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คูมือเลม 13
การควบคุมเครื่องมือวัด

บทนํ า
ในการทีจ่ะคงรกัษาและปรบัปรุงคณุภาพของผลติภณัฑ การควบคมุเครือ่งมอืวดัมคีวามส ําคญัอยางยิง่ การควบ
คุมการวัดประกอบไปดวย การกํ าหนดเวลาในการนํ าเขาและขึ้นทะเบียนเครื่องมือวัด จัดเตรียมมาตรฐานวิธีการ
ใชเครื่องมือวัดแตละชนิด การคงรักษาไวซึ่งความแมนยํ า เกณฑกํ าหนดสํ าหรับการสอบกลับและวิธีสอบเทียบ 
และสอบเทียบตามที่กํ าหนดไวในมาตรฐาน อีกทั้งมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองใหการศึกษาและฝกอบรมการ
วัดที่ถูกตองเที่ยงตรงแกบุคลากรที่รับผิดชอบการวัดในบริษัท หรือบริษัทในเครือ รวมถึงพนักงานที่รับผิดชอบใน
แตละกระบวนการตั้งแตการวิจัยพัฒนาจนถึงกระบวนการขั้นสุดทายและการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิต
ภัณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วบริษัทควรพัฒนาการวัดผลิตภัณฑใหมดวยตนเอง

การขึ้นทะเบียนและการควบคุมความแมนยํ าของเครื่องมือวัด

[1] การเลือกใชเครื่องมือวัดที่เหมาะสม
จุดประสงคของการควบคุมการวัด เพื่อวัดสภาวะการผลิต และคุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพของผลิตภัณฑ 
ซึ่งประกอบดวย
1) การเลือกเครื่องมือวัดภายในความแมนยํ าที่กํ าหนด  หลังจากที่ไดอานคูมือตํ าราตาง ๆ และ เอกสารแนะ

นํ าสินคา หรือ แคตตาลอกแลว ซึ่งมีเครื่องมือวัดหลายชนิดใหเลือก
2) ตองกํ าหนดวิธีการใชเครื่องมือใหขัดเจน
3) ระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายขึ้นกับเครื่องมือวัด โดยเฉพาะที่มีลักษณะเปนเข็ม และเครื่องมือวัด

ละเอียดอื่นๆ รักษาความคลาดเคลื่อนในการวัด ใหอยูในชวงที่กํ าหนด

[2] ระบบการขึ้นทะเบียน
หลังจากเลือกและซื้อเครื่องมือวัดเขามาแลวทํ าการตรวจสอบ จากนั้นบันทึกในตารางบัญชีแมบทการขึ้น
ทะเบียนเครื่องมือวัด ซึ่งทํ าใหสามารถรักษาและตรวจสอบความเที่ยงตรงแมนยํ าของเครื่องมือ และวิธีวัด

[3] เกณฑในการใชงานเครื่องมือวัด
ตองจัดตั้งเกณฑในการใชงานเครื่องมือวัด เพื่อใหสามารถวัดสภาวะการผลิตและคุณลักษณะเฉพาะดานคุณ
ภาพ ภายในชวงของความแมนยํ าที่เหมาะสม
1) พิจารณาวิธีสอบเทียบ วิธีการบันทึกผลการวัด และวิธีในการใชและจัดเก็บเครื่องมือวัด
2) การวัดตามวิธีวัดที่กํ าหนด และใชเครื่องมือวัดตามวิธีการที่ถูกตอง
พงึระลกึอยูเสมอวาความคลาดเคลื่อนในการวัดไมไดเกิดกับที่ตัวเครื่องมือวัดแตเพียงอยางเดียว แตความคลาด
เคลือ่นดังกลาวยังสามารถเกิดขึ้นในขณะที่ใชเครื่องมือวัดดวย ตอจากนั้นยังประกอบดวยความคลาดเคลื่อนจาก
การดูจากจุดที่ตางกัน (parallax)  ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเสียรูป ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการ
ขยายตัวเนื่องจากความรอน และความชื้น ฝุน ความดันบรรยากาศ ความสั่นสะเทือน  แสง และ เสียงรบกวน



