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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยท่ีเกีย่วของ 
 

 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด ผูศึกษาคนควาเอกสารและงานที่เกี่ยวของ 
ดังน้ี 
 1. แนวคิดทฤษฎีของคุณภาพ 
  1.1 ความหมายของคุณภาพ 
  1.2 ประเภทของคุณภาพ 
  1.3 ประโยชนของงานคุณภาพ 
 2. แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานคุณภาพโดยรวม 
  2.1 ความหมายของการบริหารงานคุณภาพโดยรวม 
  2.2 วัตถุประสงคของการบริหารงานคุณภาพโดยรวม 
  2.3 องคประกอบของการบริหารคุณภาพโดยรวม 
  2.4 ประโยชนของการบริหารงานคุณภาพโดยรวม 
 3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
  3.1 สาระสําคัญของ มาตรฐาน ISO 9001:2008 
  3.2 หลักการของมาตรฐาน ISO9001:2008 
  3.3 ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 
  3.4 ประโยชนของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
 4. ประวัติและผลงานของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
  4.1 ประวัติของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
  4.2 โครงสรางองคกร 
  4.3 นโยบายคุณภาพ 
  4.4 ผลงานของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดทฤษฎีของคุณภาพ 
 
 1. ความหมายของคุณภาพ 
  Swing and et al. (2011, p. 156) ไดกลาววา คุณภาพผลิตภัณฑ (Product quality) 
คือ ความเหมาะสมของผลิตภัณฑในการบริโภคที่ตรงกับความตองการและความปรารถนาของลูกคา 
ความเหมาะสมในการบริโภคน้ันถูกกําหนดดวยคุณภาพในการออกแบบผลิตภัณฑและคุณภาพของ
สินคาที่ตรงตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไว 
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  Verma and Boyer (2008, p. 28) ความหมายของคุณภาพวา เปนความสามารถของ
ผลิตภัณฑ (สินคาหรือบริการ) ในการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางคงเสนคงวาหรือเกิน
ความคาดหวังของลูกคา 
  Evans and Lindsay (2008, p. 12) ความหมายของคุณภาพคือ คุณภาพมีแนวคิดที่
ซับซอน เน่ืองจากโดยสวนใหญผูคนมักมีมุมมองในเรื่องคุณภาพแตกตางกันไปบนพื้นฐานของบทบาท
ของแตละคนในหวงโซคุณคาของการผลิต-การตลาด นอกจากน้ี ความหมายของคุณภาพยังเกี่ยวเน่ือง
กับคุณภาพระดับมืออาชีพที่เพิ่มมากข้ึน สิ่งสําคัญคือที่ปรึกษาโรงงานหรือที่ปรึกษาบริษัทไมใชมือ
อาชีพในดานธุรกิจเสมอไป จากการศึกษาวิจัยของ (Eastern University United States) โดยได
สอบถามผูจัดการจํานวน 86 บริษัทซึ่งไดกําหนดคุณภาพการผลิตไวในความรับผิดชอบที่แตกตางกัน
ความสมบูรณความคงเสนคงวาการกําจัดของเสียจากการผลิต ความเร็วในการสงมอบ ความ
สอดคลองกับนโยบายและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมสินคาที่สามารถใชงานไดทําในสิ่งที่
ถูกตองต้ังแตครั้งแรกความพึงพอใจของลูกคา การบริการลูกคาโดยรวมและความพึงพอใจ 
  Deming (1951, p. 5) ความหมายของคุณภาพโดยสถิติวา คุณภาพ คือ การออกแบบ
ผลิตภัณฑและการผลิตใหตรงตามแบบที่กําหนดเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ดังน้ัน 
คุณภาพจะประกอบดวย 2 ดานคือ คุณภาพในการออกแบบ และคุณภาพแหงความถูกตอง 
  Juran, Gryna (2001, p. 4) ความหมายคุณภาพใน 2 ดาน คือ ความงายในการใชงาน 
(Easy to used) ซึ่งถือเปนคุณภาพที่มองไปขางหนา (Forward-looking quality) และปราศจาก
ขอบกพรอง (Absence of flaws) ซึ่งถือเปนคุณภาพที่มองไปขางหลัง (Backward-looking quality) 
  Shiba, and et al. (1993, p. 1) ความหมายของคุณภาพตามวิวัฒนาการดาน 
การบริหารงานคุณภาพ ที่ประกอบดวยในยุคผูกขาด คุณภาพจะหมายถึงความเหมาะสมกับมาตรฐาน 
(Fitness to standard) ยุคที่มีการแขงขัน คุณภาพจะหมายถึงความเหมาะสมในการใชงาน (Fitness 
to use) ในยุคที่มีการแขงขันมากคุณภาพจะหมายถึง ความเหมาะสมกับตนทุน (Fitness to cost) 
และในยุคโลกาวิวัฒน คุณภาพจะหมายถึงความเหมาะสมกับความตองการซอนเรน (Fitness to 
latent requirement) 
  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (2557, หนา 1) 
คุณภาพ หมายถึง ระดับของคุณลักษณะเฉพาะที่แฝงอยูในสินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลกูคา เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา 
  อนุศักด์ิ ฉ่ินไพศาล (2557, หนา 77) คุณภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีเมื่อสินคา
หรือการบริการไดยอมปฏิบัติตามขอกําหนดที่ไดระบุโดยลูกคาความสอดคลองกับขอกําหนด ตรงตาม
วัตถุประสงค เหมาะสมกับการใช ข้ึนอยูกับผูใช เปนตน 
  สรุป งานคุณภาพ หมายถึง การผลิตสินคาและบริการ โดยมุงเนนในเรื่องคุณภาพใน 
การออกแบบผลิตภัณฑและคุณภาพของสินคาที่ตรงตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไว โดยเนนการจํากัด
ของเสียในการผลิตดวยการทําในสิ่งที่ถูกตองต้ังแตครั้งแรก เพื่อใหไดสินคาที่สมบูรณแบบ มีความคง
เสนวา และเนนความเร็วในการสงมอบ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาหรือเกินความตองการ
ของลูกคา 
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 2. ประเภทของคุณภาพ 
  2.1 คุณภาพการบริการ 
   Bitner and Hubbert (1994, p. 73) ไดกําหนดคุณภาพการบริการวา เปนความ
ประทับใจของลูกคาโดยรวมและการบริการที่เหนือกวาขององคกร 
   Rrmasamy (2009) กลาวไววา การบริการผลิตภัณฑ เน่ืองจากบริการจะเกิดข้ึนได
ก็ตอเมื่อลูกคาไดเขามาใชบริการ 
   ความสําคัญของการใหบริการในการใหบริการกับลูกคาน้ันจะมีผลกระทบตอ 
ผูใหบริการ เน่ืองจากบริการแตละบริการไดถูกออกแบบเปนพิเศษสําหรับลูกคาแตละราย 
   ประเภทของคุณภาพดานบริการ 
    (1)  คุณภาพดานการบริการลูกคา 
    (2)  คุณภาพดานการออกแบบการบริการ 
    (3)  คุณภาพดานการสงมอบ 
  2.2 คุณภาพการออกแบบ 
   Fynes and Burca (2005, p. 1) การออกแบบในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑเปน
สิ่งที่ถูกใหความสําคัญโดยนักวิชาการสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชนสาขาวิจัยและพัฒนา/นวัตกรรม 
การจัดการผลิตและการจัดการตลาด 
   Fleischer and Liker (1992, p. 254) การออกแบบนอกจากจะมีผลตอตนทุนแลว
ยังเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพเน่ืองจากการออกแบบคุณภาพที่ดีจะสงผลตอความสามารถของ
ธุรกิจในการพัฒนาและผลิตภัณฑใหมที่ทําไดรวดเร็วกวา เน่ืองจากการออกแบบคุณภาพที่ดีจะทําให
ไมตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางดานวิศวกรรมการผลิตมาก กระบวนการผลิตก็จะไมลาชา พิจารณา
ไดวาการออกแบบมีความสําคัญตอการเกิดผลลัพธที่สําคัญ 3 ประการ คือ ตนทุน (Cost) คุณภาพ 
(Quality) และความทันเวลา (Timeliness) 
   Zhang, Qingyu and et al. (2009, p. 143) การตอบสนองความตองการของ
ลูกคาภายใตสถานการณปจจุบันที่ความคาดหวังของลูกคามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําให
บริษัทหรือองคกรตาง ๆ ตองแสวงหาความยืดหยุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยเฉพาะดาน 
การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและเพื่อ
ตอบสนองตอความทาทายทางการแขงขันรวมไปถึงความพึงพอใจของลูกคา 
 3. ประโยชนของงานคุณภาพ 
  ประโยชนของงานคุณภาพ มีดังน้ี (อนุศักด์ิ ฉ่ินไพศาล, 2557, หนา 21) 
   (1) ผลสัมฤทธ์ิของขอบเขตโครงการ ระบบน้ีอํานวยความสะดวกทางธุรกิจเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในกลยุทธขององคกร เพื่อใหเกิดความมั่นใจในผลสําเร็จของความ
มั่นคงและความนาเช่ือถือ โดยเกี่ยวกับเทคนิค อุปกรณ และทรัพยากรที่ใชในโครงการ ในทุกกิจกรรม
ของโครงการมรการบูรณาการและสอดคลองตอความสําเร็จของผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ความพยายาม
เหลาน้ีเริ่มดวยการระบุความตองการของลูกคาและความคาดหวังของลูกคา 
   (2) ความพึงพอใจของลูกคา การจัดการคุณภาพตองแนใจวา ลูกคามีความพึงพอใจ 
โดยลูกคาสามารถพบกับความตองการเหลาน้ันไดและสามารถเพิ่มความเช่ือมั่นของลูกคาเมื่อลูกคา
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บรรลุความพึงพอใจก็คือการบรรลุผลสําเร็จอยางใหญขององคกร ซึ่งจะชวยใหสินคาติดตลาดและเพิม่
สวนแบงทางการตลาด 
   (3) ผลิตภัณฑที่เสมอตนเสมอปลาย การนําระบบการบริหารคุณภาพไปใชในการผลิต
สามารถใหบรรลุความเสมอตนเสมอปลายในกิจกรรมหลายกิจกรรมของโครงการ และยังชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงการใชทรัพยากรและการใชเวลา 
   (4) การดําเนินการตามแนวที่ปฏิบัติที่ดีและการปรับปรุงกระบวนการ ขอบังคับของ
คุณภาพรวมถึงความพยายามโดยตรงตอการพัฒนากระบวนการที่ใชในการธํารงรักษาความมั่นคงลด
คาใชจายเพื่อใหมั่นใจในการผลิตที่อยูในตารางการผลิต ระบบ ผลิตภัณฑ กระบวนการตองปรับปรุง
อยางตอเน่ืองโดยการปฏิบัติที่ดีที่สุด เชน เทคนิคการผลิตสมัยใหมใชซอฟตแวรในการบริหารโครงการ
และใชเทคนิคการควบคุมคุณภาพอยางเหมาะสม 
   (5) การเพิ่มในการผลิต การปรับปรุงการผลิตใหไดรับผลสําเร็จเน่ืองมาจากการใช
เทคนิคการประเมินอยางเหมาะสมและการฝกอบรมที่ดีใหกับพนักงาน การควบคุมกระบวนการอยาง
เขมงวดคือ การมุงโดยตรงตอความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และทํางานดานการผลิตเหลือเศษจาก 
การผลิตนอยลง 
   (6) งานทําซ้ํานอยลง คุณภาพจะถูกวัดอยางตอเน่ือง เน่ืองจากวิธีการที่เหมาะสม เพื่อ 
ใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการแกไขอยางทันทีทันใดเมื่อปรากฏขอบกพรอง เน่ืองจากความ
พยายามโดยตรงตอสินคาที่มีคุณภาพ การทํางานซ้ําเน่ืองมาจากการเรียกรองการประกันจะลดลง 
การลดลงน้ีจะชวยเพิ่มความนาเช่ือมั่นของลูกคาและเพิ่มผลผลิต 
   (7) การเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ประโยชนของระบบบริหารคุณภาพอื่น ๆ รวมทั้ง
การจัดการความเสี่ยงหรือคาใชจายอยางเหมาะสมของโครงการและระบุเปาหมายของการพฒันาผลที่
ไดน้ีสามารถชวยเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ช่ือเสียงและขีดความสามารถเพื่อตอบสนองโอกาสใน
อุตสาหกรรม 
   (8) ปรับปรุงการสื่อสารภายใน ระบบบริหารคุณภาพมุงเนนประเด็นที่เกี่ยวกับ 
การจัดการในการทํางาน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพและความพึงพอใจ 
   (9) ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยเกิดความเช่ือมั่นในความสามารถของ
องคกร เพื่อการสงมอบสินคาหรือผลิตภัณฑไดตามตองการและความคาดหวังของลูกคา 
   (10)  ตอบสนองความตองการขององคกร โดยตอบสนองทั้งภายในและภายนอกองคกร
และคาใชจายที่เหมาะสมกับการใชที่มีประสิทธิภาพของทรัพยากรที่มีอยู วัสดุ ทรัพยากรมนุษย 
เทคโนโลยีและขอมูล ระบบบริหารคุณภาพจะบรรลุผลสําเร็จของวัตถุประสงคและเปาหมายไดดวย 
การกําหนดระบบบริหารคุณภาพไวในนโยบายและกลยุทธ ระบบบริหารคุณภาพควรมีความ
สอดคลองและความพอใจในรูปของวิธีการ วัสดุ อุปกรณ เปนตน ตลอดจนมีการโตตอบกับทุก
กิจกรรมขององคกร โดยเริ่มตนดวยการระบุความตองการของลูกคาและลงทายดวยความพึงพอใจ
ของทุก ๆ พื้นที่ในการติดตอทางธุรกิจ 
  ระบบการบริหารคุณภาพมีความจําเปนในทุกพื้นที่ของกิจกรรมไมวาจะเปนธุรกิจขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ โรงงานผลิต หรือบริการและภาคสาธารณะ ระบบบริหารคุณภาพที่ดีควรมี
ลักษณะดังน้ี 
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   (1) กําหนดทิศทางและตอบสนองความตองการของลูกคา 
   (2) พัฒนาควบคุมกระบวนการ 
   (3) ลดความสูญเสีย 
   (4) ลดคาใชจาย 
   (5) เพิ่มสวนแบงการตลาด 
   (6) พนักงานมีสวนรวม 
   (7) เพิ่มขวัญกําลังใจ 
 

แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานคุณภาพโดยรวม 
 
 1. ความหมายการบริหารงานคุณภาพโดยรวม 
  Ramasamy (2009, p. 33) การจัดการคุณภาพโดยรวม คือ การปรับปรุงคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง เนนคุณภาพทั่วทั้งองคกร การจัดการคุณภาพองคกรอยางกวางขวาง และคาใชจายใน 
การจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 
  Evans and Lindsay (2008, p. 19) การจัดการคุณภาพโดยรวมประกอบดวยพื้นฐาน
หลัก ๆ อยูดวยกัน 3 ประการ คือ มุงเนนไปที่ตัวลูกคาและผูที่มีสวนไดสวนเสียในองคกร การมี 
สวนรวมและการทํางานเปนทีม การมุงเนนไปที่กระบวนการเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ
โดยรวม และการเรียนรูภายในองคกร 
  อนุศักด์ิ  ฉ่ินไพศาล (2556, หนา 174) การจัดการคุณภาพโดยรวม หมายถึง เทคนิค 
ตาง ๆ ที่ใชในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในองคกรโดยเฉพาะอยางย่ิงในธุรกิจการ
จัดการคุณภาพโดยรวมเปนวิธีการที่เปนระบบออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของทุก
แผนก พนักงาน และผูจัดจําหนาย รวมถึงลูกคา 
  กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2557, หนา 126) การดําเนินการคุณภาพโดยรวมเปน 
การดําเนินการในเชิงการบริหารและเชิงการจัดการจึงมีความจําเปนตองคํานึงถึงความจําเปนตอง
ดําเนินการตามลําดับช้ันของสายบังคับบัญชา ที่ประกอบดวยผูบริหาร ผูจัดการ และหัวหนางาน จึง
จําเปนตองกําหนดถึงวิธีวิทยาการแกปญหาคุณภาพสําหรับงานในความรับผิดชอบของแตละตําแหนง 
รวมถึงความสัมพันธของแตละตําแหนงในกระบวนการแกปญหาคุณภาพโดยรวม 
  การบริหารงานโดยใชหลัก PDCA คือวงจรการบริหารงานคุณภาพ ของ วิลเลียม เอ็ด
เวิรด เดมมิ่ง (William Edward Deming อางถึงใน อนุศักด์ิ ฉ่ินไพศาล, 2557, หนา 18) ประกอบ 
ดวย 
  P = Plan คือ การวางแผนจากวัตถุประสงค และเปาหมาย ตามที่ไดกําหนดข้ึน 
  D = Do คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ไดเขียนไวอยางเปนระบบและมีความ
ตอเน่ือง 
  C = Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละข้ันตอนของแผนงานวามีปญหา
อะไรเกิดข้ึน จําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในข้ันตอนใดบาง 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

