดจากจํานวนผูรับผิดชอบควบคุมในหนวยการผลิต อันไดแก ผูจัดการโรงงาน หรือ 
หัวหนาหนวยควบคุมการผลิต โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 170 คน จากจํานวนโรงงานทั้งหมด 30 โรงงาน 5 นิคมอุตสาหกรรมใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
แบบสอบถาม มีการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยคา Cronbach’s Alpha วิธีการทางสถิติที่ใช
และสรุปผลขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และการ
วิเคราะห Paired Samples t-test โดยทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ไดวา ปจจุบันผูผลิตช้ินสวนอุปกรณไฟฟาของไทยที่ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ทั้งธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม ตางใหระดับความสําคัญ
ตอการควบคุมคุณภาพภายในอยูขั้นระดับสูงและมีแนวโนมวาจะมีการพัฒนาระดับการควบคุมคุณภาพภายในของการผลิต
สินคาเพิ่มขึ้นในอนาคต 3-5 ปขางหนา นอกจากนี้จากการเปรียบเทียบระดับการควบคุมคุณภาพภายในในปจจุบันกับอีก 3-5 
ปขางหนาของธุรกิจขนาดใหญ พบวา มีแนวโนมในการเพิ่มระดับการพัฒนาการควบคุมคุณภาพภายในเชนเดียวกับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

 
ABSTRACT 

As inevitable as it is, quality has become an essential desired by both customers and manufacturers. 
Unsurprisingly, customers require quality in terms of utilization, safety, feature, endurance and etc. The 
manufacturers, on the other hand, strive for quality products to satisfy customers’ needs and in addition to 
competitive advantage.  Although production procedures and systems are at somewhat similar among each 
manufacturer within the same industry, it is the criteria employed to evaluate internal quality that may differ.  
Hence, this research is designed to detail importance of quality control criteria to each Thai electronic parts 
manufacturer. 

Throughout the entire research, survey research method was conducted. The data collected was derived 
from the Primary Data, which comprises of samples group from personnel supervising production division. The 
sample size entails in total 170 plant managers or supervisors of production unit from the entire 30 factories 
located in 5 industrial estates in Chachoensao, Chonburi, and Rayong provinces. Data was obtained through the 



 

distributed questionnaires, of which the reliability was verified by the use of Cronbach’s Alpha. The data is 
further processed and summarized by the use of percentiles, average, standard deviation, ANOVA, and analysis 
of Paired Samples T-Test with the significant level of 0.05. 

The finding of this research reveals that Thai small, medium, and large electronic-part factories located in 
industrial estates such as Chachoengsao, Chonburi, and Rayoung provinces regard internal quality control as 
essential. Not only so, it further indicates a strong tendency of additional improvement on level of internal 
product quality control. Moreover the comparison of level of internal quality control of large, medium, and small 
enterprises in the present and future points to the inclination of development in level of internal quality control.

 
บทนํา 

คุณภาพมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบัน โดยเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาคุณภาพจะนําไปสู
ความสําเร็จของธุรกิจ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาไดใน 2 
ประเด็น กลาวคือ ความสําเร็จของธุรกิจในการรักษาลูกคา 
และความสําเร็จทางการแขงขันทางการคาในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เมื่อพิจารณาในแงลูกคาจะพบวา ในปจจุบันลูกคา
สวนใหญมักจะตระหนักถึงความปลอดภัยจากการบริโภค 
อุปโภค สินคาที่ซื้อหาไดจากผูผลิต ดังนั้นลูกคาจึงให
ความสําคัญตอคุณภาพของสินคา ซึ่งในที่นี้ อาจหมาย
รวมถึงคุณลักษณะของสินคาภายนอก อาทิ ขนาด รูปราง 
ประสิทธิภาพการทํางาน เปนตน และคุณภาพภายในอัน
ไดแก ประโยชนและคุณคาทางโภชนาการ  หรือความ
ปลอดภัยตอรางกายและจิตใจหลังจากที่ไดอุปโภคสินคา
นั้นแลว ดังนั้นหากธุรกิจหรือผูผลิต สามารถผลิตและ
จัดหาสินคาที่มีคุณภาพดังกลาวใหเหมาะสมกับความ
ตองการ และความพึงพอใจตอลูกคาแลว ธุรกิจเหลานั้น 
ยอมจะรักษาระดับของลูกคาหรือขยายระดับของลูกคามาก
ขึ้นได อันจะสงผลถึงผลตอบแทนที่ธุรกิจยังคงไดรับ
ตลอดไป 

ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ของสินคา คือ ความสามารถหรือความไดเปรียบทางการ
แขงขันทางการคา ทั้งนี้เนื่องจากการที่ธุรกิจสามารถผลิต
สินคาที่มีคุณภาพที่ดีกวาสินคาของคูแขงขันในอุตสาหกรรม
เดียวกัน จะสงผลใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและความไว 
วางใจที่จะซื้อสินคาจากธุรกิจนั้น 

การศึกษาในเรื่องของคุณภาพสินคานี้จะชวยให
ทราบถึงหลักเกณฑ  ซึ่งอุตสาหกรรมตางๆ ใชในการ
ควบคุมคุณภาพของสินคาที่ตนเองผลิตขึ้น อันจะนําไปสู
แนวทางในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของสินคาใหดี
ยิ่งขึ้นตลอดไป 