2/6

[4] การควบคุมความแมนยํ า
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวามีการใชเครื่องมือวัดในชวงของความแมนยํ าที่เหมาะสม
1) กํ าหนดเกณฑความแมนยํ าและเกณฑหนาที่ใชงาน
2) กํ าหนดขั้นตอนวิธีการและวิธีการควบคุม การตรวจสอบ การบํ ารุงรักษา และซอมแซมเครื่องมือวัด
3) จัดเตรียมและใชคูมือตางๆ ที่ระบุถึงการจัดซื้อ การติดตั้ง การซอมแซม การบํ ารุงรักษา และการจํ าหนาย

ทิ้งเครื่องมือวัด

[5] ระบบควบคุมการเก็บรักษา
เครื่องมือวัดตองเก็บรักษาไวอยางเหมาะสม เพื่อคงความแมนยํ าไวและเพื่อใหพรอมตอการใชงาน
1) ใหเกบ็รักษาเครือ่งมอืวดัในสถานทีท่ีป่องกนัเครือ่งมอืวดัจากฝุน ความชืน้ การเกดิสนมิ และปจจยัทางลบ

อ่ืนๆ
2) เครื่องมือวัดที่ใชงานอยูทุกวัน ตองดํ าเนินการอยางเหมาะสมเพื่อปองกันฝุน ความชื้น และการเกิดสนิม 

กอนเก็บเขาที่ ( เชน ทํ าความสะอาดหลังจากใชงาน )

เกณฑในการควบคุม การใหการศึกษาและฝกอบรมเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัด

[6] เกณฑในการควบคุม
เกณฑควบคุมสํ าหรับเครื่องมือวัด โดยระบุการเลือก การจัดซื้อ การสอบเทียบ การซอมแซม การเก็บรักษา และ
วิธีการสํ าหรับจัดทํ ารางคูมือ
1) เลอืกเครือ่งมอืวดัทีเ่หมาะสมกบัผลิตภณัฑและสภาวะการผลติ       รวมทัง้คณุลกัษณะเฉพาะดานคณุภาพ
2) เมื่อจัดซื้อเครื่องมือวัดตองแนใจวาเปนไปตามเกณฑกํ าหนดของเครื่องมือวัด
3) จัดเตรียมคูมือการใชงาน เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือวัดที่จัดซื้อมานั้น ไดอยางถูกตอง
4) กํ าหนดเกณฑเพื่อใหสามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดไดอยางรวดเร็ว
5) บงชี้วันที่หมดอายุใชงาน (วันที่ตองสอบเทียบ) โดยใชเลขอารบิค

[7] การบันทึกการนํ าระบบไปปฏิบัติ
บันทึกและทวนสอบผลของการนํ าเกณฑควบคุมตางๆ ไปปฏิบัติ และมีปฏิบัติการแกไข พรอมบันทึกผลเมื่อจํ า
เปน  ใชวิธีบันทึกซึ่งยากตอการเขียนใหมหรือแกไขบันทึกนั้น

[8] หนาที่และความรับผิดชอบของฝายควบคุมเครื่องมือวัด
มีความสํ าคัญอยางยิ่งที่ตองกํ าหนดหนาที่และความรับผิดชอบของฝายที่ควบคุมดูแลเครื่องมือวัดไวอยางชัดเจน
1) จัดทํ าเอกสารของบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมเครื่องมือวัด และแตงตั้งบุคคลที่รับผิดชอบขึ้นในแตละ

ฝาย  กํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่ของบุคคลที่รับผิดชอบใหชัดเจน
2) ใหการศึกษาและฝกอบรมบุคคลที่รับผิดชอบในการวัด เพื่อใหมั่นใจวาสามารถควบคุมดวยตนเอง
[9] เกณฑในการควบคุมสํ าหรับการเปลี่ยนแปลงรายการละเอียดของเครื่องมือวัด
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เกณฑในการควบคุมเครื่องมือวัด มีความสํ าคัญเพื่อใหสามารถเปลี่ยนเกณฑกํ าหนดของเครื่องมือวัดเพื่อตอบ
สนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะการผลิต คุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพ และความถี่ในการใชงานเครื่องมือ
วัด  เมื่อเลือกความเหมาะสมของความแมนยํ าในการวัด  ใหตระหนักถึงวัตถุประสงค ความถี่ ความคงทน และ
ความเชื่อถือได จัดทํ าเกณฑในการควบคุมสํ าหรับเครื่องมือวัดที่เลือกมานั้น รวมทั้งนํ าเกณฑในการควบคุมดัง
กลาวไปปฏิบัติ