12 

  A = Action คือ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา หรือถาไมมีปญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนว
ทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสําเร็จ เพื่อนําไปใชในการทํางานครั้งตอไป 
  เมื่อไดแผนงาน (P) นําไปปฏิบัติ (D) ระหวางปฏิบัติก็ดําเนินการตรวจสอบ (C) พบปญหา
ก็ทําการแกไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนกอนวนไปเรื่อย ๆ จึงเรียกวงจร 
PDCA (ปรียวดี ผลเอนก, 2558, หนา 25) 
  สรุป การจัดการคุณภาพโดยรวม คือ การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง เนนคุณภาพ 
ทั่วทั้งองคกรรวมถึงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียในองคกร การมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม 
การเรียนรูภายในองคกร 
 2. วัตถุประสงคของการบริหารงานคุณภาพโดยรวม 
  ระบบบริหารคุณภาพโดยรวม น้ันตองสรางเอกสารระบบคุณภาพในองคกร โดยระบบได
กําหนดวัตถุประสงคในการประชุมมาตรฐาน ISO 9000 การเริ่มนําระบบเอกสารมาไปใชงานเพื่องาย
ตอการจัดทํารายงานความกาวหนา การปรับปรุงสามารถนําไปใชภายหลังจากที่ไดจัดต้ังทั้งระบบแลว 
การปรับปรุงการแกไขมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุเปาหมาย (ปรียาวดี ผลเอนก, 2558, หนา 26) 
  การบริหารงานคุณภาพโดยรวมสามารถสรุปไดวาเปนระบบบริหารจัดการสําหรับองคกร
ที่มุงเนนลูกคาซึ่งเกี่ยวของกับพนักงานทุกคนในการปรับปรุงอยางตอเน่ือง โดยการใชกลยุทธ ขอมูล 
และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อผสมผสานกฎระเบียบดานคุณภาพแทรกวัฒนธรรมและ
กิจกรรมตาง ๆ ขององคกร มี วัตถุประสงคของระบบบริหารคุณภาพโดยรวม มีดังน้ี (อนุศักด 
ฉ่ินไพศาล, 2557, หนา 173) 
   (1) มุงเนนลูกคาโดยลูกคามีสวนสําคัญในการกําหนดคุณภาพ ไมวาสิ่งใดที่องคกรทํา
เพื่อสงเสริมการปรับปรุงคุณภาพ เชน การฝกอบรมพนักงาน การผสมผสานคุณภาพแทรกใน
กระบวนการออกแบบการยกระดับคอมพิวเตอรและซอฟตแวร รวมทั้งการซื้อเครื่องมือวัดใหม ๆ 
   (2) การมีสวนรวมของพนักงานทั้งหมด พนักงานทุกคนมีสวนรวมในการทํางานเพื่อ
เปาหมายรวมกัน ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงจะบูรณาการความพยายามในการปรับปรุง
อยางตอเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจปกติ การจัดการทีมงานดวยตนเองเปนหน่ึงในรูปแบบของการเพิ่ม
ขีดความสามารถ 
   (3) กระบวนการที่เปนศูนยกลาง สวนที่เปนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพโดยรวม
คือ การมุงเนนไปยังกระบวนการคิด กระบวนการก็คือ ชุดของข้ันตอนที่ใชปจจัยจากผูจําหนาย 
(ภายในหรือภายนอก) และเปลี่ยนเปนผลผลิตโดยจัดสงใหลูกคา ข้ันตอนที่จําเปนในการดําเนินการคือ 
ข้ันตอนที่ถูกกําหนดและวัดประสิทธิภาพเปนการกํากับดูแลอยางตอเน่ือง เพื่อปองกันตัวแปรที่ไม
คาดคิด 
   (4) ระบบบูรณาการ ถึงแมวาจะประกอบดวยหนาที่ที่แตกตางกันหลาย ๆ อยาง 
พนักงานทุกคนตองเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจและหลักการที่สําคัญเชนเดียวกับนโยบาย วัตถุประสงค
และกระบวนการที่สําคัญขององคกร 
   (5) การปรับปรุงอยางตอเน่ืองเปนแรงผลักดันหลักๆ ของการจัดการคุณภาพโดยรวม
ก็คือ การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเน่ือง การปรับปรุงอยางตอเน่ืองจะผลักดันองคกรทั้ง 2 ดาน
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คือ การวิเคราะห และการสรางสรรค เพื่อหาวิธีใหเกิดการแขงขันมากข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน
เพื่อใหตอบสนองความคาดหวังของผูถือหุน 
   (6) การตัดสินใจบนพื้นฐานความเปนจริงเพื่อที่จะใหรูวิธีที่ดีในการทําใหองคกรมี
ประสิทธิภาพขอมูลเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพเปนสิ่งที่จําเปน การจัดการคุณภาพโดยรวมตองการ
ใหองคกรเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางตอเน่ือง เพื่อที่จะปรับปรุงการทําการตัดสินใจอยาง
แมนยํา และยอมใหพยากรณบนพื้นฐานของประวัติศาสตรที่ผานมา 
   (7) การสื่อสารในชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงในองคกร เชนเดียวกับการวัดประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารเปนสวนใหญในการดํารงขวัญกําลังใจและสิ่งจูงใจของพนักงานในทุกระดับ การสื่อสาร
รวมถึงกลยุทธ วิธีการและความเหมาะสมตามกาลเวลา 
 3. องคประกอบของการบริหารคุณภาพโดยรวม 
  การบริหารคุณภาพโดยรวม เปนโปรแกรมของจํานวนกิจกรรมที่มีการทํางานรวมกันอยาง
สมบูรณ โดยองคประกอบของการจัดการคุณภาพโดยรวม (Ramasamy, 2009, p. 3.3) 
  เพื่อใหประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานการบริหารคุณภาพโดยรวมองคกรตองมุงความ
สนใจไปที่องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญดังน้ี (อนุศักด ฉ่ินไพศาล, 2557, หนา 177-178) ประกอบดวย
(ดังภาพที่ 2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 องคประกอบของการบรหิารคุณภาพโดยรวม 
 
   (1) จริยธรรม คือ การฝกฝนในเรื่องความดีหรือความเลวในทุกสถานะ จริยธรรมมี
ความหมายในดานความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในคุณงามความดีซึ่งเปนแนวทางของ 
การประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีละเวนความช่ัว 
   (2) ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น ซึ่งเปนการสรางขวัญกําลังใจ คุณคา ความ
โปรงใสและเกาะติดกับความจริงและมีความจริงใจ การจัดการคุณภาพโดยรวมไมทํางานใน
บรรยากาศของการตีสองหนาหรือบนความไมเช่ือสัตย 