แมวาผูผลิตแตละรายในอุตสาหกรรมเดียวกันจะมี
ระบบและขั้นตอนการผลิตรวมถึงการใชปจจัยการผลิตที่มี

 
ความคลายคลึงกัน แตในรายละเอียดของการใชเกณฑใน
การประเมินคุณภาพภายในของการผลิตสินคาอาจจะ
แตกตางกันหรือเหมือนกัน ดังนั้นเพื่อนําไปสูผลสรุป
ดังกลาว จึงเกิดปญหาในการวิจัยครั้งนี้วา ผูผลิตแตละราย
ใหความสําคัญตอการใชเกณฑในการควบคุมคุณภาพที่
กําหนดไวอยางไร โดยเกณฑดังกลาวในที่นี้ จําแนกเปน
ประเภทใหญ ๆ ไดเปน 3 ประเภท คือ 

1. การจัดการดานปจจัยการผลิต 
2. การดําเนินการทางดานโรงงาน การผลิต และ

เครื่องจักร-อุปกรณ 
3. การจัดการของเสีย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อประเมินถึงระดับการควบคุมคุณภาพภายใน

ของก า รผลิ ตสิ นค า ขอ งผู ผ ลิ ต แต ล ะแห งที่ อ ยู ใ น
อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนอุปกรณไฟฟาของไทย ที่ต้ัง
อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองในปจจุบัน โดยแบงตาม
ขนาดของธุรกิจ 

2. เพื่อศึกษาแนวโนมการพัฒนาระดับการควบคุม
คุณภาพภายในของการผลิต สินคาของผูผลิตแตละแหงที่
อยูในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนอุปกรณไฟฟาของไทย 
ที่ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองใน 3-5 ปขางหนา โดย
แบงตามขนาดของธุรกิจ 

3. เพื่อเปรียบเทียบถึงระดับการควบคุมคุณภาพ
ภายในในปจจุบันกับอีก 3 – 5 ปขางหนาของการผลิต
สินคาระหวางผูผลิตที่อยูในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวน
อุปกรณไฟฟาของไทยที่ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมใน
เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
โดยพิจารณาในแตละขนาดของธุรกิจ 



 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
การนําผลงานวิจัยไปพิจารณาเพื่อการพัฒนาระบบการ

ควบคุมคุณภาพภายในของอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวน
อุปกรณไฟฟาของไทยใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริโภค รวมทั้งการพัฒนาระบบ
คุณภาพใหอยูในระดับที่มีมาตรฐานทางการแขงขันสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสินคาตางประเทศ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของและเอกสารอางอิง 

คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติ และคุณลักษณะของสินคา
หรือบริการที่สามารถสรางความพึงพอใจหรือมีความหมาย
ตอความตองการของลูกคา คุณภาพดูจากความเหมาะสมใน
การใชและคุณภาพในแงของโรงงานผูผลิตมาจากความ 
สามารถในการผลิตใหตรงตามมาตรฐานหรือเกณฑที่ต้ังไว 
(Garvin, 1983; Juran, 1988; Bemowski and Stratton, 1999) 
จากแนวความคิดที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา คุณภาพที่
เกิดขึ้นในการผลิตจะตองถูกกําหนดขึ้นในรูปของมาตรฐานที่
สรางความพึงพอใจแกผูผลิตและลูกคา การสรางความพึง
พอใจแกผูผลิตและลูกคาจะเกิดจากการรวมมือของทุกคนใน
องคการไมวาจะอยูในตําแหนงใด เลขานุการ พนักงานขาย
หรือประธานบริษัท ทุกคนตองมีสวนรวมในการควบคุม
คุณภาพและคุณภาพไดมาจากการพัฒนา การดํารงรักษาและ
การปรับปรุง (Rilker W.S, 1983; Feigenbaum,1991) 

ในปจจุบันผูผลิตเปนจํานวนมากไดพยายามจัดทํา
ระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อเปนการรับรองวาสินคาหรือ
บริการที่ผลิตขึ้นนั้นจะมีมาตรฐานตามที่กฎหมายบังคับ
และเปนที่ยอมรับในตลาดทามกลางการแขงขันที่เกิดขึ้น 
(Gaither, 1996) สําหรับประเทศไทยก็ใหความสําคัญของ
การควบคุมคุณภาพผลผลิตโดยรัฐบาลไดจัดตั้งสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) สังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรมเปนสถาบันมาตรฐานแหงชาติ ที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511 มีหนาที่ดําเนินงานทางดานมาตรฐานของประเทศ 
เพื่อความปลอดภัยและเศรษฐกิจของประเทศ และทํา
หนาที่สงเสริมอุตสาหกรรม เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นอกจากนี้ใน
การผลิตช้ินสวนอุปกรณไฟฟาประเทศไทยมีสถาบันไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนสถาบันอิสระภายใตกระทรวง
อุตสาหกรรมทําหนาที่ในการเปนศูนยทดสอบ 

ความสําคัญของการควบคุมคุณภาพ 
Sullivan (1986) และ Garvin (1988) สรุปถึงความ 

สําคัญของการควบคุมคุณภาพไววา คุณภาพกอเกิดผลดีตอ
กิจการดังตอไปนี้ คือ 

1. การลดตนทุน ตนทุนในที่นี้ หมายถึง ตนทุนที่
เกิดจากผลผลิตที่ชํารุดเสียหายจากการที่ไมมีระบบควบคุม
คุณภาพที่ดี ทั้งนี้เกี่ยวของกับการจัดวิธีการทํางานใน
กระบวนการผลิต รวมถึงตนทุนที่ เกิดจากการประกัน
สินคาเสียหายหลังการซื้อ 

