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คูมือเลม 3
พนักงานทั่วไป

บทนํ า

เพื่อใหธุรกิจสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง การปรับปรุงคุณภาพของพนักงานจึงมีความสํ าคัญอยางยิ่ง  เพื่อนํ า
มาสูการมีสถานที่ทํ างานที่คลองตัว เพื่อแขงขันในการพัฒาตนเอง และเพื่อดํ าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงกิจ
กรรมกลุมคุณภาพโดยพนักงานทุกคน ผูจัดการควรริเร่ิมในการสรรคสรางองคกรที่มีชีวิตชีวา และสถานที่ทํ างานที่
ชื่นบาน หลักการที่สํ าคัญอีกอันหนึ่งก็คือผูจัดการตองพยายามยกระดับพนักงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความรับ
ผิดชอบของพวกเขา

ทัศนคติในการทํ างาน
[1] เขาใจเรื่องอัตราการมาทํ างาน
อัตราการมาทํ างานคืออัตราสวนของจํ านวนพนักงานที่มาปฏิบัติงานกับจํ านวนของพนักงานที่กํ าหนดใหมีในหนวย
งาน การรูอัตราการมาทํ างานกอนการเริ่มงาน ทํ าใหสามารถจัดพนักงานที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานแทน
พนักงานที่ขาดงาน และรักษาแผนการผลิตที่วางไวใหบรรลุเปาหมาย กํ าหนดระเบียบใหพนักงานทุกคนตองยื่นใบ
ลาหยุดงานใหผูบังคับบัญชาทราบลวงหนา  เพื่อใหผูบังคับบัญชาจัดใหมีผูมาปฏิบัติงานแทนได โดยใชแบบฟอรม
ใบลา นอกจากนี้พนักงานแตละคนควรไดรับการฝกใหมีความชํ านาญหลายดานซึ่งทํ าใหสามารถทํ าแทนพนักงาน
ที่ขาด ทัศนคติในการทํ างานที่ต่ํ านํ ามาสูการหยุดงานโดยไมสงใบลาลวงหนา ซึ่งไมเพียงแตสงผลใหประสิทธิ
ภาพการผลิตลดลง อีกทั้งยังทํ าใหเกิดขอบกพรองของผลิตภัณฑ

[2] อายุการทํ างาน
เพื่อบริหารและปรับปรุงทัศนคติของพนักงาน ผูจัดการทุกคนจะตองแจกแจงจํ านวนพนักงานใตบังคับบัญชาทั้ง
หมดโดยแยกตามเพศและตํ าแหนงงาน และอายุการทํ างาน วางแผนดํ าเนินการระยะยาวเพื่อรักษาความสม
ดุลยโดยแจกแจงตามประเภทขางตน ใชเครื่องมือที่สามารถมองเห็นได เชน ฮีสโตแกรมดังตัวอยาง ชวยในการวาง
แผน
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ตวัอยาง การแจกแจงพนกังานตามอายุ

อายุ จํานวนพนกังาน             20              40              60
1995 38
1996 42
1997 45
1995 29
1996 29
1997 35
1995 55
1996 60
1997 55
1995 32
1996 38
1997 39
1995 11
1996 8
1997 14

60 - 65

20 - 29

30 - 39 

40 - 49

50 - 59

[3] จิตสํ านึกที่ดีจะทํ าใหเกิดการพัฒนา
ผูจัดการควรสงเสริมพนักงานใหมีทัศนคติที่ดีตองานและรวมแกไขปญหาในงานอยางแข็งขัน ถาพนักงานปฏบัิติ
งานตามค ําสัง่เทานัน้ หรือ ในหนวยงานนัน้พนกังานไมสามารถสนทนาปญหาตางๆ กบัผูบังคบับัญชาได พนักงาน
จะไมสมัครใจที่จะปรับปรุง ข้ันตอนสามารถดํ าเนินการไดประกอบดวย
1) ทํ าการรณรงคเพื่อสรางแรงจูงใจแกพนักงาน
2) จัดใหมีการประชุมรวมระหวางผูจัดการและหัวหนางานจะทํ าใหการสื่อสารระหวางกันดีข้ึน
3) ใหโอกาสพนักงานไดคุยกับผูจัดการและหัวหนางาน
4) สรางระบบเพื่อแสดงผลการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม

[4] ปรับปรุงในเรื่องการตรงตอเวลา
เพื่อปรับปรุงใหพนักงานตรงตอเวลาผูจัดการตอง
1) วิเคราะหหาสาเหตุของการมาทํ างานสายและกลับกอนเวลา  และหาขอสรุปวาควรจะมีมาตรการอะไร
2) อบรมพนักงานใหตระหนักวาการมาสายและกลับกอนเวลาจะมีผลกระทบตอความมั่นคงของการผลิต
3) สงเสริมใหพนักงานมีทัศนคติที่เปนบวกในการทํ างาน
4) จัดเตรียมแบบฟอรมการลา และทํ าใหแนใจวาพนักงานไดมีการยื่นใบลาลวงหนา
5) ใหรางวัลกับพนักงานที่ไมมาสายและไมหยุดงานเปนระยะเวลา 1 ป  ถาเปนไปไดอาจใหเปนเงินพิเศษในรูป

เงินสด
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[5] เพิ่มความตั้งใจใหพนักงานมีการปรับปรุงแกไขทัศนคติ
มีความสํ าคัญอยางยิ่งในการทํ าใหสถานที่ทํ างานมีชีวิตชีวา ซึ่งทํ าใหพนักงานทํ างานตามกฎระเบียบ เพื่อใหบรรลุ
ผลดังกลาวควร
1) พนักงานทุกคน รวมทั้งผูจัดการและหัวหนางานจะตองทํ างานรวมกัน
2) สรางกฎระเบียบในการทํ างานที่พนักงานกระตือรือรนจะปฏิบัติตาม
3) ทํ าใหพนักงานคุนเคยกับกฎระเบียบในการทํ างาน และผลักดันใหปฏิบัติจนเปนนิสัย
4) ใหความสนใจตอการปฏิบัติตอกันในหมูพนักงาน และการแตงกายของพนักงาน
ในสถานที่ทํ างานมีชีวิตชีวาจะทํ าใหผลผลิตสูงขึ้น

ความเขาใจในมาตรฐานและปฏิบัติใหถูกตอง
[6] เพิ่มจิตสํ านึกของความรับผิดชอบในหนาที่
ผูจัดการและหัวหนางานควรเพิ่มการมีจิตสํ านึกรับผิดชอบโดย
1) สรางบรรยากาศใหทุกคนรูวาจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานประจํ าวัน
2) ระบุสาเหตุถาพนักงานไมปฏิบัติตามมาตรฐาน ถาเปนความผิดของพนักงาน ทํ าใหชัดเจนวาตองปฏิบัติตาม

มาตรฐาน
3) ทํ าใหแนใจวาพนักงานปรับปรุงความเขาใจ และการทํ าตามมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบของพนักงานแตละคนควรชัดเจนสํ าหรับทั้งหัวหนางานและพนักงาน

[7] ความเขาใจมาตรฐานการทํ างาน
พนักงานตองเขาใจมาตรฐานการทํ างานตางๆ เพื่อทํ างานของตนอยางมีประสิทธิภาพ ผูจัดการควร
1) อธิบายมาตรฐานการทํ างานตางๆใหพนักงานทุกคนเขาใจเปนอยางดี
2) ต้ังระบบควบคุมเพื่อใหแนใจวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการทํ างานแลว ฝกอบรมผูรับผิดชอบในการ

ควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง
3) จะตองแนใจวาในหนวยงานมีเครื่องมือและอุปกรณที่จํ าเปนครบถวนเพื่อสามารถทํ าตามมาตรฐานการ

ทํ างานได
4) สรางความเชื่อมั่นวาพนักงานยอมรับวามาตรฐานการทํ างานชวยทํ าใหการผลิตบรรลุคุณภาพอยาง