การบริหารงาน
คุณภาพโดยรวม 

จริยธรรม ความซ่ือสัตยตอ
ตนเองและผูอ่ืน 

การสรางความ
ไววางใจ 

การใหรางวัลแกพนักงาน 
เปนรางวัลที่จับตองไมได 

การฝกอบรม 

ทีมงาน 

ความเปนผูนํา 

การส่ือสาร 
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   (3) การสรางความไววางใจ เปนผลิตภัณฑของความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่นและ
จริยธรรม การปฏิบัติโดยปราศจากความไววางใจจะไมสรางสรรคในองคกรและขาดความเช่ือมั่นของ
พนักงานในองคกร ดังน้ันการสรางความไววางใจจะสรางองคประกอบความรวมมือสําหรับการจัดการ
คุณภาพโดยรวม 
   (4) การฝกอบรม เปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับพนักงานเพื่อทําการผลิตไดในระดับสูง
หัวหนางานที่รับผิดชอบการดําเนินงานการจัดการคุณภาพโดยรวมภายในแผนกและการสอนพนักงาน
ทั้งหลายดานจิตวิทยา การฝกอบรมซึ่งพนักงานตองการคือ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
ความสามารถกับหนาที่ภายในทีม การแกปญหา การทําการตัดสินใจ การวิเคราะหประสิทธิภาพ 
การบริการงานและการปรับปรุงและทักษะดานเทคนิค พนักงานไดรับการฝกอบรมเพื่อจะไดเปน
พนักงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัท 
   (5) ทีมงาน เพื่อใหประสบความสําเร็จในธุรกิจทีมงานเปนองคกรประกอบที่สําคัญ
ของการจัดการคุณภาพโดยรวมดวยการใชทีมธุรกิจจะไดรับเร็วกวาและวิธีแกปญหาดีกวา ทีม
จัดเตรียมการปรับปรุงถาวรมากในกระบวนการตางๆ และการทํางานซึ่งทีมงานมี 3 ประการคือ 
    (5.1) ทีมงานปรับปรุงคุณภาพหรือทีมงานที่มีลักษณะช่ัวคราวการแตงต้ังเปน
ช่ัวคราว มีจุดมุงหมายในการปฏิบัติกบัปญหาเฉพาะซึ่งเกิดบอย ทีมน้ีใชเวลาประมาณ 3-12 เดือน 
    (5.2) ทีมงานแกปญหาเปนทีมงานช่ัวคราวจุดมุงหมายเพื่อแกปญหาหรือวินิจฉัย
ปญหาของปญหาโดยทั่วไปใชเวลา 1 สัปดาหถึง 3 เดือน 
    (5.3) ทีมงานตามหนาที่ซึ่งประกอบดวย 3 กลุมทักษะแรงงาน ซึ่งแบงปนงาน
และความรับผิดชอบ ทีมน้ีใชแนวคิด เชน ทีมจัดการดวยตนเอง ทีมการจัดการมีสวนรวมของพนักงาน
และวงจรคุณภาพ ลักษณะการทํางาน 1-2 สัปดาห 
   (6) ความเปนผูนํา เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการจัดการคุณภาพโดยรวมซึ่ง
ปรากฏทุกแหงในองคกร ความเปนผูนําในการจัดการคุณภาพโดยรวมตองการผูจัดการเพื่อจัดการเพื่อ
จัดเตรียมวิสัยทัศนในการทําทิศทางกลยุทธซึ่งเขาใจโดยทั้งหมด และคอย ๆ สอนใหเขาใจในคุณคา
เปนแนวทางใหผูอยูใตบังคับบัญชาสําหรับจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อความสําเร็จในธุรกิจ หัวหนา
งานตองมุงมั่นในการนําพนักงานของเขา หัวหนางานตองเขาใจการจัดการคุณภาพโดยรวม เช่ือมั่นใน
การจัดการคุณภาพโดยรวมและมุงมั่นฝกฝนเปนประจํา และกุญแจสําคัญของการจัดการคุณภาพ
โดยรวมคือ ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูนํา 
   (7) การสื่อสาร คือการเช่ือมทุก ๆ สิ่งเขาโดยเริ่มตนจากระดับลางถึงระดับสูงสุดของ
การจัดการคุณภาพโดยรวม การสื่อสารเปนการเช่ือมโยงที่สําคัญย่ิงระหวางทุกองคประกอบของ 
การจัดการคุณภาพโดยรวม การสื่อสารหมายถึง ความเขาใจธรรมดาทั่วไปของความคิดระหวางผูสง
กับผูรับ การจัดการคุณภาพโดยรวมจะประสบความสําเร็จไดตองมีการสื่อสารระหวางสมาชิกทั้งหมด
ขององคกร ผูจัดจําหนายและลูกคา เมื่อพนักงานสามารถสงและรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
โดยรวม การสื่อสารควบคูกับการแบงปนความถูกตองของขอมูลเปนสิ่งสําคัญสําหรับการสื่อสาร
ขาวสารตองชัดเจน และผูรับตองแปลในวิธีที่ผูสงต้ังใจ 
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   (8) การจัดใหรางวัลแกพนักงานเปนรางวัลที่จับตองไมได เชน คํากลาวขวัญเปน
องคประกอบสุดทายในระบบ ซึ่งพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเห็นแกตัวและทํางานให
องคกรอยางเต็มความสามารถ ทําใหเกิดการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ 
 4. ประโยชนการบริหารงานคุณภาพโดยรวม 
  การบริหารงานคุณภาพโดยรวม หมายถึง เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการปรับปรุงการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพในองคกรโดยเฉพาะอยางย่ิงในธุรกิจ การบริหารงานคุณภาพโดยรวมเปนวิธีการที่
เปนระบบออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของทุกแผนก พนักงาน และผูจัดจําหนาย 
รวมถึงลูกคา (อนุศักด์ิ ฉ่ินไพศาล, 2556, หนา 174) 
   (1) เพิ่มประสิทธิภาพโดยจุดมุงหมายหลักของการดําเนินการจัดการคุณภาพโดยรวม
ในธุรกิจคือ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และการบรรลุการเพิ่มผลผลิต โดยขจัดปญหาซึ่งเกิดข้ึนใน
ระบบการทํางานและกระบวนการตาง ๆ 
   (2) สงเสริมความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยการระบุคุณภาพที่ดีเพื่อใหตรงกับความ
คาดหวังของลูกคา ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการ และสามารถพยากรณความ
ผิดพลาดและปญหาในกระบวนการทํางาน การจัดการคุณภาพโดยรวมมีวัตถุประสงคเพื่อจัด
เตรียมการบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกคา 
   (3) การปรับปรุงการพัฒนาองคกร การจัดการคุณภาพโดยรวมมุงไปยังการปรับปรุง
การพัฒนาองคกรไมเพียงแตมุงเนนในการทําการเปลี่ยนแปลงในการใหความรูแกพนักงานที่เกี่ยวกับ
ความสําคัญของคุณภาพ แตยังมุงมั่นปองกันกันความผิดพลาดในกระบวนการทางธุรกิจแทนการแกไข 
เพราะฉะน้ันการดําเนินการจัดการคุณภาพโดยรวมในธุรกิจจะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต 
   (4) ความยึดหยุน การจัดการคุณภาพโดยรวมมุงเนนการสรางทีมงานภายในแผนก
เพื่อสงเสริมความรูระหวางแผนกงาน การเขาไปแทรกแซงเหลาน้ีสามารถปรับปรุงพัฒนาองคกร
โดยรวม และขยายขอบเขตของทักษะที่มีผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกแผนก นอกจากน้ีแลว
ความยืดหยุนยังกระตุนในการดํารงรักษาตนทุนที่สามารถแขงขันได 
   (5) สงเสริมผูจัดจําหนายและสรางความพอใจใหกับลูกคา เหตุผลอื่น  ๆ ของ 
การดําเนินงานการจัดการคุณภาพโดยรวมในกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งจะชวยสงเสริมหลักการของ 
ผูจัดจําหนายภายในและความพึงพอใจของลูกคา ตัวอยางเชน ฝายบุคคลมีความรับผิดชอบในการ
กําหนดรับสมัครพนักงานในเวลาที่กําหนด นอกจากน้ีแลวยังหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนใน
องคกรเพื่อเปนการประหยัดเวลา ซึ่งถูกนํามาใชในกระบวนการอื่น ๆ 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000:2008 
 
 1. สาระสําคัญของมาตรฐาน ISO 9000:2008 
  มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เปนมาตรฐานสากลที่มีองคกรตาง ๆ 
ทั่วโลกใชอยางแพรหลาย เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการทํางานในองคกร โดย
เปนหลักประกันของการดําเนินงานที่มีคุณภาพ 
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  ขอกําหนดของระบบ ISO 9001:2008 ถือวาไมมีขอกําหนดใหมเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ 
เวอรช่ัน 2000 แตจะเปนการขยายความใหชัดเจนมากข้ึน โดยอาศัยประสบการณจากการนํา
ขอกําหนด ISO 9001:2000 ไปปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอกําหนดใหมีความสอดคลองกันกับ
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 มากข้ึน (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 
2551, หนา 6) 
  สําหรับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่ไดมีการประกาศใชเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ.
2008 นับไดวาเปนมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับที่ 4 (Fourth edition) นับต้ังแตไดมีการจัดทํา
มาตรฐาน ISO 9001 และไดมีการประกาศใชฉบับแรกเมื่อป ค.ศ. 1987 ตอมาไดมีการปรับปรุง
มาตรฐานอีก 2 ครั้ง คือ ในป ค.ศ. 1994 (ฉบับที่ 2) และป ค.ศ. 2000 (ฉบับที่ 3) โดยภาพรวมของ
มาตรฐาน ISO 9001 ฉบับลาสุด ถือไดวาเปนแคการปรับปรุงมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับใหม
ISO/TC176 ไดมีกําหนดกรอบในการปรับปรุงแกไขโดยใหมีผลกระทบตอผูใชมาตรฐานใหนอยที่สุด
และใหเกิดประโยชนสูงสุด (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม, 2557) 
 2. หลักการของมาตรฐาน ISO 9001:2008 
  หลักการของการบริหารงานคุณภาพ คือ การบริหารอยางเปนระบบและโปรงใส คํานึงถึง
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ซึ่งผูบริหารระดับสูงควร
นําไปใชในการบริหารใหไดเปนสวนหน่ึงของระบบการบริหารโดยรวมขององคกรเพื่อใหประสบ
ผลสําเร็จในการทําใหลูกคา และผูสวนไดสวนเสียเกิดความพึงพอใจ 
  2.1 หลักการของการบริหารงานคุณภาพ 8 ประการ ไดแก 
   1) การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer focus) 
   2) ความเปนเปนผูนํา (Leadership) 
   3) การมีสวนรวมของบุคลากร (Involvement of people) 
   4) การบริหารงานเชิงกระบวนการ (Process approach) 
   5) การบริหารที่เปนระบบ (System approach to management) 
   6) การปรับปรุงอยางตอเน่ือง (Continual improvement) 
   7) การตัดสินใจบนพื้นฐานความเปนจริง (Factual approach to decision making) 
   8) ความสัมพันธกับผูขายเพื่อประโยชนรวมกัน (Manually beneficial supplier 
relationship) 
 3. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 
  การนําระบบการบริหารงานคุณภาพไปใชในองคกร เปนการตัดสินใจของผูบริหารใน 
การนําธุรกิจไปสูเปาหมายที่ตองการการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพ ในแตละองคกรข้ึนอยูกับ
ปจจัยตางๆ ขององคกรเอง เชน ตองการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ บริการ ขอเรียกรองของ
ลูกคา ดังน้ันโครงสรางระบบการบริหารงานคุณภาพ และรูปแบบของเอกสารตาง ๆ ในระบบของ 
แตละองคกรอาจมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมกับองคกรน้ัน 
  มาตรฐาน ISO 9001:2008 สงเสริมใหนําหลักการบริหารเชิงกระบวนการ (Process 
approach) มาใชในการพัฒนาการดําเนินการ และการปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพเพื่อให
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การดําเนินงานองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิผล และไดใชรูปแบบกระบวนการของการบริหารงาน
คุณภาพเพื่อแสดงความเช่ือมโยงของกระบวนการตาง ๆ 
  องคกรโดยทั่ว ๆ ไปมักมีการจัดโครงสรางการบริหารงานตามหนาที่รับผิดชอบ 
(Functional oriented) เชน ฝายการตลาด ฝายผลิต ฝายซอมบํารุง เปนตน แตละฝายตางทํางานใน
ขอบเขตของตนขาดการประสานงานที่ดี ทั้งที่ความเปนจริงแลว ทุกฝายตองทํางานเช่ือมโยงและ
ประสานซึ่งกันและกัน หากนํากิจกรรมที่แตละฝายรับผิดชอบมาเช่ือมโยงกันทั้งองคกร จะได
กระบวนการบริหารงานในเชิงกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  โครงสรางขอกําหนด ISO 9000:2008 ที่ทําการปรับปรุงใหม และประกาศใชเมื่อ วันที่ 
24 กันยายน 2552 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม, 2557, หนา 18-
29) สรุปไดดังน้ี 
   1) ขอบขาย (Scope) 
    1.1) ทั่วไป (General) 
     มาตรฐานสากลฉบับน้ีระบุถึงขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพซึ่งองคกร 