2. การเพิ่มสวนครองตลาด  การผลิตสินคาที่ได
มาตรฐานและมีคุณภาพจะกอใหเกิดความไววางใจตอ
ช่ือเสียงของตัวสินคาสงผลใหการผลิตสินคาสามารถขยาย
ไดในปริมาณที่เพิ่มขึ้นและสามารถจําหนายไดในราคาที่
สูงขึ้นอันทําใหเกิดการเพิ่มสวนครองตลาด 

3. การเพิ่มช่ือเสียงใหแกองคการ การนําเสนอสินคา
หรือบริการที่มีคุณภาพจะทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจ
ที่จะซื้อสินคาขององคการตอไป 

4. การไดรับความเชื่อถือในเรื่องคุณภาพของสินคา
ซึ่งผลที่ตามมาคือ ความจงรักภักดีตอสินคา 

5. การเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาด
เพิ่มขึ้น 
 
อุปสรรคในการควบคุมคุณภาพ 

ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาจมีปญหา 
ซึ่ง Hauser and Clausing (1988) และ Dilworth (1992) ได
สรุปตัวอุปสรรคในการควบคุมคุณภาพไวดังนี้ คือ 

1. อุปสรรคทางดานบุคคลเกิดจากความไมเต็มใจ
รวมมือของบุคคลในองคการในการทําการควบคุมคุณภาพ 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไมเขาใจตรงกันตอเปาหมายของ
การควบคุมคุณภาพ และองคการขาดความชัดเจนในเรื่อง
ของวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการควบคุมคุณภาพ  
ในเรื่องของตัวบุคคลที่จะเขามาเกี่ยวของกับการควบคุม
คุณภาพจะตองเปนคนที่มีทักษะและความชํานาญจึงจะ
กอใหเกิดการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 

2. อุปสรรคจากองคการ  คือ  องคการไม เห็น
ความสําคัญของการควบคุมคุณภาพไมสรางระบบการ
ควบคุมและไมใหการสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนที่จะ
นําไปใชในการพัฒนาและการควบคุม 



 

3. อุปสรรคดานเทคโนโลยีเปนอุปสรรคที่เกิดจาก
การขาดแคลนเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในขบวนการ
ควบคุมคุณภาพการผลิต 

4. อุปสรรคดานวัตถุดิบ วัตถุดิบถือเปนปจจัยการ
ผลิตที่มีความสําคัญ อุปสรรคดานนี้ไดแก คุณภาพของ
วัตถุดิบไมดีพอ รวมถึงปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอตอการ
ผลิต 

 
ดัชนีในการควบคุมคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพเปนการตรวจสอบเพื่อใหได
สินคาที่มีคุณภาพตามที่ลูกคาคาดหวัง การควบคุมคุณภาพ
ภายในของการผลิตจะเริ่มต้ังแตการควบคุมดานปจจัยการ
ผลิตซึ่งในที่นี้หมายถึง การควบคุมทางการจัดการดาน
วัตถุดิบ และการจัดการดานแรงงานโดยจะตองมีการ
ควบคุมตรวจสอบใหไดคุณภาพที่ กําหนดไว  หากการ
ควบคุมดานการจัดการดานปจจัยการผลิตไมมีคุณภาพจะทํา
ใหผลผลิตออกมาไมมีคุณภาพและไมไดมาตรฐานที่กําหนด 
นอกจากนี้การควบคุมคุณภาพภายในจะตองคํานึงถึงการ
ดําเนินการทางดานโรงงาน กระบวนการผลิต และเคร่ือง 
จักร-อุปกรณโดยจะตองดําเนินงานใหไดมาตรฐานเพื่อผลิต
สินคาสําเร็จรูปใหไดตรงตามความตองการของลูกคาและ
สิ่งที่ขาดไมไดในเรื่องของการควบคุมคุณภาพภายใน คือ 
การจัดการของเสียเพื่อมิใหเกิดภาวะสภาพแวดลอมไมดีอัน
จะสงผลกระทบตอสังคมทั่วไป (Gaither, 1996) รายละเอียด
ในแตละดานมีดังตอไปนี้ 

 
การจัดการดานปจจัยการผลิต 

การจัดการดานนี้มีความสําคัญเปนอันดับแรกของ
การผลิต  ประเด็นการพิจารณาดานนี้แบงออกเปน  2 
ประเด็น คือ  

1. การจัดการวัตถุดิบ 
2. การจัดการแรงงาน 
 

การจัดการวัตถุดิบ 
ปจจุบันตนทุนในการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต 

ไมตํ่ากวา 60% เปนคาวัตถุดิบ (Gaither, 1996) สําหรับประเทศ
ไทยจากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2544) 
กลาวสรุปถึงปญหาวัตถุดิบวา  เกิดจากการตองพึ่งพาวัตถุดิบ

จากตางประเทศมากไป นอกจากนี้ยังพบวามีปญหาในเรื่อง
ของคุณภาพวัตถุดิบไมดีพอ  

ปริญญ  เสรีพงศ (2544) กลาวสรุปถึงการจัดการ
วัตถุดิบวา ในการพิจารณาจัดหาวัตถุดิบจากผูจัดจําหนาย
ประเด็นพิจารณาประกอบดวย 

