
 

 

บทที ่2  

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อวเิคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของการบริหารงาน
ตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั ผูศึ้กษาไดท้บทวน แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้โดยมีรายละเอียดตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารระบบมาตรฐานไอเอสโอ  
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวเิคราะห์ สาเหตุ และการแกไ้ข  
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศและการจดัการ 
2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารระบบมาตรฐานไอเอสโอ  
 2.1.1  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 

เพอร์ร่ี จอห์นสัน อิงค์ (2544) อธิบายวา่ มาตรฐานไอเอสโอ คือ อนุกรมมาตรฐานระบบ
การบริหารงานคุณภาพท่ีได้รับการพฒันาข้ึนโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
ไอเอสโอ ส าหรับมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ไม่ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีตวัผลิตภณัฑ์หรือ
การบริการ แต่มีเจตนาท่ีจะให้ประยุกต์ใช้กบักระบวนการท่ีผลิตผลิตภณัฑ์และบริการ มาตรฐาน 
ISO 9000 ส่งเสริมใหน้ าวธีิการจดัการเชิงกระบวนการไปใช ้เม่ือพฒันา น าไปปฏิบติั และปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ในการท่ีองคก์รจะท าหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิผลนั้น จะตอ้งมีการ
บริหารกิจกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงกนัมากมาย มีการบริหารการใช้ทรัพยากร ซ่ึงในบางคร้ังผลท่ี
ไดรั้บจากกระบวนการหน่ึงจะเป็นส่ิงท่ีป้อนใหโ้ดยตรงแก่กระบวนการถดัไป  
 ณฐักิจ แสงประดบั และ สุเบร์ สุทธิดารา (2545) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการประยุกตร์ะบบของ
กระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรกบัการช้ีบ่งและการส่งผลต่อกนัของกระบวนการเหล่านั้น และ
การบริหารกระบวนการดงักล่าว สามารถเรียกไดว้า่ “วธีิจดัการเชิงกระบวนการ” 
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 นอกจากน้ียงัไดมี้การน าหลกัการ คือ “วางแผน-ปฏิบติั-ตรวจวดั-ปรับปรุง” (PDCA, Plan-
Do-Check-Act) มาเป็นแนวทางในการบริหารงานแต่ละกระบวนการ โดยสามารถอธิบายเก่ียวกบั 
PDCAไดด้งัน้ี 

1) วางแผน (Plan) คือ การจดัตั้งวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการท่ีจะเป็นเพื่อจดัส่ง
ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้และนโยบายขององคก์ร 

2) ปฏิบติั (Do) คือ การน ากระบวนการไปปฏิบติั 
3) ตรวจวดั (Check) คือ การเฝ้าติดตามและวดักระบวนการและผลิตภณัฑ์เทียบกบั

นโยบาย วตัถุประสงค ์และความตอ้งการส าหรับผลิตภณัฑ ์แลว้รายงานผลลพัธ์ 
4) ปรับปรุง (Action) คือ การจดัท าปฏิบติัการเพื่อปรับปรุงขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงสมรรถนะของกระบวนการ 
 ส าหรับขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ISO 9000 ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษามีจ านวน 4 ขอ้ ดงัน้ี 

1) ขอ้ก าหนด ขอ้ท่ี 8.4 เร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูล ก าหนดให้องค์กรตอ้งรวบรวม 
และวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการ
บริหารคุณภาพ และเพื่อประเมินวา่ท่ีใดบา้งสามารถท าการปรับปรุงเป็นขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองได ้ 

2) ขอ้ก าหนด ขอ้ท่ี 8.5 เร่ืองการปรับปรุง ก าหนดให้องค์กรตอ้งปรับปรุงเป็น
ขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ โดยผ่านทางการใช้นโยบาย 
วตัถุประสงค์คุณภาพ ผลลพัธ์ของการตรวจสอบ การวิเคราะห์ขอ้มูล การปฏิบติัการแก้ไข การ
ปฏิบติัการป้องกนั และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

3) ข้อก าหนด ข้อท่ี 8.5.2 เร่ืองการแก้ไข ก าหนดให้องค์กรต้องด าเนินการ
ปฏิบติัการแก้ไขเพื่อขจดัต้นเหตุ หรือสาเหตุแห่งความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดต่างๆ เพื่อท่ีจะ
ป้องกนัการเกิดซ ้ า ซ่ึงการปฏิบติัการแกไ้ขจะตอ้งเหมาะสมกบัความไม่สอดคลอ้งท่ีพบนั้น 