[10] การใหการศึกษาและฝกอบรม
มีความสํ าคัญอยางยิ่งพนักงานที่ใชเครื่องมือวัดมีความเขาใจวัตถุประสงคในการวัด และสามารถเพิ่มพูนทักษะ
การวัด
1) จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติงาน ตามความสํ าคัญและความซับซอนของงาน
2) วางแผนโปรแกรมการศึกษาและฝกอบรมในแตละเรื่อง รวมถึงดํ าเนินการตามแผนนั้น
3) เก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน และฝกอบรมใหมถาจํ าเปน

การสอบกลับไดและระบบการควบคุมเครื่องมือวัด

[11] การกํ าหนดและการขึ้นทะเบียนเครื่องมือวัดที่มีความสํ าคัญสูง
เครื่องมือวัดที่ความสํ าคัญซึ่งใชเปนตนแบบภายในบริษัทควรระบุไวอยางชัดเจนและขึ้นทะเบียนไว  ใหมีการ
สอบเทียบภายในชวงเวลาเวลาที่กํ าหนดไว ตองแนใจวามีการระบุวันครบกํ าหนดและสถานที่เก็บไวอยางชัดเจน 
และมีการระบุไวในแฟมตนฉบับ (master file) ดวย

[12] การกํ าหนดวิธีการสอบเทียบความแมนยํ าและการนํ าไปปฏิบัติ
สอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งหมดโดยอาศัยวิธีการสอบเทียบที่ชัดเจน ใหตัดสินใจวาจะทํ าการสอบเทียบเครื่องมือ
วัดเองภายในบริษัท หรือสงไปใหหนวยงานภายนอกบริษัททํ าการสอบเทียบให หลังจากที่ไดพิจารณาเกี่ยวกับ
หัวขอที่ตองสอบเทียบ เวลา คาใชจาย และทรัพยากรบุคคลที่จํ าเปนในการสอบเทียบแลว การสอบเทียบภายใน
บริษัท
1) ใหกํ าหนดแผนการสอบเทียบไวลวงหนาและนํ าไปปฏิบัติตอไป
2) กํ าหนดวันที่ตองสอบเทียบ หลังจากที่ไดพิจารณาชวงเวลาและปรึกษาหารือกับฝายที่เกี่ยวของแลว
3) บันทึกผลการสอบเทียบไวในใบรับรอง และรายงานใหฝายที่เกี่ยวของทราบ
4) เมื่อพบขอบกพรองของเครื่องมือวัด ใหปรึกษากับฝายที่เกี่ยวของเพื่อหามาตรการแกไขตอไป

[13] การกํ าหนดวันสอบเทียบ ( making of expiring date )
ทํ าเครื่องหมายระบุกํ าหนดวันสอบเทียบดวยหมึกที่ติดถาวรบนเครื่องมือวัดแตละชิ้นใหชัดเจนและอานงาย โดย
ใชเลขอารบิค และแผนปายที่สามารถชี้บงไดงายโดยใชสีและรูปทรง

[14] การสอบกลับไดและบันทึกการสอบเทียบ
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ความแมนยํ าที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการวัดนั้น เกิดขึ้นไดโดยสอบเทียบเครื่องมือวัดกับตัวมาตรฐานตางๆ 
ของบริษัท ของหนวยงานนอกบริษัท ของระดับประเทศ หรือของระดับสากล เครื่องมือวัดทั้งหมด ตองสอบเทียบ
กับอุปกรณอางอิงมาตรฐานที่ (มีความแมนยํ า) เหนือกวาเครื่องมือวัดเหลานั้น ใบรับรองการสอบเทียบตอง
ประกอบไปดวยสิ่งเหลานี้
1) องคกรหรือฝายที่ทํ าการสอบเทียบ
2) มาตรฐานและ/หรือตัวมาตรฐานตางๆ ที่ใช
3) วันที่ทํ าการสอบเทียบ
4) ผูทํ าการสอบเทียบ (ผูรับผิดชอบ)
การสอบเทียบตองดํ าเนิการไปตามแผนที่วางไวโดยไมไปรบกวนการทํ างานของฝายผลิต