1. ราคา 
2. คุณภาพวัตถุดิบ 
3. กําหนดสงมอบ 
4. การประกันคุณภาพ 
5. เงื่อนไขดานการเงิน 
Feigenbaum (1991) กลาวสรุปถึงการควบคุมการ

ไหลของวัตถุดิบวา เกี่ยวของกับการไดรับและการเก็บ
รักษาวัตถุดิบให เหมาะสมกับระดับของคุณภาพโดย
วัตถุดิบจะตองตรงตามคุณลักษณะที่ตองการและการ
จัดเก็บจะตองอยูในสถานที่เหมาะสม  

นอกจากนี้ Juran (1988) ยังเพิ่มเติมในเรื่องของการ
ควบคุมวัตถุดิบ ไวดังตอไปนี้ 

1. ควบคุมปริมาณชิ้นสวนและวัตถุดิบใหเหมาะสม  
2. ควบคุมสถานที่ในการจัดเก็บช้ินสวนและวัตถุดิบ 
3. ดํารงรักษาสภาพวัตถุดิบ 
4. ควบคุมโดยระบบเขากอน-ออกกอน 
 

การจัดการแรงงาน 
ปจจุบันแรงงานไดรับการยอมรับวา เปนทรัพยากร

สําคัญในการดําเนินงานของทุกองคการ  ศักยภาพและความ
ทุมเทของการทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่สรางความ
แตกตางระหวางธุรกิจ ความพรอมของทรัพยากรบุคคลใน
แตละองคการ จะเปนตัวบงช้ีถึงความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของธุรกิจ แมวาในปจจุบันผูประกอบการสวนใหญ
ในประเทศที่พัฒนาแลวจะใชเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถ
ทํางานไดอัตโนมัติเพื่อการผลิตไมตองพึ่งพาแรงงานจํานวน
มากเหมือนเมื่อกอน (Ayres, 1988; Pennar, 1988) แตสําหรับ
ประเทศไทยนั้นยังคงอาศัยแรงงานเปนสวนสําคัญในการ
ผลิตสภาพปจจุบันของแรงงานไทย ผูประกอบการผลิตโดย
สวนใหญมีการใชแรงงานที่มีพ้ืนฐานการศึกษานอย มีการ
เขาออกเปลี่ยนสถานที่เขาทํางานสูง ทําใหการพัฒนาไม
ตอเนื่อง สงผลกระทบตอคุณภาพสินคาและประสิทธิภาพ
การผลิต (อุตสาหกรรมสาร, 2544)  

 



 

การดําเนินการทางดานโรงงาน การผลิตและเคร่ือง 
จักรอุปกรณ 

การดําเนินการดานนี้ เปนสวนที่ เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการผลิตเริ่มจากการจัดเตรียมโรงงาน การวางแผน
และการควบคุมกระบวนการผลิตตลอดจนการดูแลรักษา
เครื่องจักร–อุปกรณ ในการศึกษาครั้งนี้แบงแยกประเด็น
การพิจารณาออกเปน 3 ประเด็นดังนี้ คือ 

1. การจัดการทางดานโรงงาน 
2. การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
3. การจัดการทางดานเครื่องจักร-อุปกรณ 
 

การจัดการทางดานโรงงาน 
Green และ Sadowski (1984) กลาวถึงการผลิตวา

กอนจะเริ่มดําเนินการควรตัดสินใจเลือกทําเลที่ ต้ังกอน 
ทําเลที่ต้ังถือเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการผลิตซึ่ง
มีผลตอการวางแผนผังโรงงาน การดําเนินงานการผลิต 
การลงทุนและผลตอบแทน 

 
การวางแผนและการควบคุมการผลิต 

Feigenbaum (1991) กลาวถึงการวางแผนและความ 
สําคัญของการควบคุมการผลิตวา การวางแผนและการ
ควบคุมการผลิตที่มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความสม่ําเสมอ
ของการไหลของวัตถุดิบใหไหลผานกระบวนการผลิตไป
อยางราบรื่น ทําใหการผลิตดําเนินไปอยางเกิดผลเสียนอย
ที่สุด ใชเวลานอยที่สุด ไดผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มากที่สุด ทันตอความตองการของผูบริโภค ทั้งนี้เกิดจากการ
ทํากิจกรรมที่ตอเนื่องอันเกิดจากคน เครื่องจักร วัตถุดิบและ
กรรมวิธีการผลิตเปนการกําหนดขอบเขตของผูปฏิบัติงาน
และใชวัดผลงานโดยกิจกรรมที่ใชประกอบการวางแผนและ
การควบคุมการผลิตไดแก การจัดสรรงานใหหนวยผลิตเปน
การใชตัวแบบในการกําหนดงานเพื่อควบคุมการผลิตและ
การจัดลําดับการทํางานเปนการกําหนดหลักการทํางานวา
งานไหนควรทํากอนทําหลัง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน 

ในปจจุบันถึงแมวาจะใชหลักในการวางแผนและการ
ควบคุมการผลิตเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติ 
งานและสามารถทําการผลิตใหตรงตามเปาหมายไดแลว ยัง
มีการใหความสนใจในการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา
ชวยในการดําเนินการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะผูผลิตที่มี