4) ขอ้ก าหนด ขอ้ท่ี 5.6 เร่ืองการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ก าหนดให้ผูบ้ริหารสูงสุด
ตอ้งทบทวนระบบการบริหารคุณภาพขององคก์ร ตามระยะเวลาท่ีไดว้างแผนไว ้เพื่อท าให้มัน่ใจได้
ในความเหมาะสม ความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองของระบบ ส าหรับขอ้มูล
เก่ียวกับการวิเคราะห์ การแก้ไข และป้องกันนั้นจะเป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลท่ีต้องน าเข้าสู่การ
พิจารณาทบทวนโดยฝ่ายบริหารน้ีดว้ย 
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 2.1.2  มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 
   ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (2548) อธิบายวา่ มาตรฐาน ISO 14000 
คือ ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค์ของ
องค์กร โดยค านึงถึงขอ้ก าหนดตามกฎหมายและขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์ร
สามารถควบคุมได ้ 
   จากผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้ผูป้ระกอบการถูกมองว่าเป็น
ตน้เหตุท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แนวทางส าหรับการจดัการกบัปัญหาจะตอ้ง
ให้ความส าคญักบัการควบคุม และป้องกนัท่ีต้นเหตุของปัญหา ไม่ใช้แก้ไขท่ีปลายเหตุเม่ือเกิด
ปัญหาข้ึน ในการก าหนดมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั 
จึงเป็นวิธีหน่ึงของการจดัการกบัปัญหาท่ีตน้เหตุ (บริษทั เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล 
เซอร์วสิ จ  ากดั, 2549) 

  ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ISO 14000 ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษามีจ านวน 2 ขอ้ ดงัน้ี 
1) ขอ้ก าหนดขอ้ท่ี 4.5.3 เร่ืองส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด การแก้ไขและการ

ป้องกนั ก าหนดใหอ้งคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติัใชแ้ละคงไวซ่ึ้งระเบียบปฏิบติัหน่ึงฉบบัหรือหลาย
ฉบบัในการจดัการกบัส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเกิดข้ึนและท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ตลอดจนการลง
มือด าเนินการแกไ้ขและการด าเนินการป้องกนั ระเบียบปฏิบติัต่างๆ นั้น  

2) ขอ้ก าหนดขอ้ท่ี 4.6 การทบทวนการจดัการ ก าหนดให้ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้ง
ทบทวนระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรตามช่วงเวลาท่ีวางแผนไว ้เพื่อให้มัน่ใจถึงความ
เหมาะสม ความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
การทบทวนตอ้งรวมไปถึงการประเมินโอกาสในการปรับปรุงและความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ตลอดจนนโยบายส่ิงแวดล้อม และวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งมีการเก็บรักษาบนัทึกต่างๆ ของการทบทวนการจดัการไว ้ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการวเิคราะห์ สาเหตุ  และการแก้ไข  

Makoto Takahashi (2552) นกัวิชาการดา้นบริหารท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา คือ เคป
เนอร์และทริกเกอร์ (Kepner and Tregoe) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความว่า ปัญหา คือ การหลุดออกจาก
มาตรฐานของส่ิงท่ีคาดหวงั (จากหนงัสือ “ความสามารถในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร-ฉบบัใหม่” 
ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัโน) หรือ กล่าวไดว้่า ปัญหา คือ ช่องว่างระหวา่ง ส่ิงท่ีคาดหวงั กบัสภาพ
ปัจจุบนั  
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วีระพล สุวรรณนันต์ (2527) กล่าวว่า ปัญหา คือ ความเบ่ียงเบนของสภาวะเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน จึงต่างกบัสภาวะเหตุการณ์ท่ีตอ้งการ เม่ือเกิดปัญหาข้ึนจะตอ้งมีหลกัฐานว่าปัญหามีจริง
หรือไม่ หลังจากนั้นต้องแบ่งประเภทของปัญหาว่าเป็นปัญหาประเภทขดัข้อง ปัญหาประเภท
ป้องกนั หรือปัญหาเชิงพฒันา เพราะปัญหาแต่ละประเภทมีวิธีแก้ไขไม่เหมือนกนั ในการแก้ไข
ปัญหาจะประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือการระบุปัญหา การหาสาเหตุของปัญหา การก าหนดจุดหมาย
ในการแกปั้ญหา และการก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา   
 เม่ือมีการระบุปัญหาแลว้ ขั้นต่อไปจะตอ้งหาสาเหตุของปัญหาโดยใชห้ลกัของเหตุและผล
หรือหลกัตรรกวิทยา โดยการตอบค าถาม “อยา่งไร” หรือ “ท าไม” และตอ้งพยายามหาสาเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดปมของปัญหา ซ่ึงมีทั้งสาเหตุโดยตรงและสาเหตุต่อเน่ือง ดงันั้นจึงตอ้งน าสาเหตุเหล่าน้ีมาหา
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และน าไปหาความสัมพนัธ์กบัปัญหา ในบางคร้ังตอ้งใช้ความรู้ ความ
ช านาญ และประสบการณ์ของผูรู้้ในเร่ืองนั้นๆ มาช่วยพิจารณาดว้ย  
 ดังนั้ นสาเหตุแห่งปัญหา หมายถึง การพิจาณาว่ามีปัจจัยทางด้านบุคคล วิธีการ หรือ
สภาพแวดลอ้มใดบา้ง ท่ีท าใหเ้กิดปัญหานั้นข้ึน ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 
 ในการก าหนดจุดหมายในการแก้ปัญหา คือ การหาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาท่ีอยู่ใน
บทบาทของผูแ้กไ้ข ขจดัสาเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจ และลดสาเหตุท่ีเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีจะแกไ้ข 
และสุดทา้ยเป็นการแกไ้ขปัญหา  คือ การแกท่ี้สาเหตุของปัญหา การแกปั้ญหาควรหาแนวทางการ
แก้ไขให้มากท่ีสุด โดยจะตอ้งค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบติัด้วย และควรจะเลือกแก้ไข
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหามากท่ีสุดก่อน โดยเรียงตามล าดบัของสาเหตุลงมา ให้ใช้แนวทางแกไ้ขท่ี
เป็นระบบตามหลกัของการบริหารงานโดยยดึวตัถุประสงค ์ และการบริหารงานในลกัษณะระบบ 
 ยุดา รักไทย และ ธนิกานต ์มาฆะศิรานนท์ (2542) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัเทคนิคการแกปั้ญหา
และตดัสินใจ ไวด้งัน้ี 