สมํ่ าเสมอ

[8] การปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบขอบังคับ
เพื่อใหปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบขอบังคับอยางสมบูรณ ผูจัดการตอง
1) หาสาเหตุการไมปฏิบัติตามที่เกิดขึ้นทันที และดํ าเนินมาตรการเพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดซํ้ าอีก
2) ทํ าใหแนใจวาพนักงานเห็นความจํ าเปนของการปฏิบัติตามมาตรฐานการทํ างานและระเบียบขอบังคับ
3) สรางบรรยากาศใหพนักงานทุกคนปรารถนาที่จะปฏิบัติตาม
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4) จัดทํ ามาตรฐานระดับความชํ านาญของพนักงาน ดังนั้นพวกเขาจะยอมรับความสํ าคัญของมาตรฐาน และ
ระเบยีบขอบังคบัในการพฒันาระดบัความช ํานาญ และตองมคีวามรูทีจ่ะท ําอยางไรใหบรรลุผลในการปรบัปรุง

จัดทํ ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่สํ าคัญ จะชวยพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทเพื่อประโยชนของทุกคน

ตัวอยาง
การ วิเคราะหสาเหตขุองความลมเหลวในการปฏบัิติตามมาตรฐานและระเบยีบขอบงัคบั

สาเหตุ %             10           20           30
(1)   มีความรูความเขาใจไมเพยีงพอ 28
(2)   ขาดความรวมมือ 23
(3)   ไมมีมนษุยสัมพันธระหวางพนกังานดวยกนั 15
(4)   มาตรฐานและระเบยีบขอบังคบัยากเกนิไป 10
(5)   ไมไดรับการอธบิายชีแ้จงใหทราบ 8
(6)   จัดประชมุพนกังานทัง้หมดไมได 5
(7)   มีการสบัเปลีย่นคนบอย 3
(8)   ไมมีเวลา 3
(9)   ไมมีการเตรยีมการทีด่ ี(เครื่องมือ อุปกรณ) 3
(10) การอบรมไมเพยีงพอ 2

[9] ความกระตือรือรนและความจริงใจในการทํ างาน
เพือ่ใหไดตามทีไ่ดต้ังเปาหมายไว มคีวามส ําคญัอยางยิง่ทีพ่นกังานไมเพยีงตองปฏบัิติตามขัน้ตอนการปฏบัิติงาน ยัง
ตองมีทัศนคติเปนบวกกับงาน ผูจัดการและหัวหนางานจะตองเปนตัวอยางที่ดี  โดยทํ างานของตนเองดวยทัศนคติ
ที่เปนบวกและดวยความกระตือรือรน

ปรับปรุงระดับวิชาการและความชํ านาญ
[10] การพัฒนาตนเอง
ผูจัดการและหัวหนางานตองสรางระบบเพื่อจูงใจใหพนักงานเพื่อเรียนรูความชํ านาญใหมๆ ดวยความริเร่ิมของ
พวกเขาเอง ใหโอกาสทางการศึกษาแกพนักงานที่มีความมุงมั่น ภายใตบรรยากาศที่ทาทายใหทุกคนปรารถนาที่จะ
พัฒนาตนเอง

[11] ผลักดันใหเกิดความสมัครใจในการพัฒนาวิธีการทํ างาน
ผูจัดการและหัวหนางานจะตองสรางบรรยากาศในการสงเสริมใหพนักงานคนหาปญหาในการทํ างานของตน และ
คนหาทางออกเบือ้งตนดวยตนเอง วธิกีารสรางแรงจงูใจอยางมากกคื็อการไดรับการยอมรบัในความสามารถ ดังนัน้ 
ควรสรางระบบการประเมนิความคดิเหน็ของพนกังานดวยความยติุธรรม และใหมกีารแขงขนั และกจิกรรมอื่นๆ เพื่อ
กระตุนใหพนักงานเขามามีสวนรวม วิธีการนี้ไมเพียงแตสามารถนํ าไปใชไดในฝายผลิตโดยตรงเทานั้น แมในฝาย
อํ านวยการ ฝายขาย ฝายบริการ และ ฝายอื่นที่ไมเกี่ยวกับการผลิตก็สามารถใชได
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[12] ฝกฝนเนื้อหาของเทคนิคตางๆ ดวยตนเอง
ความชํ านาญของพนักงานทํ าใหบริษัทเจริญกาวหนา พนักงานไมเพียงไดรับการอบรมในทักษะที่จํ าเปนเทานัน้ ยงั
ตองสงเสรมิพนกังานปรบัปรุงความช ํานาญดวยตนเองอยางสมํ ่าเสมอโดยคนหาปรบัปรุงเทคนคิการท ํางานของตนเอง 
และพัฒนางานจากความคิดริเร่ิมของตนเอง