เงินทุนจํานวนมากสามารถที่จะคิดคนหาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเขามาชวยในการผลิต เพราะในการนําเทคโนโลยี
เขามาชวยในการผลิตนอกจากจะชวยประหยัดคาแรงงาน
ไดแลวยังชวยในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ ชวย
ใหเกิดความรวดเร็วในการผลิตและจัดสงผลิตภัณฑและ
การผลิตมีความยืดหยุนสามารถผลิตผลิตภัณฑไดหลาก 
หลายชนิดมากขึ้น (Bylinsky, 1990) 

 
การจัดการดานเครื่องจักร–อุปกรณ 

สราวุธ  สิทธิพจน และอมรรัตน  สนธิไทย (2544) 
กลาวสรุปในเรื่องของเครื่องจักร-อุปกรณวา การผลิต
ปจจุบันเครื่องจักรไดเขาไปมีสวนรวมมือในการผลิตมาก
ขึ้นกวาแตกอนที่ใชแรงงานคนเปนหลักซึ่งในหลายโรงงาน
จะมีเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเปนจํานวนมากหรืออาจ
กลาวไดวาใชเครื่องจักรเปนหลัก ดังนั้น การดูแลบํารุงรักษา
เครื่องจักรอุปกรณจึงเขามามีสวนสําคัญมากขึ้นตามลําดับ 
ซึ่งถาหากเครื่องจักรอุปกรณเหลานั้นเกิดขัดของและไม
สามารถทําการผลิตไดก็จะทําใหเกิดความเสียหายหลาย
ประการ เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาการบํารุงรักษามีความ 
สําคัญตอเครื่องจักรอุปกรณซึ่งโดยปกติแลวนั้นจะเขาใจวา
การบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณเปนหนาที่เฉพาะของฝาย
บํารุงรักษาเทานั้น แตในความเปนจริงนั้นพนักงานฝาย
ปฏิบั ติการจะมีความสําคัญอยางมากในการชวยเรื่อง
บํารุงรักษาเพราะถาเครื่องจักรเกิดอาการผิดปกติหรือเกิด
เหตุขัดของ พนักงานที่ประจําอยูหนาเครื่องจักรเหลานั้นจะ
ทราบกอนซึ่งวิธีที่ดีที่สุดที่จะปองกันปญหาดังกลาวคือ ฝก
พนักงานฝายปฏิบัติการมีความรู ความสามารถในการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณที่ตัวเองใชอยูและทราบถึงสิ่ง
ผิดปกติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้พนักงานฝายซอมบํารุงจะตองมี
ความพรอมและสามารถที่จะแกไขสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นได
อยางรวดเร็ว การบํารุงรักษาดวยตนเองเปนกิจกรรมที่พนัก 
งานฝายผลิตทําการบํารุง รักษาเครื่องจักรอุปกรณดวยตน 
เอง โดยไมปลอยใหเปนหนาที่ของฝายซอมบํารุงรักษา
เทานั้น  

 
มาตรการการปองกันการเกิดของเสีย 

การศึกษาเกี่ยวกับมาตรการการปองกันของเสียมี
หลายแนวความคิดอาทิเชน Six Sigma Zero Defect 
Zero Quality Control ตลอดจน Waste Minimization 



 

ซึ่งทุกแนวความคิดลวนตองการปองกันและลดการเกิด
ของเสียในขบวนการผลิต 

  
มาตรการการดําเนินการกําจัดของเสียเพื่อลด
มลภาวะ  

ปจจุบันการแกปญหามลพิษอันเกิดจาการประกอบ
กิจการโรงงานนิยมทําในเชิงปองกันหรือลดมลพิษจาก
แหลงกําเนิดมากกวาเพราะนอกจากจะทําใหลดตนทุนใน
การกําจัดมลพิษที่ปลายทางแลวยังเปนการชวยประหยัด
วัตถุดิบ  ประหยัดพลังงาน  เพิ่มผลผลิตอีกทั้ งทํ าให
ผลิตภัณฑมีคุณภาพดียิ่งขึ้นดวย แตอยางไรก็ตามการผลิต
ไมสามารถปองกันไมใหเกิดของเสียและมลภาวะได  
100% ของเสียที่เกิดขึ้นทําใหเกิดมลภาวะได ดังนั้นจึงตอง
มีการกําจัดของเสียเพื่อลดมลภาวะซึ่งสามารถกระทําได
ดวยวิธีการใชหมุนเวียน (Recycling) ซึ่งสามารถทําไดโดย
การนํามาใชใหม (Reuse) การสกัดสิ่งมีคา (Reclamation) 
และการปรับเปลี่ยน (Modification) 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ การ
กําหนดวิธีการวิจัยสําหรับงานวิจัยนี้ประกอบดวยเนื้อหา
ดังตอไปนี้  

 
แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
แหลงขอมูลที่ใชสําหรับงานวิจัยนี้เปนขอมูลแบบ

ปฐมภูมิ จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม 
 
กลุมตัวอยาง 
การคัดเลือกกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ คัดเลือก