ปัญหา คือ ช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่างสภาพการณ์ปัจจุบัน กับสภาพการณ์ท่ี
ตอ้งการให้เกิดข้ึน (หรือสภาพการณ์ไม่ดีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต) ส่วนการตดัสินใจ คือ การ
เลือกเอาวิธีปฏิบติัอย่างใดอยา่งหน่ึงจากวิธีปฏิบติัหลายๆ อย่างท่ีมีอยู ่ดงันั้นการแกปั้ญหา คือ การ
ท าใหเ้กิดสภาพการณ์ท่ีคาดหวงั แต่มีคนจ านวนไม่นอ้ยท่ีถึงแมจ้ะรู้วา่ส่ิงท่ีคาดหวงัหรือเป้าหมายคือ
อะไร แต่ก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได ้เพราะปัญหามากมาย มีความซบัซอ้นคลุมเครือและแฝง
ไวด้ว้ยปัญหาอ่ืนๆ ซ่ึงท าให้มนัยากแก่การแกไ้ข และถา้สามารถหาทางแกไ้ขโดยไม่มีแนวทางท่ี
ชดัเจน ซ่ึงอาจจะพบส่ิงกีดขวางและกบัดกั ท่ีท าใหไ้ม่สามารถไปถึงส่ิงท่ีคาดหวงัและเป้าหมายนั้นๆ 
ได ้ มีการก าหนดขั้นตอนในการแกปั้ญหา 7 ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1) ขั้นตอนท่ี 1 เขา้ใจสถานการณ์ โดยอาศยัขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
มีการรวบรวม จดัและประมวลขอ้มูล เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการด าเนินงานขั้นต่อไป 

2) ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดปัญหาให้ถูกตอ้งชดัเจน เขียนบรรยายสภาพปัญหาด้วย
ถอ้ยค าท่ีสั้ นๆ แต่ไดใ้จความ จากนั้นก็ระบุเป้าหมายสภาพการณ์ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนหลงัจากขจดั
ปัญหานั้นไปแลว้ 

3) ขั้นตอนท่ี 3 วเิคราะห์หาสาเหตุส าคญั ดว้ยเทคนิคและวิธีการต่างๆ เช่น แผนภูมิ
กา้งปลา แผนผงัพาเรโต เป็นตน้  

4) ขั้นตอนท่ี 4 หาวิธีแกท่ี้เป็นไปได ้ในขั้นน้ีจะตอ้งใช้ความคิดสร้างสรรค์ หาก
วิธีแก้ไขปัญหาให้ได้มากวิธีท่ีสุด จากนั้นจึงลดจ านวนวิธีแก้ลงให้เหลือแต่วิธีท่ีมีประสิทธิผล
จ านวนหน่ึง 

5) ขั้นตอนท่ี 5 เลือกวิธีแกท่ี้ดีท่ีสุด โดยเปรียบเทียบตวัเลือกทั้งหมดท่ีไดจ้ากขั้น
ก่อน ตามเกณฑต่์างๆ ประเมินตวัเลือกแต่ละตวั แลว้จึงตดัสินใจเลือกวธีิแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 

6) ขั้นตอนท่ี 6 วางแผนการปฏิบติั ก าหนดวา่ตอ้งท าอะไรบา้ง ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ
งานไหน เวลาการท างานแต่ละอยา่ง และค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน 

7) ขั้นตอนท่ี 7 ติดตามและประเมินผล คอยตรวจดูความคืบหนา้ของการปฏิบติังาน
อยู่เสมอ เพื่อจะไดท้ราบว่ามีอุปสรรคอะไรในการท างานหรือไม่ งานส าเร็จตรงตามเป้าหรือเปล่า 
แลว้ปัญหานั้นหมดไปโดยส้ินเชิง หรือยงัยอ้นกลบัมาอีก 