     ⸰ จําเปนตองแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการผลิตภัณฑใหไดตามความ
ตองการของลูกคาและระเบียบขอบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ และ 

     ⸰ มุงที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาโดยผานการประยุกตใชระบบอยางมี
ประสิทธิผลรวมถึงกระบวนการตาง ๆ ในการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและการประกันวาเปนไป
ตามความตองการของลูกคาและระเบียบขอบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวของ 
     หมายเหตุ 1 : ในมาตรฐานสากลฉบับน้ี คําวา “ผลิตภัณฑ” ใชกับ 

     ⸰⸰ ผลิตภัณฑที่ต้ังใจไวสําหรับลูกคา หรือลูกคาตองการเทาน้ัน 

     ⸰⸰ ผลลัพธ ๆ ที่เปนผลมาจากกระบวนการทําผลผลิตภัณฑใหเปนจริง 
     หมายเหตุ 2 : ขอกําหนดที่ชอบดวยกฎหมายหรือขอบังคับ สามารถถือไดวา
เปนขอกําหนดทางกฎหมาย 
    1.2) การประยุกตใช (Application) 
     ขอกําหนดตาง ๆ ทั้งหมดในมาตรฐานสากลฉบับน้ีเปนแบบทั่ว ๆ ไป และมี
ความประสงคที่จะใหใชไดกับทุกองคกรโดยไมคํานึงถึงชนิด ขนาด และผลิตภัณฑที่ผลิตหรือบริการ 
เมื่อมีขอกําหนดใดในมาตรฐานสากลฉบับน้ีไมสามารถนําไปประยุกตใชไดเน่ืองจากลักษณะของ
องคกรและผลิตภัณฑ ก็สามารถพิจารณาเปนขอยกเวนได หากวามีการยกเวนไมประยุกตใช
ขอกําหนดใด จะถือวาไดดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานสากลฉบับน้ีไมได ยกเวนวา
ขอยกเวนดังกลาวถึกจํากัดเฉพาะภายในขอกําหนดที่ 7 และขอยกเวนดังกลาวไมมีผลกระทบตอ
ความสามารถหรือความรับผิดชอบขององคกรในการจัดสงผลิตภัณฑที่บรรลุความตองการของลูกคา 
และระเบียบขอบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวของ 
   2) เอกสารอางอิง (Normative reference) 
    เอกสารบรรทัดฐานเหลาน้ีประกอบดวยขอกําหนดที่อางอิงผานหนังสือเลมน้ี ซึ่ง
ประกอบกันข้ึนเปนขอกําหนดของมาตรฐานสากลฉบับน้ี สําหรับเอกสารบรรทัดฐานที่ระบุวันที่ ใช
เฉพาะเอกสารที่อางอิงเทาน้ัน สําหรับเอกสารที่ไมระบุวันที่ใหใชเอกสารบรรทัดฐานฉบับลาสุด 
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(รวมถึงการแกไขตาง ๆ) ที่ถูกอางอิงถึง ISO 9000:2005” ระบบบริหารคุณภาพพื้นฐานตาง ๆ และ
คําศัพท 
   3) นิยามและคําจํากัดความ (Terms and definitions) 
    โดยวัตถุประสงคของเอกสารน้ี คําเฉพาะและคํานิยามที่ถูกใชใน ISO 9000 จะถูก
นํามาประยุกตใชตลอดทั้ง มาตรฐานสากลฉบับน้ีเมื่อพบคําวา “ผลิตภัณฑ” ใหความรวมถึง 
“บริการ” ดวย 
   4) ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality management system) 
    4.1) ขอกําหนดโดยทั่ว ไป (General requirements) 

     ⸰ จัดระบบการบริหารงานคุณภาพใหเปนลายลักษณอักษรโดยแสดงถึงลําดับ
ความสัมพันธของกระบวนการในขอบขายของระบบ ครอบคลุมกระบวนการบริหาร การสรรหา
ทรัพยากรการผลิตและ/หรือการใหบริการ และการตรวจวัด เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติ และมีกลไก
ในการทําใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

     ⸰ การแสดงลําดับความสัมพันธของกระบวนการ อาจแสดงในรูปแบบของ 
ผังกระบวนการทางธุรกิจ (Business process map) หรือเปนคําอภิบายลําดับข้ันตอนของกระบวนการ
ก็ได 

     ⸰ กําหนดวิธีการและหลักเกณฑในการควบคุมกระบวนการตาง ๆ 

     ⸰ มีทรัพยากรและขอมูลที่จําเปน 

     ⸰ มีการวัดผลและวิเคราะหการดําเนินงานตามกระบวนการตาง ๆ เพื่อนําผล
ไปใชในการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

     ⸰ กรณีที่มีการจางหรือมอบหมายใหหนวยงานภายนอกองคกร ดําเนินงานใน
กิจกรรมใด ๆ ที่มีตอคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ ตองมีการควบคุมกระบวนการเหลาน้ัน ประเภท
และขอบเขตของการควบคุมตองมีการระบุไวในระบบการบริหารงานคุณภาพ 

     ⸰ กรณีการวาจาง ใชขอกําหนดขอ 7.4 การจัดซื้อ ในการควบคุมผูรับจาง 

     ⸰ ในกรณีมอบหมายใหหนวยงานภายนอกองคกรดําเนินการให อาจจัดทํา
เปนขอตกลงหรือสัญญาที่ตางฝายตางตองปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดขององคกร 
    4.2) ขอกําหนดทางดานการจัดทําเอกสาร (Documentation requirements) 
     4.2.1) บททั่วไป 

      ⸰ เอกสารในระบบการบริหารงานคุณภาพ ไดแก นโยบายคุณภาพ 
วัตถุประสงค ดานคุณภาพ ข้ันตอนการดําเนินงาน (Procedure) จํานวน 6 เรื่อง ไดแก การควบคุม
เอกสารการควบคุมบันทึก การตรวจประเมินภายใน การควบคุมผลิตภัณฑ/บริการที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด การปฏิบัติการแกไข และการปฏิบัติการปองกัน และมีบันทึกตาง ๆ ตามที่มาตรฐานระบุ
รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับองคกร เชน ผังโครงสรางองคกรอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ แผนงาน ผังการไหลของงาน (Flowchart) และข้ันตอนการดําเนินงานอื่น ๆ นอกเหนือ 
จากที่มาตรฐานกําหนดใหตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร 
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      ⸰ ปริมาณและขอบเขตของเอกสารของแตละองคกร ข้ึนกับขนาด
ขององคกรและประเภทของกิจกรรมความซับซอนของกระบวนการ และผลกระทบซึ่งกันและกันของ
แตละกระบวนการความรูความสามารถของบุคลากร 