[13] แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวางฝายตางๆ
หนทางหนึ่งในการปรับปรุงระดับความรูทางวิชาการในฝายของคุณคือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศลาสุดกับฝาย
อ่ืนๆ และเพื่อประดิษฐวิธีเพื่อทํ าใหดีที่สุดในการใชประโยชนจากสารสนเทศที่ไดรับ การแขงขันกับฝายอื่นทํ าใหเพิ่ม
ความสามารถในการยกระดับความชํ านาญ อาจสงพนักงานไปเรียนรูจากบริษัทที่มีเทคนิคที่กาวหนาเพื่อเรียนรู
ทักษะลาสุด ทํ าใหพวกเขาสามารถถายทอดความรูไปยังเพื่อนรวมงาน อีกทางเลือกหนึ่งคือเชิญวิทยากรจากบริษัท
ที่มีวิทยาการกาวหนามาใหคํ าแนะนํ า

กิจกรรมกลุม QC และกิจกรรมปรับปรุง
[14] การมีสวนรวมเปนสมาชิกของกลุม QC
การปรับปรุงสามารถบรรลุผลไดโดยผานกลุมกิจกรรม เชน กลุม QC ถาพนักงานทั้งหมดในบริษัทปฏิบัติกิจ
กรรมเหลานี้อยางพรอมเพรียงกัน  จะทํ าใหสถานที่ทํ างานเต็มเปยมดวยพลัง
ผูจัดการ  และหัวหนางานจะตองเขาใจกิจกรรมเหลานี้ และสรางบรรยากาศใหพนักงานทุกคนรูสึกกระตือรือรนที่
จะเขารวม หลัก 4 ประการที่เปนการสงเสริมและผลักดันสมาชิก
1) จัดใหสมาชิกมีการแสดงความคิดเห็นและจัดเตรียมขาวสาร
2) ใหสมาชิกมีจิตสํ านึกในการแขงขันใหมากที่สุด
3) ทํ าใหสมาชิกมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงกิจกรรมกลุมมากที่สุด
4) แสดงความชื่นชมยินดีเมื่อสมาชิกทํ ากิจกรรมสํ าเร็จ

[15] กิจกรรมกลุม QC
กลุม QC  ดํ าเนินการอยางอิสระโดยสมาชิกของกลุม ทั่วไปมักจะเปนบุคลากรที่มีสวนในกิจกรรมหลักของธุรกิจ 
โดยใชความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม  แสวงหาการพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขา บรรลุผลสํ าเร็จดวยตัว
เอง  ทํ าใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํ างานที่เต็มไปดวยความมีชีวิตชีวา เพิ่มความพึงพอใจใหลูกคามากขึน้ และ
ปรับปรุงสิง่แวดลอม ผูน ํากลุมจะตองสรางบรรยากาศทีท่ ําใหสมาชกิทกุคนมคีวามสขุในการเขารวมประชมุ ใหคํ านงึ
วาพนกังานทกุคนในสถานทีท่ ํางานเปนสมาชกิกลุม และจะตองไมละเลยผูทีไ่มไดเขารวมประชมุ