 
 2.2.1  แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  

 แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) 
สาเหตุทั้งหมดท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (All Causes) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าแผนผงัก้างปลา 
(Fishbone Diagram) เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง หรือเรียกอีกช่ือ
หน่ึงวา่ แผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram)  

 แผนผงัสาเหตุและผล หรือ ผงักา้งปลา คือ แผนผงัท่ีแสดงความสัมพนัธ์อย่างเป็น
ระบบระหวา่งสาเหตุหลายๆ สาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหน่ึงปัญหา โดยจะใช้
เม่ือตอ้งการหาสาเหตุ (ปัจจยั) ท่ีก่อให้เกิดปัญหา เม่ือตอ้งการท าการศึกษา ท าความเขา้ใจ หรือท า
ความรู้จกักบักระบวนการอ่ืนๆ และเม่ือตอ้งการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึงจะช่วยให้
ทุกๆ คนใหค้วามสนใจในปัญหาของกลุ่มซ่ึงแสดงไวท่ี้หวัปลา 
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รูป 2.1 แสดงลกัษณะแผนผงัสาเหตุและผล 
 

  จากรูป 2.1 แสดงลกัษณะแผนผงัสาเหตุและผล โดยมีหลกัการเบ้ืองตน้ของแผนภูมิ
กา้งปลา (Fishbone Diagram) คือการใส่ช่ือของปัญหาท่ีตอ้งการวิเคราะห์ ลงทางด้านขวาสุดหรือ
ซา้ยสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลกัตามแนวยาวของกระดูกสันหลงั จากนั้นใส่ช่ือของปัญหายอ่ย ซ่ึง
เป็นสาเหตุของปัญหาหลกั 3 - 6 หัวขอ้ โดยลากเป็นเส้นกา้งปลา (Sub-Bone) ท ามุมเฉียงจากเส้น
หลกั เส้นกา้งปลาแต่ละเส้นให้ใส่ช่ือของส่ิงท่ีท าให้เกิดปัญหานั้นข้ึนมา ระดบัของปัญหาสามารถ
แบ่งยอ่ยลงไปไดอี้ก ถา้ปัญหานั้นยงัมีสาเหตุท่ีเป็นองคป์ระกอบยอ่ยลงไปอีก โดยทัว่ไปมกัจะมีการ
แบ่งระดบัของสาเหตุยอ่ยลงไปมากท่ีสุด 4 - 5 ระดบั เม่ือมีขอ้มูลในแผนภูมิท่ีสมบูรณ์แลว้ จะท าให้
มองเห็นภาพขององคป์ระกอบทั้งหมด ท่ีจะเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 แผนผงักา้งประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1) ส่วนปัญหา หรือผลลพัธ์ (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูท่ี่หวัปลา 
2) ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอ่ยออกไดอี้กเป็น 

(1) ปัจจยั (Factors) หรือสาเหตุหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา (หวัปลา) 
(2) สาเหตุรอง 
(3) สาเหตุยอ่ย 

3) ส่วนการสร้างความสัมพนัธ์ของปัญหากบัสาเหตุ จะใช้ลูกศร หรือกา้งปลาเป็น
ตวัเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหากบัสาเหตุ โดยท่ีหางลูกศร หมายถึงสาเหตุ และหัวลูกศร
หมายถึงผล 
  การก าหนดส่วนปัญหา หรือผลลพัธ์ 

 การก าหนดหวัขอ้ปัญหาควรท่ีจะก าหนดแบบชดัเจนและเป็นไปได ้ซ่ึงถา้หากมีการ
ก าหนดประโยคปัญหาน้ีไม่ชัดเจนตั้งแต่แรก จะท าให้เวลามากในการค้นหาสาเหตุ และจะใช้
เวลานานในการท าแผนผงักา้งปลา 
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 การก าหนดประโยคท่ีหวัปลา ควรก าหนดหวัขอ้ปัญหา ควรก าหนดหวัขอ้ปัญหาใน
เชิงลบ เช่น อตัราการเสียสูง คนมีประสิทธิภาพการท างานต ่า อตัราการเกิดอุบติัเหตุสูง หรือ อตัรา
ตน้ทุนต่อสินคา้หน่ึงช้ินสูงและจะดียิ่งข้ึนถา้สามารถก าหนดตวัเลขท่ีชดัเจนไดเ้ลย เช่น อตัราของ
เสีย  10 % เป็นตน้  

 เทคนิคการระดมความคิด เพื่อไดก้า้งปลาท่ีละเอียดสวยงาม คือ การถาม ท าไม ท าไม 
ท าไม ในการเขียนแต่กา้งปลายอ่ยๆ 

