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ในกระบวนการผลติสว่นใหญแ่ลว้ สจีะเป็นตัวบง่บอกดา้นคณุภาพทีม่องเห็นภาพมากทีส่ดุ 
ถา้ท าสไีมไ่ดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ตัง้แตต่น้ก็เสีย่งตอ่การเสยีออรเ์ดอร ์ดว้ยขัน้ตอน
การควบคมุคณุภาพทีเ่ขม้งวดมากยิง่ขึน้ สยีังคงเป็นปัจจัยแรกๆทีร่ะบไุดถ้งึคณุภาพของ
ผลติภัณฑ ์ระบบควบคมุคณุภาพสเีป็นเครือ่งมอืทีท่รงพลังทีจ่ะมั่นใจไดถ้งึสทีีไ่ดอ้ยา่งมี
คณุภาพ--และลกูคา้ก็ยนิดทีีจ่ะยอมรับงานของคณุตัง้แตต่น้เลยทเีดยีว 

เทคโนโลยดีา้นสใีนทกุวนันีม้คีวามละเอยีดมากยิง่ข ึน้ซ ึง่จะชว่ยงานในดา้นมาตรฐานการ
ควบคมุคณุภาพไดอ้ยา่งหลากหลายความตอ้งการ และระบบควบคมุคณุภาพสลีา่สดุนีไ้ม่
เพยีงแคท่ าไดห้ลากหลายแตย่ังท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วและงา่ยดายดว้ยการน าเอาระบบ 
electronic production มาใช ้

เทคโนโลยทีีเ่ห็นตามทีต่าเห็น ดว้ยการประเมนิการมองเห็น 

ในกระบวนการควบคมุคณุภาพมปัีจจัยหลายๆอยา่งทีต่อ้งน ามาพจิารณาเมือ่ตอ้งการจะ
ตรวจสอบตัวอยา่งชิน้งานดว้ยสายตา ซึง่จดุประสงคก็์คอืใหไ้ดส้ทีีต่อ้งการโดยไมต่อ้งมกีาร
แกไ้ข เพราะวา่ในการผลติใหไ้ด ้shade สใีหเ้หมอืนเดมินัน้มคีวามยากมาก ซึง่มหีลาย
สาเหตดุว้ยกัน ไมว่า่จะเป็นตัวสภาพชิน้งานเป็นแบบเรยีบหรอืมสีว่นนูนโคง้, ผวิมันเงาหรอื
ผวิดา้น, ผวิเรยีบหรอืมลีวดลาย อกีแมก้ระท่ังชิน้งานตัวอยา่งนัน้มสีภาพเชน่ไรในขณะน ามา
ตรวจสอบ 

 

ตัวแปรทัง้หลายนัน้มผีลตอ่สแีละแน่นอนวา่มผีลตอ่การวดัคา่สซี ึง่เราสามารถท าขอ้ตกลง
รว่มกันในการวดัคา่สใีนกระบวนการควบคมุคณุภาพ เชน่ความแตกตา่งในระดับคา่ gloss 
สามารถน ามาใชเ้พือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีเ่ป็นสเีขม้ ความทบึของสแีละพืน้ผวิของชิน้งานก็
สามารถท าไดเ้ชน่เดยีวกัน แหลง่ก าเนดิแสงก็มผีลตอ่สภาพส ี(metamerism) ทีซ่ ึง่
ตัวอยา่งชิน้งานจะมสีภาพเปลีย่นไปภายใตแ้สงภายนอกอาคารตา่งจากสภาพสขีองชิน้งาน
เมือ่อยูภ่ายในอาคาร 



 

ถงึขณะนีด้ว้ยเทคโนโลยลีา่สดุ ผูด้ าเนนิงานก็สามารถน าเอาระบบการตรวจสดีว้ยสายตาเขา้
มาในกระบวนการควบคมุคณุภาพได ้ซอรฟ์แวรค์วบคมุคณุภาพสทีีม่ปีระสทิธภิาพสงูจะมี
ความสามารถเรยีนรูแ้ละจ าลองการมองเห็นสแีบบสายตาคน โดยมพีืน้ฐานมาจากการ
ตัดสนิใจของผูใ้ชใ้นการเลอืก pass/fail ใหส้ทีีม่อียูใ่นฐานขอ้มลูผา่นหรอืไมผ่า่น ซึง่
เทคโนโลยนีีป้ระสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก เป็นขัน้ตอนทีก่ าหนดโดยผูใ้ชท้ีท่ าไดง้า่ย 