[16] สนับสนุนกิจกรรมกลุม QC
เพือ่ใหใชผลจากกจิกรรมกลุม QC  ไปปรับปรุงคณุภาพและความเจรญิกาวหนาของบรษิทัใหมากทีสุ่ด  ผูบริหารและผู
จัดการจะตองปฏิบัติดังนี้
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1) กํ าหนดใหกิจกรรมกลุม QC เปนกิจกรรมที่สํ าคัญ เพื่อใหการศึกษาแกพนักงานและทํ าใหบริษัทมีชีวิตชีวา
2) มีสวนรวมทํ ากิจกรรมดวยตนเอง
3) เคารพ (ความคิดของ) แตละบุคคล และใหพนักงานทั้งหมดเขามาสนับสนุนกิจกรรม
4) สรางบรรยากาศใหสมาชิกทุกคนปรารถนาที่จะเสนอแนะ
5) กํ าหนดระบบเพื่อประเมินการเสนอแนะ เพื่อใหรางวัลกับผูที่เสนอแนะและนํ าไปปฏิบัติได
เปนการดีที่สุดที่จะเริ่มดวยปญหาเรงดวนที่งายๆ  แลวจึงไปทํ าการแกไขปญหาที่ยากขึ้น

[17] ความตอเนื่องของกิจกรรมกลุม QC
กิจกรรมกลุม QC เปนกิจกรรมที่ตอเนื่อง  เมื่อไดแกไขปญหาหนึ่งสํ าเร็จแลว  สมาชิกจะทํ าการคนหาและแกไข
ปญหาถัดไป กํ าหนดเปาหมาย 2-4 ปญหาตอป ผูจัดการ และ หัวหนางาน จะตองสรางบรรยากาศซึ่งทํ าใหสมาชกิ
ทกุคนสามารถมสีวนรวมในกจิกรรมกลุมทัง้หมดอยางตอเนือ่ง อยางไรกต็ามจะตองปองกันไมใหกิจกรรมที่ไดแกไข
ปญหาไปแลวกลบัมาเกดิปญหาซํ ้าอกี และปองกนัไมใหมวัแตสนใจเรื่องการเตรียมการเพื่อการนํ าเสนอผลงานเทา
นั้นซึ่งทํ าใหสมรรถนะการทํ างานตกตํ่ าลง   เปนการดีที่จะเขารวมในการประชุมกลุม QC ในระดับประเทศ และ
ระดับระหวางประเทศ

สมัครใจทํ าการปรับปรุงคุณภาพของงาน
[18] สนับสนุนขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
ความตองการของพนักงานในการปรับปรุงงานใหดีข้ึนสามารถสะทอนใหเห็นจากจํ านวนขอเสนอแนะที่พนักงาน
จัดทํ าขึ้น ดังนั้น ถาพนักงานมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงคุณภาพแลว  ก็สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดทกุเรือ่ง ขอ
เสนอแนะอาจจะท ําโดยบคุคลหรือจดัท ําเปนกลุม เมือ่ใดทีก่จิกรรมกลุม QC ดํ าเนนิการไปเตม็รูปแบบแลว ขอเสนอ
แนะสวนใหญจะถูกจัดทํ าขึ้นโดยกลุมงาน เปนการดีที่จะกํ าหนดเปาหมายที่ชัดเจนสํ าหรับขอเสนอแนะในแตละ
สถานที่ทํ างาน กิจกรรมทั้งหมดขางตนสามารถกระตุนเราใหเกิดสํ านึกดานคุณภาพ มาตรการปองกันการทํ ากิจ
กรรมที่เกิดจากปญหาเดิมซํ้ าๆอีก
1) จัดการกับปญหาใหม
2) เรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคทาง QC ใหม
3) สงเสริมใหสมาชิกรับบทบาทใหม
4) ปรับปรุงวิธีการจัดประชุมกลุม
5) ผูจัดการจะตองเขาใจในกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรม
6) ทํ าแผนกิจกรรมทางสันทนาการซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมกลุม QC