 การก าหนดส่วนสาเหตุ  (ปัจจัยบนก้างปลา) 
 เม่ือไดปั้ญหาท่ีหวัปลาแลว้ ขั้นตอนถดัไป คือ การก าหนดหาสาเหตุหลกั สาเหตุรอง 

สาเหตุยอ่ย ซ่ึงจะระบุไวบ้นกา้งหลกั กา้งรอง กา้งยอ่ยตามล าดบั เร่ิมจากกา้งหลกัซ่ึงจะตอ้งก าหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสอดคล้องกับปัญหาท่ีหัวปลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มท่ีก าหนดไวน้ั้ น
สามารถท่ีจะช่วยใหส้ามารถแยกแยะและก าหนดสามเหตุต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็น
ผลซ่ึงกนัและกนั 

 

รูป 2.2 แสดงลกัษณะแผนผงัสาเหตุและผล 
 จากรูป 2.2 แสดงลกัษณะแผนผงัสาเหตุและผลหรือผงักา้งปลาโดยน าหลกัการ 4M 

1E มาใชเ้ป็นกา้งปลาหลกั เน่ืองจากกลุ่มปัจจยัเหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัน าเขา้ ของกระบวนการซ่ึง 4 M 
1E น้ีมาจาก 

1) M Man คนงาน หรือพนกังานปฏิบติัการ 

2) M Machine เคร่ืองจกัรหรือ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
3) M Material วตัถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการ 
4) M Method กระบวนการท างาน 
5) E Environment อากาศ สถานท่ี ความสวา่ง และบรรยากาศการท างาน 



15 
 

 ดังนั้ นผู ้ท่ีใช้แผนผังก้างปลาด้วยการวิเคราะห์ปัญหาควรมีประสบการณ์ใน
กระบวนการนั้นๆ เพราะจะท าให้สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกตอ้ง จากนั้นการตั้ง
ค าถาม ท าไม ท าไม จะน าพาไปสู่สาเหตุ รากเหงา้ท่ีแทจ้ริงได ้ซ่ึงจะท าให้การแกปั้ญหาเป็นไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   หลงัจากนั้นให้พิจารณาสาเหตุท่ีเขียนไว ้โดยดูวา่มีสาเหตุใดบา้งท่ีเขียนไวม้ากกว่า 
1 แห่ง เพราะสาเหตุน้ีจะมีโอกาสเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริงมากทีสุด จากนั้นใชม้ติของทีมหรือแผนผงัพา
เรโต (Pareto Chart) ก าหนดสาเหตุท่ีส าคญั 
 
 2.2.2  แผนผงัต้นไม้ (Tree Diagram) 

 แผนผงัตน้ไม ้เป็นแผนผงัท่ีใชใ้นการคน้หาสาเหตุรากเงา้ หรือใชใ้นการคน้หาแนว
ทางการแกไ้ขเพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จลุล่วงไปได ้ดงัรูป 2.3 

 

 

รูป 2.3 แสดงลกัษณะแผนผงัตน้ไม ้

  ชนิดของแผนผงัตน้ไม้ ท่ีใช้ในการแก้ปัญหานั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ
ใหญ่ๆ ดว้ยกนั คือ 

1) ประเภทการวเิคราะห์แบบ Why-Why Tree 
 Why-Why จะใชเ้ม่ือตอ้งการวเิคราะห์หาสาเหตุรากเงา้ (Root Cause) ของปัญหา

โดยท่ียอดของแผนผงัตน้ไมจ้ะแสดง “ปัญหา” ท่ีเกิดข้ึน 
2) ประเภทการวเิคราะห์แบบ How-How Tree        