 

ชิน้งานตัวอยา่งแตล่ะอันจะถกูตรวจประเมนิดว้ยสายตาคนโดยประเมนิใหผ้า่นหรอืไมผ่า่น 
จากนัน้โปรแกรมก็จะเริม่เรยีนรูจ้ากขอ้มลูทีผ่า่นเขา้มา และจะมกีารก าหนดคา่การยอมรับ
หรอืขอบเขตซึง่รวบรวมกลุม่ขอ้มลูทีถ่อืวา่ “ผา่น” (pass) และคัดตัวอยา่งที ่“ไมผ่า่น” (fail) 
ออก เมือ่เสร็จขัน้ตอนแลว้ระบบจะสรา้งขอบเขตขึน้มาอัตโนมัตแิละก าหนดใหเ้ป็น 
“tolerance area” ส าหรับกลุม่ช ิน้งานตัวอยา่งนัน้ ระบบอาจเกดิปัญหาความไมเ่ขา้กันของ
ขอ้มลูซึง่จะถอืวา่เป็นกลุม่ขอ้มลูทีย่ังไมม่คีวามแน่ชดัและตดิป้ายส าหรับใหต้รวจสอบอกีครัง้ 
และหลังจากไดต้รวจสอบแลว้ก็จะไดเ้ป็นกลุม่ขอ้มลูใหมข่ ึน้มา 

 

 



สือ่สารเร ือ่งสดีว้ยคลิก๊เดยีว 

เทคโนโลยคีวบคมุคณุภาพสใีนปัจจบุันนีม้คีวามสามารถสง่หรอืรับขอ้มลูสใีนรปูแบบ
อเิล็กทรอนกิส ์เพราะวา่บรรดาคา่ตัวเลขทัง้หลายไดถ้กูแปรเป็นคา่สจีากการวดัดว้ยเครือ่ง 
spectrophotometer หรอืเครือ่งมอืวดัคา่สตีา่งๆ และขอ้มลูอืน่ๆเชน่ หนา้จอการก าหนด 
pass/fail หรอืขอ้มลูจ าเพาะของลกูคา้ก็สามารถสง่ผา่นไดท้างอนิเตอรเ์น็ต 

ระบบการสือ่สารเหลา่นีถ้อืเป็นตัวชว่ยใหข้ัน้ตอนทีล่กูคา้ตรวจรับสเีป็นไดไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึง่
ควรเป็นฟังกช์ัน่ทีอ่ยูใ่นซอรฟ์แวรป์กตโิดยไมต่อ้งเสยีเงนิเพิม่แตอ่ยา่งใด 

คณุสมบัตดิา้นอเีมลค์วรจะสามารถท างานไดก้ับระบบอเีมลท่ั์วไปเชน่รองรับโปรโตคอล 
Microsoft MAPI ผูใ้ชส้ามารถสง่หรอืรับขอ้มลูชิน้งาน, ตัวอยา่งเทยีบ และขอ้มลูหนา้จอได ้
อยา่งงา่ยๆโดยใชเ้มา้สค์ลิ๊กเทา่นัน้ และการรับอเีมลก็์ควรจะท าไดง้า่ยเทา่กับการสง่ออก ใน
การเขา้ถงึขอ้มลู ระบบควรมกีราฟฟิกส าหรับเรยีกและแสดงผล ควรตรวจเชค็วา่การใชอ้เีมล์
สามารถน าขอ้มลูเพือ่ไปใชส้ าหรับงานควบคมุคณุภาพสไีดอ้ยา่งสะดวกเพือ่ขัน้ตอนถัดไป 

รวมระบบควบคมุสเีขา้กบัระบบคณุภาพ 

ระบบควบคมุคณุภาพจะตอ้งเชือ่มตอ่เขา้กับเครือ่งวดัคา่สอียา่งไรร้อยตอ่เพือ่จะไดป้ระโยชน์
อยา่งแทจ้รงิ และควรจะสามารถสรา้งระบบควบคมุสไีดอ้ยา่งงา่ยทัง้ภายในองคก์รหรอืลกูคา้
และสามารถแนะน าใหผู้ใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว จากระบบอเีมลข์ัน้พืน้ฐานของขอ้มลูสไีปจนถงึ
การตรวจสอบสเีต็มรปูแบบ จ าเป็นตอ้งมกีารใชข้ัน้ตอนคณุภาพทีเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกัน
เพือ่จะไดก้ารวดัคา่ทีเ่หมอืนกันทัง้ระบบ supplier ทัง้หมด เชน่ผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บการอบรมการใช ้