มาจากผูจัดการโรงงานหรือหัวหนาควบคุมการผลิตใน
โรงงาน ผูผลิตช้ินสวนอุปกรณไฟฟาในเขตนิคมอุตสาห 
กรรมแหงประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดระยอง โดยรายชื่อของโรงงานขอจากการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และไดคัดเลือกโรงงาน
เฉพาะกลุมผูผลิตช้ินสวนอุปกรณไฟฟาจํานวน 30 โรงงาน 
ซึ่งมีผูกรอกแบบสอบถามทั้งสิ้น 170 คน โดยผูกรอก
แบบสอบถามจะตองมีคุณสมบัติเปนผูควบคุมการผลิต 
เนื่องจากขอมูลที่ตองการทราบเปนขอมูลที่ เกี่ยวของ
โดยตรงกับระดับหัวหนาหรือผูควบคุมการผลิต 

ความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดมาจากกลุมตัวอยางจะ
มีการควบคุมจากผูทําการวิจัยและความรวมมือจากกลุม
ตัวอยาง 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้มีการใชเครื่องมือในการวิจัย โดยการ

ออกแบบสอบถาม ซึ่งถามถึงระดับการควบคุมคุณภาพ
ภายในทั้งในปจจุบันและอีก 3–5 ปขางหนา 

แบบสอบถามของงานวิจัยนี้จะเนนขอมูลที่เกี่ยวกับ
ระดับการควบคุมคุณภาพภายใน ในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการดานปจจัยการผลิต การจัดการทางดานโรงงาน การ
ผลิตและเครื่องจักร-อุปกรณ และการจัดการของเสีย โดย
สอบถามขอมูลทั้งในปจจุบันและอนาคต 3–5 ป โดย
เนื้อหาที่ปรากฏเพื่อใชถามนั้นไดจัดสรางขึ้นจากแนว 
ความคิดและทฤษฏีการผลิตที่เกี่ยวของกับการควบคุม
คุณภาพของ Gaither Norman แบบสอบถามชุดนี้จะทําการ
ตรวจสอบความครบถวนของเนื้อหาใหเปนไปตามวัตถุ 
ประสงคของการวิจัย โดยการทดสอบความนาเชื่อถือ 
(Reliability) ดวยคา Cronbach’s Alpha  

 
ลักษณะและรูปแบบของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวยสวนสําคัญทั้งหมด 

6 สวน  
สวนที่ 1 แบบสอบถามสวนนี้จะประกอบดวยคําถามที่

ถามเกี่ยวกับ ระดับความสําคัญตอปจจัยการผลิตในปจจุบัน  
สวนที่ 2 แบบสอบถามสวนนี้จะประกอบดวยคําถาม

ที่ถามเกี่ยวกับ ระดับการพัฒนาตอปจจัยการผลิตใน 3–5 ป
ขางหนา  

สวนที่ 3 แบบสอบถามสวนนี้จะประกอบดวยคําถาม
ที่ถามเกี่ยวกับ ระดับความสําคัญตอการดําเนินการทางดาน
โรงงาน การผลิต และเครื่องจักร-อุปกรณในปจจุบัน  

สวนที่ 4 แบบสอบถามสวนนี้จะประกอบดวยคําถามที่
ถามเกี่ยวกับ ระดับการพัฒนาตอการดําเนินการทางดาน
โรงงาน การผลิต และเครื่องจักรอุปกรณใน 3-5 ปขางหนา  

สวนที่ 5 แบบสอบถามสวนนี้จะประกอบดวยคําถาม
ที่ถามเกี่ยวกับ ระดับความสําคัญตอการจัดการของเสียที่มี
อยูในสถานประกอบการในปจจุบัน  



 

สวนที่ 6 แบบสอบถามสวนนี้จะประกอบดวยคําถาม
ที่ถามเกี่ยวกับระดับการพัฒนาตอการจัดการของเสียที่มีอยู
ในสถานประกอบการใน 3–5 ป ขางหนา  

 
วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูล 
การพิจารณาวิธีการทางสถิติ มาสรุปผลและวิเคราะห

ขอมูลในงานวิจัยนี้ มีรายละเอียดดังนี้  
1. วิธีการสถิติเชิงพรรณนาจะใชคารอยละ คาเฉลี่ย 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการสรุปความคิดเห็นของผู 
ผลิตในเรื่องของระดับคุณภาพของสินคา 

2.  ใชการวิ เคราะหความแปรปรวน  (One-way 
ANOVA) โดยการสรุปถึงความแตกตางระหวางความคิด 
เห็นของผูผลิตที่มีขนาดตางๆกันที่มีตอระดับการควบคุม
คุณภาพภายในของผูผลิตสินคา 

3. ใชการวิเคราะห Paired Samples t-test เปรียบ 
เทียบความแตกตางของระดับการควบคุมคุณภาพภายใน
ปจจุบันกับ 3-5 ปขางหนา 

การวิเคราะหขอมูล คาสถิติ และทดสอบสมมติฐาน 
ผูทําการวิจัยใชไมโครคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for Windows Release 10.05 โดยทดสอบสมมติฐานของ
การวิจัยที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ระดับนัยสําคัญ 0.05) 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
1. ในปจจุบันสถานประกอบการที่มีขนาดแตกตาง

กันจะใหระดับความสําคัญตอการดําเนินการดานคุณภาพ
ในเรื่องตอไปนี้แตกตางกัน 
 1.1 การจัดการดานปจจัยการผลิต 
 1.2 การดําเนินการทางดานโรงงาน การผลิต และ
เครื่องจักร-อุปกรณ 
 1.3 การจัดการของเสีย 