      ⸰ คําวา “เอกสาร” ในระบบการบริหารงานคุณภาพ อาจอยูใน
รูปแบบหรือสื่อใด ๆ ก็ได เชน กระดาษ รูปภาพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ช้ินงานตัวอยาง 

      ⸰ ขอกําหนดใดที่กําหนดวาตองมี ข้ันตอนการดําเนินงานที่เปนลาย
ลักษณอักษร (Documented procedures) หมายความวาตองมีการจัดทําเปนข้ันตอนการดําเนินงาน
เปนลายลักษณอักษรนําไปปฏิบัติ และเอกสารที่จัดทําข้ึน ตองมีความถูกตองและทันสมัยอยู
ตลอดเวลา 
     4.2.2) คูมือคุณภาพ 

      ⸰ เปนเอกสารแสดงถึงนโยบายและแนวทางการบริหารงานของ
องคกร 

      ⸰ อ ธิบายขอบขายของระบบ ข้ันตอนการ ดําเ นินงาน และ
ความสัมพันธของ กระบวนการตาง ๆ ในระบบการบริหารงานคุณภาพ และอางอิงไปยังข้ันตอนการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของ 

      ⸰ กรณีที่องคกรมีการละเวนขอกําหนดภายใตหัวขอ 7 ตองระบุ
ขอกําหนดที่ไดละเวนดังกลาวพรอมใหเหตุผลประกอบดวย 
     4.2.3) การควบคุมเอกสาร 

      ⸰ ตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานเปนลายลักษณ เพื่อควบคุม
เอกสารในระบบการบริหารงานคุณภาพ การอนุมัติเอกสารกอนการนําไปใช การทบทวน และ
ปรับปรุงเอกสาร การแสดงสถานะปจจุบันของเอกสาร และการเปลี่ยนแปลงไปจากฉบับกอนหนา 
การแจกจายเอกสารฉบับที่เกี่ยวของไป ณ จุดปฏิบัติงาน เอกสารตองอานไดงาย และสามารถช้ีบงได
โดยสะดวก การระบุ และการปองกันการนําเอาเอกสารที่ลาสมัยไปใช 

      ⸰ ตองมั่นใจวาเอกสารที่ไดมาจากภายนอกที่องคกรไดพิจารณาวามี
ความ จําเปนสําหรับการวางแผนและการดําเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพตองไดรับการช้ีบง
และมีการควบคุมการแจกจาย 
     4.2.4) การควบคุมบันทึก 

      ⸰ ตองดูแลรักษาบันทึกในระบบการบริหารงานคุณภาพ ตามที่ระบุไว
ในขอกําหนดของมาตรฐานเปนอยางนอย เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพอยางมีประสิทธิผลและสอดคลองกับขอกําหนด 

      ⸰ บันทึกตองอานไดงาย มีการช้ีบงไวอยางชัดเจน และนํามาใชได
สะดวก 

      ⸰ ตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อควบคุม
บันทึกในระบบการบริหารคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมถึง การช้ีบง การจัดเก็บ การปองกัน การนํามาใช 
การกําหนดอายุ การจัดเก็บ และการทําลาย 
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   5) ความรับผิดชอบของฝายบริหาร (Management responsibility) 
    5.1) ความมุงมั่นของฝายบริหาร (Management commitment) 

     ⸰ ผูบริหารระดับสูงตองแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะจัดระบบการบริหาร 
งานคุณภาพนําไปใชและทําใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

     ⸰ ทําใหบุคลากรมีจิตสํานึกที่จะทํางานตอบสนองความตองการลูกคา และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

     ⸰ กําหนดนโยบายคุณภาพ 

     ⸰ ทบทวนระบบ 

     ⸰ จัดสรรทรัพยากรใหพอเพียง 
    5.2) ใหความสําคัญกับลูกคา (Customer focus) 

     ⸰ พิจารณาและดําเนินการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจของลูกคา 
    5.3) นโยบายคุณภาพ (Quality policy) 

     ⸰ สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร 

     ⸰ แสดงถึงความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดและปรับปรุง
ระบบอยางตอเน่ือง 

     ⸰ ใหกรอบเพื่อใชในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงคดานคุณภาพ 

     ⸰ มีการทบทวนความเหมาะสม 
    5.4) การวางแผน (Planning) 
     5.4.1) วัตถุประสงคดานคุณภาพ 

      ⸰ ตองครอบคลุมขอกําหนดของผลิตภัณฑ บริการขององคกร 

      ⸰ มีการถายทอดเพื่อใหมีการกําหนดเปนวัตถุประสงคดานคุณภาพ
ของหนวยงานระดับตางที่เกี่ยวของ 

      ⸰ ตองวัดไดและสอดคลองกับนโยบายคุณภาพ 
     5.4.2) การวางแผนระบบบริหารงานคุณภาพ 

      ⸰ มีการวางแผนจัดระบบใหสอดคลองกับขอกําหนดและบรรลุ
วัตถุประสงคดานคุณภาพ การวางแผนดานคุณภาพ (Quality planning) อาจอยูในรูปแบบของ 
ข้ันตอนการดําเนินงานผังการไหลของงานแผนคุณภาพ (Quality plan) แผนโครงการ (Project 
plan) ตามความจําเปน 

      ⸰ สามารถรักษาความสมบูรณของระบบไดเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 
    5.5) อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร (Responsibility, authority 
and communication) 
     5.5.1) อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

      ⸰ มีการกําหนดและช้ีแจงภายในองคกร 
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     5.5.2) ผูแทนฝายบริหาร 

      ⸰ ผูบริหารระดับสูงตองแตงต้ังผูแทนฝายบริหาร ซึ่งเปนหน่ึงใน
สมาชิกของคณะผูบริหารขององคกร 

      ⸰ ดูแลการปฏิบัติตามระบบและรายงานผูบริหารระดับสูง รวมถึง
ความจําเปนในการปรับปรุง 

      ⸰ ทําใหมีการสงเสริมใหบุคลากรทั่วทั้งองคกรตระหนักถึงความ
ตองการลูกคา 
     5.5.3) การสื่อสารขอมูลภายใน 

      ⸰ มีกระบวนการในการสื่อสารขอมูลภายในองคกร โดยวิธีการที่
เหมาะสม เชน การประชุมการติดประกาศ การกระจายเสียง การเวียนหนังสือ 

      ⸰ มีการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบ เชน ผลการ
ตรวจประเมิน ขอรองเรียนของลูกคา 
    5.6) การทบทวนการบริหารงาน 
     5.6.1) บททั่วไป 

      ⸰ มีการทบทวนตามชวงเวลาที่กําหนดเพื่อ พิจารณาความเหมาะสม 
พอเพียง และประสิทธิผลของระบบ ประเมินโอกาสในการปรับปรุง และความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลงระบบ นโยบายคุณภาพวัตถุประสงคดานคุณภาพ มีบันทึกการทบทวน 
     5.6.2) ขอมูลสําหรับการทบทวน 

      ⸰ อยางนอยตองมี ผลการตรวจประเมิน ขอมูลยอนกลับจากลูกคา 
สรรถนะของกระบวนการคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ สถานะของการปฏิบัติการแกไขและปองกัน 
การติดตามผลเรื่องสืบเน่ืองจากการทบทวนครั้งกอน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอระบบ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
     5.6.3) ผลจากการทบทวน 

      ⸰ ตองมีการตัดสินใจและดําเนินการเรื่องที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง
ระบบ กระบวนการสินคา/บริการอันเน่ืองมาจากความตองการของลูกคา และทรัพยากรที่จําเปน 
   6) การจัดการสรรทรัพยากร (Resource management) 
    6.1) การจัดสรรทรัพยากร (Provision resource) 

     ⸰ กําหนดและสรรหาทรัพยากรที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติและรักษาระบบ รวม 
ทั้งมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา 
    6.2) ทรัพยากรบุคคล (Human resource) 
     6.2.1) บททั่วไป 

      ⸰ บุคคลที่ทํางานที่มีผลตอความสอดคลองกับขอกําหนดของสินคา/
การบริการ ตองมีความสามารถบนพื้นฐานของการศึกษา การฝกอบรม ทักษะ และประสบการณ
อยางเพียงพอ 
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      ⸰ ความสอดคลองกับขอกําหนดของสินคาและการบริการ สามารถ
เปนผลมาจากการทํางานใด ๆ ของบุคลากรในระบบการบริหารงานคุณภาพทั้งโดยทางตรงและ 
ทางออม 
     6.2.2) ความสามารถ การฝกอบรม และความตะหนัก 

      ⸰ กําหนดความสามารถที่ตองการของบุคลากรที่ทํางานซึ่งมีผลตอ
ความสอดคลองกับกําหนดของสินคา/บริการ 

      ⸰ ใหการฝกอบรมหรือดําเนินการดวยวิธีอื่นเพื่อใหเกิดความสามารถ
ที่ตองการ และประเมินประสิทธิภาพ 