งานในระบบงานแบบหนา้จอเดยีวจะสามารถใชง้านไดภ้ายในเวลาไมถ่งึหนึง่ชัว่โมง 

ในภาพใหญนั่น้ เทคโนโลยใีนทกุวนันีท้ าใหก้ารเชือ่มโยงขอ้มลูในดา้นการควบคมุคณุภาพสี

ตลอดไปจนถงึกลุม่ supply chain ผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตสามารถเกดิขึน้ได ้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ จะใชร้ะบบการ calibrate หนา้จอทีแ่มน่ย าและระบบควบคมุสทีีด่จีะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ือ่สาร
และมองเห็นสแีบบอเิล็กทรอนกิสไ์ดด้ยี ิง่ข ึน้ สง่ผลใหข้ัน้ตอนกระบวนการผลติเร็วขึน้ ลด
คา่ใชจ้า่ยและพัฒนาคณุภาพดขีึน้ 

แลว้กระบวนการท างานจรงิๆเป็นอยา่งไร ? 

ลองพจิารณาระบบ supply chain ในรปูแบบเกา่ทีใ่ชก้ับการออกสตูรสแีละควบคมุส:ี อันดับ
แรก, นักออกแบบจะตอ้งพยายามพดูคยุกับบรรดานักทดลองสเีกีย่วกับสทีีต่อ้งการ ซึง่
จะตอ้งน าตัวอยา่งชิน้งานจรงิมาอธบิายในมมุมองของนักออกแบบวา่สนัีน้แตกตา่งจาก
ตัวอยา่งอยา่งไร (อบอุน่, สวา่ง, เบลอ) ทางฝ่ายหอ้งแล็ปก็จะพยายามท าความเขา้ใจค าพดู
นัน้แตก็่ไมต่รงกัน ซึง่จะสง่ผลลบตอ่ขัน้ตอนการควบคมุคณุภาพไปทัง้หมด: 

 นักออกแบบไมถ่กูใจ, เสยีเวลาอันมคีา่ไปกับการหาชิน้งานตัวอยา่งจรงิแลว้จงึไป
อธบิายกับ supplier วา่ท าสไีดใ้กลเ้คยีงกับสทีีต่อ้งการแลว้หรอืยัง 

 ฝ่ายหอ้งแล็ปไมช่อบใจ, เพราะเสยีคา่ใชจ้า่ยไปกับการทดลองท าชิน้งานอกีทัง้
คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่งานไปใหนั้กออกแบบด ู 

 ผูค้วบคมุระบบคณุภาพไมม่คีวามสขุ, เพราะเสยีเวลาอันมคีา่และคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ใน
การสง่สนิคา้เขา้สูก่ระบวนการผลติ 



ณ วนันีก้ารจัดการสใีหด้ขี ึน้เป็นไปไดแ้ลว้ ดว้ยการน าเอาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรล์า่สดุมา
ใช ้การสือ่สารเรือ่งสจีะมคีวามแมน่ย ามากยิง่ข ึน้และงานจากแนวคดิออกสูต่ลาดไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว กญุแจส าคัญทีช่ว่ยยน่ระยะเวลาในการพัฒนาสก็ีคอืการใชช้ ิน้งานตัวอยา่งในรปูแบบ
ดจิติอลแทนชิน้งานจรงิซึง่สามารถสง่ไปยังคอมพวิเตอรไ์ด ้นอกจากภาพสทีีส่ง่แบบ
อเิล็กทรอนกิสไ์ดข้อ้มลูของสก็ีถกูสง่ไปดว้ยเชน่กัน 

ในการท าตัวอยา่งสใีหอ้ยูใ่นรปูแบบดจิติอลนัน้ขึน้อยูก่ับระดับของการ calibration จอภาพ
จะตอ้งไดรั้บการ calibrate อยา่งแมน่ย า ซึง่จะท าใหส้ทีีป่รากฏบนหนา้จอไมผ่ดิเพีย้นไป
มากจากสายตาคน 