ปัญหา/เป้าหมาย 

มาตรการขั้นท่ี 1 

มาตรการขั้นท่ี 1 

มาตรการขั้นท่ี 2 

มาตรการขั้นท่ี 2 

มาตรการขั้นท่ี 2 

มาตรการขั้นท่ี 2 

มาตรการขั้นท่ี 3 

มาตรการขั้นท่ี 3 

มาตรการขั้นท่ี 3 

มาตรการขั้นท่ี 3 

มาตรการขั้นท่ี 3 

มาตรการขั้นท่ี 3 

มาตรการขั้นท่ี 3 

มาตรการขั้นท่ี 3 

How 
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 How-How Analysis จะใชเ้ม่ือตอ้งการหาแนวทางการแกไ้ขก่อนท่ีจะน าไปสร้าง
เป็นแผนปฏิบติั โดยยอดตน้ไมจ้ะแสดงถึง “เป้าหมาย” ท่ีตอ้งการจะไปถึง 
  จากแผนผงัตน้ไมมี้อยู ่2 ชนิดใหญ่ๆ ดว้ยกนั คือแบบ Why-Why และ แบบ How-
How วิธีการสร้างแผนผงัตน้ไมข้องทั้ง 2 ชนิดมีความคลา้ยกนั แต่แตกต่างกนัอยู่ท่ีวา่หากเป็นแบบ 
Why-Why ให้ก าหนดยอดต้นไม้เป็น “ปัญหา” และถามหาสาเหตุด้วยการถาม ค าถาม “ท าไม 
ท าไม” ส่วนแบบ How-How ให้ก าหนดยอดตน้ไมเ้ป็น “เป้าหมาย” และถาม หาแนวทางการแกไ้ข
ดว้ยการถามค าถาม “อยา่งไร อยา่งไร” ไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงแนวทางปฏิบติั ซ่ึงแผนผงัแบบ Why-
Why จะใช้วิธีการสร้างเหมือนกบัแผนผงัสาเหตุและผล ส าหรับวิธีการสร้างแผนผงัตน้ไมแ้บบ 
How-How มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ขั้นตอนท่ี 1 ตั้งเป้าหมาย โดยก าหนดจากปัญหา ซ่ึงเป็นประโยคท่ีสั้ นง่าย และ
กระชบั 

2) ขั้นตอนท่ี 2 สร้างชุดมาตรการการแกปั้ญหา ก าหนดมาตรการท่ีจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

3) ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบมาตรการ และความหมายของความสัมพนัธ์ 
4) ขั้นตอนท่ี 4 ก าหนดโครงตน้ไม ้โดยน ามาตรการมาเช่ือมโยงกบัเป้าหมาย 
5) ขั้นตอนท่ี 5 ก าหนดแผนปฏิบติัการ  
 

 2.2.3  แผนผงัพาเรโต (Pareto Diagram)  
 ในช่วง ปี 1848 -1923 พาเรโต (Vilfredo Pareto) นกัเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนเป็น

ผูค้น้พบหลกัการ 80- 20 กล่าวคือ แผนผงัพาเรโตเป็นกราฟท่ีมีลกัษณะผสมรวมระหวา่งกราฟแท่ง
กบักราฟเส้นตรง โดยแผนภูมิน้ีจะถูกน ามาใชใ้นการแสดงใหเ้ห็นขนาดของปัญหาและเพื่อจดัล าดบั
ความส าคญั หลกัการของพาเรโตนั้นใชห้ลกั 20/80 โดยส่วน นอ้ย 20 % จะเป็นส่วนส าคญั และอีก 
80 % จะเป็นส่วนไม่ค่อยส าคญั (20% vital few, 80% trivial many) เช่นมีปัญหาอยู ่20 % เท่านั้นท่ี
สร้างความเสียหายส่วนใหญ่ให้กบักิจการ จึงตอ้งแกต้รงนั้นก่อน ลกัษณะของรูปกราฟเป็นไปตาม
รูปท่ี 2.4 
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รูป 2.4 แสดงลกัษณะแผนผงัพาเรโต 
 จากรูป 2.4 แสดงลกัษณะแผนผงัพาเรโต โดยมีการแยกแยะขอ้มูลในลกัษณะกราฟ

แท่ง ซ่ึงจะใชเ้ปรียบเทียบความถ่ีของขอ้มูลแต่ละชนิด โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย และกราฟเส้นจะ
ใช้แสดงสัดส่วนของขอ้มูลทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์  โดยความถ่ีของขอ้มูลทั้งหมดจะมีค่าเท่ากบั 
100% เพื่อใช้ส าหรับดูเสถียรภาพของกระบวนการว่าเป็นไปตามหลกัการ เร่ืองส าคญัมีน้อย เร่ือง
เล็กๆ มีมาก จริงหรือไม่ โครงสร้างของแผนผงัพาเรโต ประกอบดว้ย 

1) แกนแนวนอน ใช้ส าหรับแสดงประเภทขอ้มูล เช่น สาเหตุของความบกพร่อง
แผนกในหน่วยงาน ช่ือคน ช่ือเคร่ืองจกัร ช่ือสถานท่ี เป็นตน้ 

2) แกนแนวตั้งดา้นซ้าย ใชแ้สดง ความถ่ี ค่าใชจ่้าย ตน้ทุน มูลค่าสินคา้คงคลงั การ
ส้ินเปลืองน ้ามนั เป็นตน้  

3) แกนแนวตั้งดา้นขวา ใชแ้สดง % สะสม โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 100% ซ่ึงเท่ากบั
ความถ่ีสะสมรวมของขอ้มูล 
  แผนผงัพาเรโตจะใช้เม่ือต้องการหาปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหา ต้องการดู
เสถียรภาพของกระบวนการ หรือ ตอ้งการตั้งเป้าหมายเพื่อด าเนินการแก้ไข โดยมีวิธีการสร้าง
แผนผงัพาเรโต 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการจดัเตรียมขอ้มูล และ ขั้นตอนการวาดแผนผงั (วนัรัตน์ 
จนัทกิจ, 2551) 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัระบบสารสนเทศและการจัดการ 
 พนิดา พาณิชกุล และ สุธี พงศาสกุลชยั (2552) ขอ้มูล (Data) หมายถึง เหตุการณ์หรือ
ขอ้เท็จจริง (Fact) ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละวนั ซ่ึงขอ้มูลอาจเป็นตวัอกัษร 
รูปภาพ ตวัเลข หรือเสียงก็ได ้