      ⸰ มีบันทึกที่เกี่ยวของกับความสามารถของบุคลากร 
    6.3) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 

     ⸰ กําหนด สรรหา และบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพื่อใหผลิตภัณฑ/
บริการเปนไปตามกําหนด 

     ⸰ โครงสรางพื้นฐาน ครอบคลุมถึง อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภคอุปกรณที่
ใชในกระบวนการ (ทั้ง Hardware และ Software) บริการสนับสนุนตางๆ เชน การขนสง การสื่อสาร 
หรือระบบสารสนเทศ 
    6.4) สภาวะแวดลอมในการทํางาน (Work environment) 

     ⸰ กําหนดและดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานที่จําเปนเพื่อใหผลิตภัณฑ/
บริการเปนไปตามขอกําหนด เชน แสงสวาง อุณหภูมิ ความช้ืน เสียง ความสั่นสะเทือน สุขลักษณะ 
คุณภาพอากาศความลาจากการทํางาน 
   7) การทําใหผลิตภัณฑเปนจริง (Product realization) 
    7.1) การวางแผนเพื่อใหผลิตภัณฑเปนจริง (Planning of product realization) 

     ⸰ วางแผนและจัดกระบวนการที่ใชในการผลิตภัณฑ/บริการ และกระบวนการ
สนับสนุนตาง ๆ ใหสอดคลองกับกระบวนการอื่น ๆ ในระบบ โดยตองคํานึงถึงวัตถุประสงคดาน
คุณภาพขอกําหนดของผลิตภัณฑ/บริการ ความจําเปนในการกําหนดกระบวนการ เอกสาร ทรัพยากร 
การตรวจวัด การทดสอบ การรับรอง และเกณฑการยอมรับ รวมทั้งบันทึกที่ตองมี 

     ⸰ การวางแผนและการจัดการกระบวนการดังกลาว อาจอยูในรูปแบบใดก็ได
ตามความเหมาะสม เชน แผนคุณภาพ (Quality plan) ซึ่งแสดงกระบวนการสําคัญของระบบการ
บริหารงานคุณภาพและทรัพยากรที่ใชสําหรับผลิตภัณฑ/บริการแตชนิด โครงการ หรือ ขอตกลง
โดยเฉพาะ 
    7.2) กระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา (Customer related process) 
     7.2.1) การระบุขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 

      ⸰ มีการระบุขอกําหนดของผลิตภัณฑ /บริการ ซึ่ งครอบคลุม
ขอกําหนดของลกูคา รวมถึง การดําเนินการภายใตเงื่อนไขการประกัน ขอตกลงที่ระบุในสัญญา เชน
การบริการบํารุงรักษา และการบริการเสริมอื่น ๆ เชน การนํากลับไปใชใหม (Recycling) การรับนําไป
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กําจัด (Formal disposal) สิ่งที่ลูกคาไมกําหนดแตจําเปนสําหรับการใชงาน กฎหมายที่เกี่ยวของ 
อื่น ๆ ที่องคกรระบุ 
     7.2.2) การทบทวนขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 

      ⸰ กอนที่จะตกลงผูกผันในการสงมอบผลิตภัณฑ/บริการใหลูกคา ตอง
ทบทวนขอกําหนดตาง ๆ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อใหมั่นใจวามีความสามารถตาม
ขอกําหนดได และจัดทําบันทึกที่เกี่ยวของ 

      ⸰ กรณีที่ลูกคาไมระบุขอกําหนดเปนเอกสาร ตองยืนยันกอนรับ
ขอตกลง 

      ⸰ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด ตองแกไขเอกสารที่เกี่ยวของ 
และสื่อสารใหผูเกี่ยวของไดรับรูความเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ 
     7.2.3) การสื่อสารกับลูกคา 

      ⸰ มีการสื่อสารกับลูกคาเกี่ยวกับขอมูลผลิตภัณฑ/บริการ การตอบ 
ขอซักถาม การรับและการเปลี่ยนแปลงคําสั่งซื้อ และขอมูลยอนกลับจากลูกคารวมถึงขอรองเรียน 
    7.3) การออกแบบและพัฒนา (Design and development) 
     7.3.1) การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ มีการวางแผน โดยกําหนดข้ันตอน ผูรับผิดชอบ การประสานงาน
ระหวางหนวยงานเกี่ยวของและการปรับปรุง 

      ⸰ การทบทวน การทวนสอบ การรับรองของการออกแบบและพัฒนา 
มีจุดประสงคที่แตกตางกัน ซึ่งจะสามารถดําเนินการและบันทึกผลแยกจากกันหรือรวมกันได 
     7.3.2) ขอมูลนําเขาในการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ กําหนดขอมูลนําเขาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ/บริการใหชัดเจนและ
เพียงพอ ไดแก ขอกําหนดของผลิตภัณฑ/บริการ กฎหมายที่เกี่ยวของ ขอมูลจากผลการออกแบบเดิม
ที่เคยทํามา (ถาม)ี และขอกําหนดอื่น ๆ ที่จําเปน 

      ⸰ มีการทบทวนขอมูลนําเขาที่ได ใหมีความสมบูรณ เพียงพอ ไม
ขัดแยงกัน 
     7.3.3) การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ ผลการออกแบบและการพัฒนาตองอยูในรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับการทวนสอบเพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลตาง ๆ สําหรับการออกแบบและพัฒนา และตองไดรับ
อนุมัติกอนนําไปดําเนินการตอไป 

      ⸰ ผลที่ไดจากการออกแบบพัฒนาสามารถนําไปเปนขอมูลสําหรับ
การจัดซื้อ การผลิต และการบริการ (ขอมูลสําหรับการผลิตและการบริการ อาจรวมถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการถนอมรักษาผลิตภัณฑ) 

      ⸰ ตองระบุหรืออางอิงเกณฑการยอมรับของผลิตภัณฑ และ
คุณลักษณะผลิตภัณฑที่จําเปนสําหรับความปลอดภัยและการใชงาน 
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     7.3.4) การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ มีการทบทวนในแตละข้ันตอนอยางเปนระบบ เพื่อประเมินความ
สอดคลองกับขอกําหนดโดยมีผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมดวย 
     7.3.5) การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ มีการทวนสอบเพื่อใหมั่นใจวาผลการออกแบบและพัฒนา สอดคลอง 
กับปจจัยที่ใชในการออกแบบและพัฒนา 
     7.3.6) การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ มีการรับรองเพื่อยืนยันวาผลิตภัณฑ/บริการที่ไดจะเปนไปตาม
ความตองการในการใชงานที่ระบุไวและตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการสงมอบหรือกอนที่จะนําไป 
ใชงาน โดยอาจทําเพียงบางสวนหรือทั้งหากทําได 
     7.3.7) การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ ตองสามารถระบุถึงความเปลี่ยนแปลง และดําเนินการเชนเดียวกัน
กับข้ันตอนการออกแบบและการพัฒนาที่ไดดําเนินการมาแลว รวมทั้งประเมินผลกระทบของความ
เปลี่ยนแปลงที่มีตอช้ินสวนอะไหล และผลิตภัณฑ/บริการที่ไดสงมอบไปแลว 

      ⸰ ตองจัดทําบันทึกที่เกี่ยวของในทุกข้ันตอนของการออกแบบและ
การพัฒนา และการบันทึกการดําเนินการที่สืบเน่ืองจาก การทบทวน การทวนสอบ การรับรอง และ
การเปลี่ยนแปลง การออกแบบและการพัฒนาขางตน 
    7.4) การจัดซื้อ (Purchasing) 
     7.4.1) การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ มีกระบวนการในการจัดซื้อเพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑ/บริการ ที่
จัดซื้อเปนไปตามขอกําหนดขององคกร 

      ⸰ มีการกําหนดระดับความเขมงวดในการควบคุมผูขาย ผลิตภัณฑ/
บริการ โดยพิจารณาจากผลกระทบของผลิตภัณฑ/บริการที่จัดซื้อตอกระบวนการ และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ/บริการขององคกร 

      ⸰ มีการกําหนดเกณฑ และนําไปใชประเมินและคัดเลือกผูขายบน
พื้นฐานดานความสามารถที่จะสงมอบผลิตภัณฑ/บริการใหเปนไปตามความตองการขององคกร 

      ⸰ มีบันทึกผลการประเมินและการดําเนินการตางๆ ที่จําเปนอัน
เน่ืองมาจากผลการประเมิน 
     7.4.2) ขอมูลการจัดซื้อ 