[19] นโยบายเพื่อสนับสนุนขอเสนอแนะ
ก ําหนดระบบขอเสนอแนะเพือ่เชญิชวนใหพนกังานท ําขอเสนอแนะ และ ประเมนิขอเสนอแนะดวยความรวดเรว็และ
ยุติธรรม ควรมีคณะกรรมการสงเสริมระบบขอเสนอแนะในแตละฝาย และมีสํ านักเลขานุการสงเสริมระบบขอเสนอ
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แนะในสํ านักเลขาธิการสงเสริมระบบ TQM ขยายระบบขอเสนอแนะและกิจกรรมกลุม QC ไปยังบริษัทในเครือ  
เปนความคิดที่ดีถาจะจัดใหมีเดือนแหงการรณรงคใหมีขอเสนอแนะ ควรใหรางวัลขอเสนอแนะที่ดีเลิศ

[20] สนับสนุนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดรับการประเมินควรนํ าไปปฏิบัติโดยเร็วเทาที่จะเปนไปได ทํ าใหสามารถทวนสอบประสิทธิผลของ
มัน แตบางขออาจจํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงอุปกรณหรือผลิตภัณฑ และใชเวลานานกวาในการนํ าไปปฏิบัติผลลัพธ
จากการนํ าขอเสนอแนะไปปฏิบัติควรนํ าไปยกยองผูที่ทํ าขอเสนอแนะ เพื่อสงเสริมใหขอเสนอแนะตอไป ผูจัดการ
และหัวหนางานตองนํ าขอเสนอแนะที่นํ าไปปฏิบัติมาจัดทํ ามาตรฐาน และนํ าเขาเปนสวนหนึ่งของระบบควบคุม
งาน ขอเสนอแนะที่ไมประสบความสํ าเร็จทุกรายตองไดรับการชี้แจงสาเหตุที่แนวคิดของเขาไมไดถูกนํ าไปใช

[21] ฝกฝนความชํ านาญ
การทํ าใหเทคโนโลยีในการผลิตลํ้ าหนาอยูเสมอ  ตองการใชพนักงานที่มีระดับความชํ านาญสูงขึ้น ผูจัดการตอง
สรางความเชือ่มัน่วาพนกังานไดบรรลุถงึความช ํานาญสงูขึน้ในระดบัทีต่องการ เพือ่บรรลผุลดังกลาว การพฒันาตน
เองมีความสํ าคัญมาก แตบริษัทตองไมพึ่งเฉพาะความพยายามของแตละบุคคลเปนหลัก บริษัทควรจะสรางระบบ
การปรับปรุงความรูความสามารถของพนักงานดวย ประกอบดวยการศึกษาและฝกอบรม รวมถึงการสรางระบบ
การใหประกาศนียบัตร เมื่อประเมินผลวาพนักงานผู ใดมีความชํ านาญถึงแลวเพื่อสงเสริมแรงผลักดันแก
พนักงาน ในที่นี้ควรพิจารณาถึงความขยันและความกาวหนาของพนักงาน ผูจัดการและหัวหนาควรจะสราง
บรรยากาศใหทุกคนยอมทํ างานหนักเพื่อทํ าใหระดับความชํ านาญสูงขึ้น

[22] สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ
ตรวจสอบวามีการปรับปรุงคุณภาพไดอยางไร และมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาหนึ่งแคไหน   ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมเหลานี้
1) วิเคราะหหัวขอของกิจกรรมการปรับปรุงแกไข เพื่อพิจารณาวาเปาหมายของกิจกรรมสามารถแกปญหาที่มี

อยู หรือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑในอนาคตไดหรือไม
2) วิเคราะหวามีขอเสนอแนะจํ านวนเทาไรที่มีจุดมุงหมายในการปรับปรุงคุณภาพ  ใชการวิเคราะหนี้  สราง

ความกระตือรือรนในการปรับปรุงใหสูงขึ้น
3) ใชขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพจากบริษัทอื่นในการกํ าหนดหัวขอการประชุมภายใน
4) ใหตรวจขั้นตอนการแกปญหาอยางสมํ่ าเสมอ
5) จัดทํ ารวบรวมเทคนิคทาง QC ทั้งหลาย : ขอมูลที่จะทํ าใหเขาใจถึงความจริง  และใชวิชาทางสถิติในการแก

ไขปญหา
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