 
                 จ านวน                   % สะสม 

สาเหตุ 

 
จ า
นว

น 
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 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีผ่านกระบวนการเก็บรวบรวม เรียบเรียง หรือ
วเิคราะห์ จนกลายเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชม้ากข้ึน 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง การน าทรัพยากรต่างๆ เช่น ข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยผ่าน
กระบวนการประมวลผล เรียบเรียง เปล่ียนแปลง หรือจดัเก็บ เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ คือ สารสนเทศท่ี
น าไปใชส้นบัสนุนการตดัสินใจได ้ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1 ส่วนน าเขา้ (Input) คือ ขอ้มูลดิบท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม 
ส่วนท่ี  2 กระบวนการ (Process) คือ การประมวลผล เรียบเรียง หรือจดัเก็บขอ้มูล 
ส่วนท่ี  3 ผลลพัธ์ (Output) คือ สารสนเทศท่ีได ้
ส่วนท่ี  4 ส่วนยอ้นกลบั (Feedback) คือ ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการประมวลผล 

  การท างานของระบบสารสนเทศถา้เป็นงานท่ีไม่ซับซ้อนสามารถใช้ประมวลผลแบบมือ 
(Manual) ได ้แต่ปัจจุบนันิยมน าเทคโนโลยี เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ หรือระบบเครือข่ายมาเป็น
เคร่ืองมือประมวลผล เพื่อให้ด าเนินงานท าได้รวดเร็ว และสามารถประมวลผลขอ้มูลท่ีมีความ
ซบัซ้อนไดม้ากข้ึน ยกตวัอยา่ง เช่น การใชคี้ยบ์อร์ด เพื่อน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ การใชโ้ปรแกรมเพื่อ
ช่วยค านวณเกรดเพื่อประมวลผลการท างาน หรือการใช้เคร่ืองพิมพ ์ เพื่อแสดงผลขอ้มูล เป็นตน้ 
เรียกระบบสารสนเทศท่ีใช้เทคโนโลยีดงักล่าวน้ีว่า “ระบบ CBIS (Computer-Base Information 
Technology” นัน่เอง  
 2.3.1  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ (Management Information System : MIS) 
 MIS เป็นระบบท่ีน าสารเทศมาช่วยในการจดัท ารายงานลกัษณะต่างๆ เพื่อวางแผน 
และควบคุมการด าเนินงานทางธุรกิจของผูบ้ริหารระดบักลาง โดยสารสนเทศดงักล่าวจะไดม้าจาก
ระบบการประมวลผลทางธุรกิจ (Transaction Processing System : TPS) ในอดีตเรียกระบบ
สารสนเทศชนิดน้ีวา่ “ระบบการจดัการรายงาน (Management Report System : MRS)” เน่ืองจาก
เป็นระบบท่ีมุ่งเนน้การจดัท ารายงาน 
  2.3.2  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) 

 นิภาภรณ์ ค าเจริญ (2545)  อธิบายเก่ียวกบัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจวา่ เป็น
ระบบย่อยระบบหน่ึงท่ีอยู่ในระบบสารสนเทศท่ีน าเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
บริหารงานในแต่ละส่วนขององคก์ร โดยสามารถใช้กบัการตดัสินใจของบุคคลเพียงคนเดียวหรือ
ช่วยในการตดัสินใจของบุคคลเป็นกลุ่มได ้นอกจากนั้นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจยงัช่วยในการ
ตดัสินใจในปัญหาแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi structured) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) ไดอี้ก
ดว้ย โดยท่ีระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจให้กบัผูบ้ริหาร
โดยมีการเสนอขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการตดัสินใจให้กบัผูบ้ริหาร เพื่อให้ผูบ้ริหารไดว้ิเคราะห์ และท า
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ความเขา้ใจกบัขอ้มูลเหล่านั้น ซ่ึงสามารถใชใ้นการตดัสินใจได ้นอกจากนั้นยงัช่วยให้ผูบ้ริหารได้
เลือกใชท้างเลือกท่ีเหมาะสมกบัปัญหานั้นมากท่ีสุด 