2. ใน 3-5 ปขางหนา สถานประกอบการที่มีขนาด
แตกตางกัน จะใหระดับการพัฒนาดานคุณภาพในเรื่องตอ 
ไปนี้แตกตางกัน 

 2.1 การจัดการดานปจจัยการผลิต 
 2.2 การดําเนินการทางดานโรงงาน การผลิต และ 

เครื่องจักร-อุปกรณ 
 2.3 การจัดการของเสีย 

3. สถานประกอบการแตละขนาดจะใหระดับความ 
สําคัญของการควบคุมคุณภาพภายในในปจจุบันกับอีก 3–5 
ปขางหนา ในเรื่องตอไปนี้แตกตางกัน 

 3.1 การจัดการดานปจจัยการผลิต 
 3.2 การดําเนินการทางดานโรงงาน การผลิต และ

เครื่องจักร-อุปกรณ 
 3.3 การจัดการดานการควบคุมของเสีย 
 

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้ไดศึกษาถึงระดับการควบคุมคุณภาพ

ภายในของการผลิตสินคาของอุตสาหกรรมการผลิตช้ิน 
สวนอุปกรณไฟฟา  โดยแบงการพิจารณาออกเปน  3 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การจัดการดานปจจัยการผลิต 
2. การดําเนินการทางดานโรงงาน การผลิตและ

เครื่องจักร-อุปกรณ 
3. การจัดการของเสีย 
 
การจัดการดานปจจัยการผลิต 
ผลที่ไดจากการวิจัยพบวา ในปจจุบันและอนาคต 3-5 

ปขางหนา ทั้งธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม
ใหระดับความสําคัญตอการจัดการวัตถุดิบอยูในระดับสูงที่
สอดคลองกับการศึกษาของ Gaither (1986), Juran (1988), 
Feigenbaum (1991) และปริญญ  เสรีพงศ (2544) ที่วาโรง 
งานจะตองใหความสําคัญตอการจัดการวัตถุดิบ แตอยางไร
ก็ตามธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหความสําคัญตอ
ระดับการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบนอยกวาธุรกิจขนาด
ใหญอยางเห็นไดชัดเจนอาจเปนเพราะขาดผูเช่ียวชาญที่มี
ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ นอกจากนี้
อุตสาหกรรมประเภทนี้ยังใชเทคโนโลยีเปนปจจัยการผลิต
ที่สําคัญซึ่งผูผลิตไทยยังไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีผลิต 
ภัณฑของตนเองได (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 
2544) จากผลการวิจัยยังพบวา ผูผลิตทุกรายไมวาจะเปน
โรงงานขนาดใหญหรือขนาดกลางและขนาดยอมมีแนว 
โนมใน 3-5 ปขางหนาที่จะนํากากวัตถุดิบไปใชใหเปน
ประโยชนเพราะวาในปจจุบันมีการรณรงคในเรื่องของการ
นํากากวัตถุดิบไปใชใหเปนประโยชนในเรื่องของการนํา
กากวัตถุดิบไปใชใหเปนประโยชนโดยหนวยงานภาครัฐ 



 

เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิต 
ภัณฑอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิต และฯลฯ 

นอกจากนี้ผลที่ไดจากการวิจัยยังพบวา ในปจจุบัน
และอนาคต 3-5 ปขางหนา ธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดยอมใหระดับความสําคัญตอการจัดการแรงงาน
อยูในระดับสูงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Poster and 
Lawler (1968), Deming (1980), Loester (1983), Besterfield 
(1986), Herzberg (1987), และ Hand (1992) ที่กลาวถึง
แรงงานวาเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการผลิต ผูผลิต
จะตองใหความสําคัญในเรื่องการคัดเลือกคนงาน การ
กําหนดจํานวนแรงงาน การควบคุมความสม่ําเสมอในการ
ปฏิบัติงาน คาตอบแทน ตําแหนงหนาที่ และการมีสวน
รวมในการทํางาน และในปจจุบันผูผลิตที่มีขนาดใหญให
ระดับความสําคัญในดานของการจัดกําลังคนและการ
ติดตามประเมินผลงานสูงกวาผูผลิตที่มีขนาดกลางและ
ขนาดยอมอยางเห็นไดชัดเจนดวยเหตุผลที่วาผูผลิตที่มี
ขนาดใหญในประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดทําตาราง
การทํางาน การฝกอบรม และการประเมินผลมากกวาผู 
ผลิตขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งในอนาคตผูผลิตที่มี
ขนาดกลางและขนาดยอมวางแผนที่จะใหระดับความ 
สําคัญในดานของการติดตามและการประเมินผลงานเพิ่ม 
ขึ้น ในขณะที่ผูผลิตที่มีขนาดใหญวางแผนที่จะเพิ่มผลผลิต
ตอคนโดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชกับ
การผลิต (Ayres, 1988 ; Pennar, 1988) 