ระบบสือ่สารสทีีส่มบรูณ์สามารถท าไดด้ังนี:้  

1. เครือ่งมอื เชน่ spectrophotometer ส าหรับวดัคา่ส ี
2. ชิน้งานตัวอยา่งทีป่รากฏเป็นรปูภาพแบบดจิติอลบนหนา้จอคอมพวิเตอร ์ซึง่ไดรั้บ

การ calibrate ตามคา่ CIE (หรอืการวดัคา่ส)ี 
3. เมือ่ไดส้ ีstandard ทีต่อ้งการแลว้ ก็จะสง่ไปยัง supplier ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์

ซึง่จะมกีารทดลองท าชิน้งานตามส ีstandard นัน้ๆ ในหลายๆสถานการณ์ supplier 
อาจสรา้งชิน้งานจ าลองขึน้มากอ่นเพือ่ลดชอ่งหา่งระหวา่งสิง่ทีล่กูคา้ก าหนดมาซึง่จะ
ท าใหล้ดคา่ใชจ้า่ยไปไดม้าก  

4. Supplier ก็จะสง่ตัวอยา่งทีม่สีภาพสทีีด่ทีีส่ดุในรปูแบบดจิติอลกลับไปยัง
โรงงานผลติ ถา้ผลการ match สยีังไมผ่า่นก็จะตอ้งทดลองใหมโ่ดย supplier 
จนกวา่ตัวอยา่งนัน้จะไดรั้บการพจิารณาวา่ผา่น 

แมว้า่การออกสตูรสทีีแ่ทจ้รงิจะมคีวามส าคัญมากทีส่ดุในระบบการควบคมุคณุภาพส ี(ตาม
วตัถปุระสงคแ์รก) เทคโนโลยใีหมน่ีก็้ยังน าความจ าส าคัญในดา้นอืน่ๆเขา้มาคดิดว้ย เชน่ 
ระดับชัน้การรักษาความปลอดภัยและความงา่ยตอ่การใชง้าน 

ระดบัช ัน้การรกัษาความปลอดภยัทีเ่ลอืกได ้

ฟังกช์ัน่ลา่สดุทีม่อียูใ่นระบบควบคมุคณุภาพสที าใหก้ารจัดระบบรักษาความปลอดภัยท าได ้
งา่ย ในระบบทีด่ทีีส่ดุจะมกีารจัดล าดับความปลอดภัย ซึง่ผูใ้ชง้านทีอ่ยูใ่นระดับสงู (system 
administrator) สามารถก าหนดการเขา้ถงึขอ้มลูใหแ้กผู่ใ้ชง้านคนอืน่ๆตามล าดับขัน้หรอื
เฉพาะบคุคลก็ได ้ตัวอยา่งเชน่ การก าหนดระดับใหแ้กช่า่งเทคนคิ, หัวหนา้หอ้งแล็ปหรอื
ผูจั้ดการฝ่ายผลติ เป็นตน้ ระบบทีม่ฟัีงกช์ัน่แบบนีจ้ะท าใหผู้บ้รหิารระบบสามาถก าหนด
รปูแบบหนา้จอ, ฟังกช์ัน่การท างาน, report และการใชง้านอืน่ๆใหแ้กร่ะดับชัน้ความ
ปลอดภัยทีต่อ้งการเรยีกดเูป็นเฉพาะได ้ระดับชัน้ความปลอดภัยแตล่ะอันจะมกีารก าหนด 
user name และ password 

ประโยชนจ์ากการใชง้านแบบนีก็้คอื อยา่งแรกการอบรมการใชง้านแกช่า่งเทคนคิก็จะเป็น
แบบงา่ยๆไมซ่บัซอ้น ผูใ้ชง้านแตล่ะระดับจะไดรั้บการอบรมการใชง้านตามความจ าเป็น
เทา่นัน้ ดกีวา่การรับการอบรมการใชง้านทัง้หมดแลว้ลมื (เพราะไมไ่ดใ้ช)้ 

อยา่งทีส่องคอืการลดขอ้ผดิพลาดจากการใชง้านทีไ่มถ่กูตอ้ง ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถใชง้าน
ฟังกช์ัน่ทีอ่ยูใ่นชัน้ความปลอดภัยทีส่งูกวา่ของตัวเองได ้แตต่อ้งดวูา่ระบบไมไ่ดจ้ ากัดการใช ้