  ต่อมา พนิดา พาณิชกุล และ สุธี พงศาสกุลชยั (2552) ไดอ้ธิบายวา่ ระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจ เป็นระบบท่ีช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ โดยจดัเตรียมสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์
ใหก้บัผูบ้ริหาร สารสนเทศชนิดน้ีมกัเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหนา้ ได ้หรือคาดการณ์ไดย้าก แมว้า่ DSS จะเป็นระบบท่ีช่วยผูใ้ชใ้ห้สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่ง
ชาญฉลาด แต่ก็ไม่สามารถตดัสินใจแทนผูใ้ช้ไดท้นัที กล่าวคือ เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการตดัสินใจเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง จะตอ้งป้อนขอ้มูลท่ีเป็นตวัแปรต่างๆ ของเหตุการณ์นั้นเขา้สู่ระบบ DSS จากนั้นระบบจะ
ท าการประมวลผล แลว้รายงานออกมาเป็นทางเลือกให้ผูใ้ชไ้ดเ้ห็น รวมทั้งขอ้เปรียบเทียบ ก่อนท่ี
ผูใ้ชจ้ะเป็นผูต้ดัสินใจเองวา่จะปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวหรือไม่อยา่งไรจึงจะใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด  

 
2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พรรณี ลาดกระโทก (2550) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง “การพฒันาระบบการจดัการเอกสาร
ไอเอสโอ”  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการจดัการเอกสารไอเอสโอ  ให้อยู่ในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ มีการอนุมติัผา่นระบบ ตามเส้นทางการไหลเวียนของเอกสาร ซ่ึงจากการศึกษา
ในคร้ังน้ีทางผูศึ้กษาไดท้ราบถึงอุปสรรคปัญหา และขอ้จ ากดัต่างๆ ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหา
ในการพฒันาระบบการจดัการเอกสารไอเอสโอ จากผลการประเมินท่ีได้ กล่าวได้ว่าการพฒันา
ระบบการจดัการเอกสารไอเอสโอ สามารถน าไปใชใ้นงานไดใ้นระดบัหน่วยงานท่ีเร่ิมตน้จะน า
ระบบไอเอสโอ มาใช ้แต่ตอ้งเพิ่มเติมในส่วนของระบบการออกคาร์ (Corrective Action Request :  
CAR) การตรวจติดตามทั้งภายใน และภายนอก ระบบการฝึกอบรม (Training) ระบบ Customer 
Complain เพื่อให้ครอบคลุมต่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ของระบบไอเอสโอ และตอ้งเพิ่มเติมในส่วน
ของค าอธิบายการใชง้าน ในแต่ละหนา้จอ แต่ในกรณีศึกษา เร่ืองการจดัการเอกสารไอเอสโอ น้ี มี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะการจดัการในส่วนของเอกสารเท่านั้น  

สังเวยีน กุณา (2553) ไดศึ้กษา และพฒันาระบบท่ีสนบัสนุนการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบหลาย
มิติเก่ียวกับผูก้ระท าความผิด เพื่อน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนพฒันาเด็กและ
เยาวชน รวมถึงการน าเสนอรายละเอียดการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชน ท่ีเขา้สู่กระบวนการ
ยุติธรรม จากระบบสารสนเทศส านวนคดีความศาลชั้นตน้ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั
เชียงใหม่ มาวิเคราะห์ และผลการน าระบบไปใช้สรุปได้ว่า โปรแกรมสามารถใช้งานได้ตาม
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ ท  าให้
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ผูบ้ริหารน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนการจดัท าโครงการหรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริม พฒันาเด็กและ
เยาวชน 
 ศุภชยั อคัรนรากูล (2549) ไดศึ้กษา และพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ค  าปรึกษาส าหรับระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9000 และช่วยองค์กรประเมินสถานะปัจจุบนัก่อนน าระบบบริหารคุณภาพ
ไอเอสโอ 9000 มาใช ้รวมถึงแนวทางในการพฒันาระบบบริหารคุณภาพไอเอสโอ 9000 ซ่ึงในการ
พฒันานั้นผูว้ิจยัได้ใช้หลักการของระบบผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นแนวทางในการพฒันา โดยท่ีพฒันา
ฐานความรู้ให้มีโครงสร้างแบบกฎ มีกลไกลการอนุมานการหาเหตุผลแบบไปขา้งหน้า ซ่ึงระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญส าหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 จะประกอบด้วย องค์ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 
โปรแกรมระบบช่วยสร้างขอ้มูลส าหรับระบบผูเ้ช่ียวชาญ ฐานขอ้มูล โปรแกรมระบบผูเ้ช่ียวชาญ
ส าหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 และผูใ้ช ้หรือองคก์ร ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ระบบผูเ้ช่ียวชาญ
ส าหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 นั้นมีความเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ สามารถช่วยให้
องคก์รมีเคร่ืองมือช่วยในการให้ค  าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทาง ในการประยุกต์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การฝึกหดัส าหรับผูใ้ชใ้ดๆ ท่ีไม่คุน้เคยกบัระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 และยงัช่วยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
มีเคร่ืองมือในการช่วยให้ค  าปรึกษา แลว้สามารถปรับปรุงพฒันาองคค์วามรู้ใหม่เพิ่มเติมเขา้ไปใน
โปแกรมไดใ้นอนาคต 
 จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดน้ าทฤษฎี 
และขอ้ก าหนดต่างๆ มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบ ดงัรายละเอียดในบทต่อไป 