 
การดําเนินการทางดานโรงงาน การผลิตและเครื่อง 

จักร-อุปกรณ 
ผลที่ไดจากการวิจัยพบวา ในปจจุบันและอนาคต 3-5 

ปขางหนา ธุรกิจทุกขนาดใหระดับความสําคัญตอการจัด 
การโรงงาน การผลิต และเครื่องจักร-อุปกรณอยูในระดับ 
สูงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Green and Sadowski 
(1984), Choobineh (1988) และ Ghosh and Gagnon (1989)  
ที่เห็นวาการดําเนินการทางดานโรงงาน การผลิต และเครื่อง 
จักร-อุปกรณมีความสําคัญตอระดับการควบคุมคุณภาพ
ภายในทําใหผลิตสินคาที ่ม ีค ุณภาพและสามารถตอบ 
สนองความตองการของลูกคาได จากผลการวิจัยพบวา ใน
ปจจุบันผูที่มีผลิตขนาดกลางและขนาดยอมใหความสําคัญ
ในเรื่องการเลือกทําเลที่ต้ังมากกวาผูผลิตที่มีขนาดใหญ
อยางเห็นไดชัดเจนอาจดวยเหตุผลที่วานโยบายของรัฐบาล

สงเสริมและสนับสนุนผูผลิตที่มีขนาดกลางและขนาดยอม
ใหไดรับสิทธิประโยชนผานการนิคมแหงประเทศไทย 
แนวโนมในอนาคตผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูผลิตที่มี
ขนาดใหญวางแผนที่จะนําเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวน 
การผลิตมากกวาผูผลิตที่มีขนาดกลางและขนาดยอมอยาง
เห็นไดชัดเจนอาจเนื่องมาจากธุรกิจขนาดใหญมีกําลังทุน
มากกวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงมีโอกาสที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
อันรวดเร็วเพราะอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนอุปกรณ
ไฟฟาตองอาศัยเทคโนโลยีเปนสิ่งสําคัญในการเพิ่มศักย- 
ภาพทางการผลิต (Bylinsky, 1990; Gaither, 1996 และสํานัก 
งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2544) 

สําหรับผูผลิตที่มีขนาดกลางและขนาดยอม ผลการ 
วิจัยแสดงใหเห็นวา มีการวางแผนที่จะใหความสําคัญใน
เรื่องการกําหนดกิจกรรมและปริมาณงาน การวางกําหนด 
การทีมงานและการควบคุม และการกําหนดระยะหาง
ระหวางแผนกใหมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนเนื่องจาก
ตองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพการผลิตและ
เพิ่มขีดการแขงขัน  

 
การจัดการของเสีย 
ผลที่ไดจากการวิจัยพบวา ในปจจุบันและอนาคต 3-5 

ปขางหนาทั้งธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม
ใหระดับความสําคัญตอการจัดการของเสียอยูในระดับสูง
พอประมาณซึ่งสอดคลองกับการศึกษาทาง Crosby (1979), 
Shingo (1982), Pande (1986), และ Hopfenbeck (1993) ที่
พบวา อุตสาหกรรมการผลิตควรใหความสําคัญตอการ
จัดการของเสีย ในปจจุบันผลการวิจัยพบวา ผูผลิตที่มี
ขนาดใหญไดใหความสําคัญตอการหาสาเหตุของเสีย
ระหวางการผลิตมากกวาผูผลิตที่มีขนาดกลางและขนาด
ยอมอยางเห็นไดชัดเจนซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุที่ผูผลิต
ขนาดใหญคิดวา การตรวจสอบที่ตนเหตุของการผิดพลาด
โดยอาจจะใชเครื่องมือหรืออุปกรณชวยจะทําใหสามารถ
แกไขหรือปรับปรุงการผลิตไดอยางทันที (Crosby, 1979 
และ Shingo, 1982) แตอยางไรก็ตาม ผลการวิจัยแสดงให
เห็นวา จากการเปรียบเทียบการใหระดับความสําคัญตอ
การจัดการของเสียในปจจุบันกับอนาคต 3-5 ปขางหนา
ของธุรกิจทุกขนาดชี้ชัดวา ผูผลิตทุกรายใหระดับความ 
สําคัญตอการจัดการของเสียในอนาคต 3-5 ปขางหนามาก



 

ขึ้นเนื่องจากนโยบายปจจุบันของรัฐบาลยังไมชัดเจนใน
การกําหนดประโยชนหรือบทลงโทษกับผูประกอบการทุก
รายที่ไมใหความสําคัญตอการกําจัดของเสีย แตแนวโนม
ในอนาคตจะมีมาตรการและการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
เขมงวดมากขึ้น นอกจากนี้อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวน
อุปกรณไฟฟาพึ่งพาตลาดตางประเทศเปนหลัก ดังนั้น 
ผูผลิตทุกรายที่ตองการสงสินคาไปขายยังตางประเทศตอง
รักษามาตรฐานของโรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานใน
ระดับสากล โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ (สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2544) 

 
สรุป 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ไดวา ปจจุบันผูผลิตช้ินสวน
อุปกรณไฟฟาของไทยที่ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมใน
เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ทั้ง
ธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม ตางใหระดับ
ความสําคัญตอการควบคุมคุณภาพภายในอยูในระดับสูง 
และมีแนวโนมที่จะใหระดับการพัฒนาตอการควบคุม
คุณภาพภายในเพิ่มขึ้นในอนาคต 3-5 ปขางหนา นอกจากนี้
จากการเปรียบเทียบระดับการควบคุมคุณภาพภายในใน
ปจจุบันกับอีก 3-5 ปขางหนาของธุรกิจขนาดใหญพบวา มี
แนวโนมในการเพิ่มระดับการพัฒนาการควบคุมคุณภาพ
ภายในเชนเดียวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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