[15] การจัดเก็บแฟมตนฉบับของการควบคุมการวัดของทุกฝาย
แฟมตนฉบับเปนเอกสารใชควบคุมการจัดซื้อ การสอบเทียบ การซอม และการจํ าหนายทิ้งเครื่องมือวัด เครื่องมือวัดแตละชิ้นควร
มีแฟมเปนของตัวเอง ระบุหมายเลขประจํ าตัวของเครื่องมือวัด ส่ิงที่ตองเก็บแนบไวกับแตละแฟมประกอบดวย  แคตตาลอ็กและ
เกณฑก ําหนด  ใบรับรองการตรวจรบัและใบรบัรองการสอบเทยีบ  รายงาน (บนัทกึ)การชํ ารุดเสียหาย การซอม และอื่น ๆ
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[16] การนํ าไปปฏิบัติโดยฝายที่เกี่ยวของกับการวัด
ตองนํ าการควบคุมการวัดไปปฏิบัติโดยทั่วทุกฝายในบริษัทที่เกี่ยวของกับการวัด มิใชปฏิบัติเฉพาะแตฝายควบ
คุมคุณภาพ เพียงฝายเดียว ในการนี้ตอง
1) รักษาสถานะการณของทั้งบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมการวัดใหทันสมัยอยูเสมอ และแนะแนวทางที่จํ าเปน
2) จัดทํ ามาตรฐานและใหการศึกษาเกี่ยวกับการใชและการสอบเทียบเครื่องมือวัด
3) ควบคมุขอมลูทีไ่ดจากการวดัและวธิใีชงานเครือ่งมอืวดั รวมถงึการควบคมุแมนย ําของเครื่องมือวัดที่เกี่ยว

ของ

[17] การควบคุมการวัดทั่วทุกโรงงานที่รวมงานดวยกัน ( cooperating factories )
มีความสํ าคัญยิ่งโรงงานที่รวมงานดวยกัน ใชระบบการประกันคุณภาพในระดับที่เทากับของโรงงานตนเอง ฝาย
ที่ทํ าการวัด โดยการรวมมือกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในบริษัท ตองมั่นใจวาโรงงานอื่นที่รวมงานดวยกันไดนํ า
การควบคุมการวัดไปปฏิบัติ และตรวจประเมินระบบการควบคุมการวัดของโรงงานที่รวมงานดวยตามระยะเวลา 
เมื่อผลการประเมินดังกลาวพบขอบกพรองฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของตองแนะแนวทางและใหความชวยเหลือ

[18] การตรวจเช็คประจํ าวันและตามระยะเวลา
ใชการตรวจเช็คประจํ าวันและตามระยะเวลาเพื่อคงไวซึ่งความแมนยํ าของเครื่องมือวัด และปองกันการนํ าเครื่อง
มือที่บกพรองมาใช
1) การตรวจเช็คตามระยะเวลา : ตรวจสอบหนาที่ใชงานของผลิตภัณฑหรือเครื่องจักร และทํ าใหการทํ างาน

กลับคืนสูสภาพเดิมโดยการปรับแตง เปลี่ยนชิ้นสวน ใสนํ้ ามันหลอล่ืน หรือวิธีอ่ืน ๆ



5/6

2) การตรวจสอบประจํ าวัน : ตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดที่จํ าเปน
มีการตรวจสอบสองประเภท:
) การตรวจเช็คหนาที่ใชงานตางๆ และ
ข) การตรวจเช็คความแมนยํ า เก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบไวเสมอ

[19] การฝกอบรมผูทดสอบ
จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมแกผูทดสอบ วิเคราะหขอมูลจากการวัดประจํ าทุกวัน และตามระยะเวลา  ตรวจ
และใชผลดังกลาวเพื่อปรับปรุงการศึกษาและฝกอบรม