งานเกนิไป ผูใ้ชง้านยังควรจะสามารถเรยีกใชเ้ครือ่งมอืบนหนา้จอตามทีม่กีารจัดวางระบบไว ้



หนา้จอ desktop ทีอ่อกแบบมาใหใ้ชง้านไดง้า่ย 

แมจ้ะเป็นระบบควบคมุคณุภาพสใีนอดุมคตมิากเพยีงไรก็ควรจะใหง้า่ยตอ่การเรยีนรูแ้ละใช ้

งาน และควรจะมปีระโยชนส์ าหรับทกุๆคนในแผนกคณุภาพ ดว้ยระบบทีม่อียูใ่นทกุวนันีท้ีใ่ช ้

งานกับระบบ windows ซอรฟ์แวรเ์ป็นแบบกราฟฟิก ผูใ้ชค้วรสามารถสรา้งไฟล,์ ตัง้คา่ 
pass/fail, การแชรข์อ้มลูและการสรา้ง report ตามความตอ้งการ จากการคลิ๊กงา่ยๆไมก่ี่
ขัน้ตอนจากหนา้จอ 

 

ผูผ้ลติบางรายจะมกีารเพิม่ความสามารถในการใหซ้อรฟ์แวรใ์ชง้านไดง้า่ยโดยการเพิม่
ฟังกช์ัน่การคน้หาให ้ผูใ้ชง้านระบบการควบคมุคณุภาพสแีละการออกสตูรสอีาจจะตอ้งมกีาร
สรา้งฐานขอ้มลูสแีละสตูรสจี านวนมาก ความสามารถในการคน้หาขอ้มลูจากฐานขอ้มลู
ขนาดใหญเ่พือ่ใหไ้ดส้ทีีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุจะสรา้งความพงึพอใจใหแ้กบ่คุคลากรภายในหรอื
ลกูคา้ เมือ่ผูใ้ชพ้มิพต์ัวอยา่งทีต่อ้งการคน้หา ก็ควรจะสามารถวดัคา่ขอ้มลูนีใ้นระบบหรอื
เรยีกขึน้มาจากฐานขอ้มลูได ้ฟังกช์ัน่การคน้หาควรจะเขา้ไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกัน, โดยอาจเริม่
จากการคลิ๊กทีปุ่่ มหรอืไอคอนบนหนา้จอ  

ความยดืหยุน่ตอ่การใชง้านก็เป็นสิง่ส าคัญเชน่กัน เชน่ ในระบบทีด่ีๆ จะใหผู้ใ้ชก้ าหนด
รปูแบบหนา้จอและ report เพือ่ใหไ้ดต้ามความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของแผนกนัน้ๆ และเป็นไป
ไดท้ีผู่ใ้ชง้านการควบคมุคณุภาพสจีะน าเสนองานและการวเิคราะหใ์หแ้กผู่บ้รหิารและลกูคา้
ไดเ้ป็นอยา่งดใีนรปูแบบ 2 หรอื 3 มติ ิเพือ่ความถกูตอ้งและขอ้มลูสไีดรั้บการสือ่สารอยา่ง
เห็นภาพชดัเจน 

การแขง่ขนัในทกุวนันี้แขง่กันในเรือ่งเวลา อะไรทีไ่มค่งทีไ่มม่ั่นคงก็ถอืวา่เป็นความเสีย่งใน
ระดับสงูตอ่สถานะในตลาดและตอ่ความสมัพันธก์ับลกูคา้ สก็ีเชน่กันเป็นเรือ่งทีต่อ้งคงความ
มาตรฐานในดา้นคณุภาพระดับสงู ส ิง่ทีม่ผีลตอ่การควบคมุส ีเริม่ตัง้แตค่วามถกูตอ้งแมน่ย า
และการวดัคา่สกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได ้ถอืเป็นการทดสอบทีด่ทีีส่ดุในดา้นคณุภาพ 
ในปัจจบุันนีม้รีะบบคอมพวิเตอรท์ีพั่ฒนาขึน้มาอยา่งหลากหลายดว้ยแนวคดิทีต่อ้งการ
พัฒนาคณุภาพ, ผลติผลและผลก าไร 

 