[20] เกณฑสํ าหรับดํ าเนินการกับปญหาที่เกี่ยวกับการวัด
มีความสํ าคัญยิ่งที่ตองกํ าหนดเกณฑสํ าหรับดํ าเนินการกับปญหาที่เกี่ยวกับการวัด กํ าหนดเกณฑที่เปนวิธีการให
เปนรูปแบบเดียวกัน โดยอาศัยหลัก 5W IH เกณฑวิธีการ ตองกํ าหนดสิ่งเหลานี้
1) ปรากฏการณหรือองคประกอบของปญหาที่จะตองบันทึกไว
2)  ระบุใหชัดเจนวาผูปฏิบัติงานตองรายงานใคร
3) แผนปาย/เครื่องหมายที่ใชติด แขวน ไวที่เครื่องมือ
4) การวิเคราะหปญหา
5) มาตรการแกไข

การพัฒนาเทคนิคการวัดและเครื่องมือวัดใหม ๆ ดวยตนเอง
[21] การทบทวนวิธีวัด
ทบทวนวิธีในการวัดและเครื่องมือวัด (รวมถึงอุปกรณตางๆ) เพื่อลดคาใชจายในการวัดและปรับปรุงคุณภาพ
1) ทบทวนและปรบัปรุงระดบัความถกูตองแมนย ําในแผนแบบและเกณฑก ําหนด ความแมนยํ าของเครื่องมือ

วดั  และสภาวะในการวัด เปนตน
2) เมื่อคาที่ไดจากการวัดผิดปกติ ใหทบทวนวิธีวัดและเครื่องมือวัด และทํ าการปรับปรุงที่จํ าเปน
3) ทํ าการปรับปรุงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการตั้งเครื่องและเตรียมการกอนใชเครื่องมือวัด

[22] ปรับปรุงวิธีวัด
ทบทวนและปรับปรุงวิธีวัดที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะ
1) การเลือกใชเครื่องมือวัดขาดความเหมาะสม
2) ความแมนยํ าของเครื่องมือวัดเสื่อมลง
3) การออกแบบหรือการผลิตเครื่องมือวัดขาดความเหมาะสม
4) ขาดทักษะในการวัด
5) มาตรฐานการทํ างานเรื่องการวัดขาดความเหมาะสม
[23] มาตรการปรับปรุงเทคนิคและเครื่องมือวัด
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เทคนิคและเครื่องมือวัดควรไดรับการปรับปรุงเพื่อยกระดับความแมนยํ าในการวัด เพื่อลดการกระจาย เพื่อปอง
กันการชํ ารุดเสียหาย และเพื่อปรับปรุงงานวัด

[24] การพัฒนาเทคนิคการวัดและเครื่องมือวัดใหม ๆ ดวยตนเอง
เทคนิคการวัดและเครื่องมือวัดใหม ๆ ควรไดรับการพัฒนาขึ้นภายในบริษัทเพื่อรับมือกับปญหาของความแมนยํ า
ต่ํ า การกระจายสูง  คาใชจายในการบํ ารุงรักษาสูง การฝกอบรมที่ตองใชระยะเวลายาวนาน การตั้งเครื่องที่ตอง
ใชเวลานาน และการใชงานที่อันตราย

[25] ใชวิธีการทางสถิติเพื่อทํ าความเขาใจกับปญหาการวัด
เพื่อพัฒนาเทคนิคการวัดและเครื่องมือวัดภายในบริษัท วิธีการทางสถิติสามารถนํ ามาใชเพื่อใหจับประเด็นไดดี
กวา และเขาใจถึงปญหาไดดีกวา ซึ่งจะชวยให
1) สามารถกํ าหนดความสัมพันธระหวางความแมนยํ าในการวัดและการกระจาย
2) บงชี้ไดวาปญหานั้นเกี่ยวของกับเครื่องมือวัดหรือวิธีวัด
ถาปญหานั้นเกี่ยวของกับเครื่องมือวัดใหเปลี่ยนเครื่องมือวัด   ถาปญหานั้นเกี่ยวของกับวิธีวัด  เปลี่ยนแปลงแก
ไขวิธีและมาตรฐานการปฏิบัติงานไปพรอมกัน
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