      ⸰ มีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอ เชน ขอกําหนดของผลิตภัณฑ/
บริการ เกณฑการยอมรับกระบวนการ และเครื่องมือที่ใชในการผลิตและใหบริการ คุณสมบัติของ
บุคลากร ขอกําหนดดานระบบการบริหารคุณภาพตามความเหมาะสม 
     7.4.3) การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ กําหนดและตรวจสอบผลิตภัณฑ/บริการที่จัดซื้อ หรือใชวิธีการ 
อื่น ๆ เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑ/บริการเปนไปตามขอกําหนดในการจัดซื้อ 
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      ⸰ ระบุวิธีการทวนสอบที่แหลงผลิต/ผูขาย (ถาม)ี 
    7.5) กระบวนการผลิตและการใหบริการ (Production and service provision) 
     7.5.1) การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ ดําเนินการผลิต/บริการใหเปนไปตามสภาวะควบคุมที่กําหนดไว 
ซึ่งครอบคลุมถึงขอมูลดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ/บริการ วิธีปฏิบัติงานที่จําเปน อุปกรณที่
เหมาะสม เครื่องมือเฝาติดตามและตรวจวัด การตรวจปลอย การจัดสง และการบริการหลังสงมอบ 
     7.5.2) ขอมูลนําเขาในการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ กรณีทีไมสามารถตรวจสอบได หรือกรณีที่จะพบขอบกพรองของ
ผลิตภัณฑ/บริการน้ันไดก็ตอเมื่อนําสินคาไปใชงานแลว หรือใหบริการไปแลว ตองมีการรับรอง
กระบวนการที่ใชวามีความสามารถในการผลิตใหบริการผลิตหรือใหบริการเพื่อใหไดผลตามที่กําหนด 
โดยกําหนดเกณฑในการทบทวนและการรับรองกระบวนการ การอนุมัติอุปกรณและบุคลากร การใช
วิธีการเฉพาะการบันทึก รวมถึงการรับรองใหม 
     7.5.3) การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ มีการช้ีบงผลิตภัณฑ/บริการดวยวิธีการที่เหมาะสมตลอดกระบวนการ 

      ⸰ แสดงสถานการณเฝาติดตามและตรวจวัดผลิตภัณฑ/บริการ 

      ⸰ กรณีตองสอบกลับได ตองควบคุมและบันทึกการช้ีบงผลิตภัณฑ/
บริการไมใหซ้ํากัน 
     7.5.4) การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ มีการดูแลทรัพยสินของลูกคาระหวางอยูภายใตการควบคุมหรือใช
งานขององคกร โดยการช้ีบงทวนสอบ ปองกัน รักษาไว 

      ⸰ กรณีที่ทรัพยสินของลูกคาเสียหาย สูญหายหรือไมเหมาะสมแกการ
นําไปใชงาน ตองแจงลูกคาทราบ และมีบันทึกไว 

      ⸰ ทรัพยสินของลูกคาหมายรวมถึงทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 
property) และขอมูลสวนบุคคล (Personal data) ดวย 
     7.5.5) การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

      ⸰ มีการรักษาสินคาและสวนประกอบใหเปนไปตามขอกําหนดทั้งใน
ขณะที่อยูระหวางกระบวนการภายในขององคกร และการสงมอบ โดยครอบคลุมถึง การช้ีบง 
การเคลื่อนยายการบรรจุ การจัดเก็บ และการปองกันรักษา 
    7.6) การควบคุมอุปกรณวัดและการเฝาติดตาม (Control of monitoring and 
measuring equipment) 

     ⸰ กําหนดการเฝาติดตามและการตรวจวัดที่ตองดําเนินการ และอุปกรณที่
จําเปนตองใชใหไดหลักฐานแสดงถึงความเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ/บริการ 

     ⸰ มีกระบวนการเฝาติดตามและตรวจวัด และสามารถดําเนินการให
สอดคลองกับหนาที่กําหนดไว 
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     ⸰ ในกรณีที่จําเปน เพื่อความถูกตองของผลการวัดที่ได ตองดําเนินการ
ดังตอไปน้ีกับเครื่องมือวัด สอบเทียบหรือทวนสอบตามชวงเวลาที่กําหนดและสามารถสอบกลับไดไป
ยังมาตรฐานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ปรับแตง หรือ ปรับแตงใหม ตามความจําเปน ช้ีบง
สถานะการสอบเทียบ ปองกันการปรับแตงที่จะทําใหสูญเสียความตองของผลการวัด ในกรณีที่พบ
ภายหลังวาอุปกรณไมเปนไปตามเกณฑกําหนด ตองประเมินและบันทึกการยืนยันความถูกตองของผล
การวัดที่ผานมา และมีการดําเนินการกับอุปกรณน้ัน และสินคาที่ไดรับผลกระทบตามความเหมาะสม 
มีบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบ ในกรณีที่ใชซอฟแวร ตองตรวจสอบกอนวาสามารถใชงาน
ไดกอนการนําไปใชงาน และมีการตรวจสอบซ้ําตามความจําเปน 
   8) การวัด การวิเคราะห และปรับปรุง (Measurement analysis and improvement) 
    8.1) ทั่วไป (General) 

     ⸰ กําหนดกระบวนการในการเฝาระวัง ตรวจวัด วิเคราะห และปรับปรุง 
เพื่อใหผลิตภัณฑ/บริการ เปนไปตามขอกําหนด สอดคลองกับกระบวนการบริหารงานคุณภาพ และมี
การปรับปรุงอยางตอเน่ืองรวมทั้ง มีการนําวิธีการทางสถิติที่จําเปนมาใช 
    8.2) เฝาติดตามและวัดผล (Monitoring and measurement) 
     8.2.1) ความพึงพอใจของลูกคา 

      ⸰ กําหนดวิธีการหาขอมูลความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนํามาใชแสดง
สมรรถนะของระบบการบริการงานคุณภาพ และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา 

      ⸰ การเฝาติดตามขอมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกคา สามารถหา
ไดจากแหลงตาง ๆ  เชน การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา ขอมูลของลูกคาที่เกี่ยวของกับการสงมอบ 
การสํารวจความคิดเห็นของลูกคา การวิเคราะหผลความสูญเสียทางธุรกิจ คําชมเชย การชดเชย/ 
การประกัน และรายงานจากผูแทนจําหนาย 
     8.2.2) การตรวจประเมินภายใน 

      ⸰ ตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร 

      ⸰ ตองตรวจประเมินภายในตามชวงเวลาที่กําหนด เพื่อพิจารณาวา 
ระบบการบริหารคุณภาพ ยังคงสอดคลองกับแผนที่วางไว สอดคลองกับมาตรฐาน ISO 9001:2008 
และสอดคลองกับขอกําหนดระบบการบริหารงานคุณภาพที่กําหนดโดยองคกร มีการนําไปปฏิบัติ 
และรักษาไวอยางมีประสิทธิผล 

      ⸰ ตองวางแผนกําหนดการตรวจประเมินภายในโดยพิจารณาถึง
สถานะและความสําคัญของกระบวนการและหนวยงานที่ตรวจประเมิน รวมทั้งผลการตรวจประเมิน
ครั้งที่ผานๆ มา 

      ⸰ ตองกําหนด เกณฑ ขอบเขต ความถ่ี และวิธีการตรวจประเมิน 

      ⸰ การคัดเลือกผูตรวจประเมิน และการตรวจประเมิน ตองมั่นใจวา
กระบวนการตรวจประเมินมีความเปนธรรม (Objectivity) และ เปนกลาง (Impartiality) 

      ⸰ ดําเนินการตรวจประเมินและรายงานผล 
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      ⸰ กรณีที่พบขอบกพรอง ตองดําเนินการแกไขเพื่อขจัดขอบกพรอง
และสาเหตุโดยไมชักชา 

      ⸰ มีการติดตามผลการแกไข พรอมทั้งรายงานผล 
     8.2.3) การเฝาติดตามและการตรวจวัดกระบวนการ 

      ⸰ ใชวิธีการที่เหมาะสมในการเฝาระวังและตรวจวัดกระบวนการของ
ระบบบริหารงานคุณภาพซึ่งตองสามารถแสดงใหเห็นถึงความสามารถของกระบวนการใน 
การบรรลุผลตามที่กําหนดไวได 

      ⸰ หากพบวาไมสามารถบรรลุผลตามที่กําหนด ตองแกไขและขจัด
สาเหตุตาง ๆ เพื่อใหสินคาบริการไปตามขอกําหนด 
     8.2.4) การเฝาติดตามและการตรวจวัดผลิตภัณฑ/บริการ 

      ⸰ ตองเฝาระวังและตรวจวัดคุณลักษณะตามขอกําหนดของ
ผลิตภัณฑ/บริการตามข้ันตอนที่ไดกําหนดไว 

      ⸰ มีการบันทึกการตรวจ ระบุเกณฑการยอมรับ และผูรับผิดชอบใน
การตรวจ 

      ⸰ ไมปลอยผลิตภัณฑ หรือใหบริการ จนกวาจะไดดําเนินการตาม
แผนที่กําหนดไวครบถวน เวนแตไดรับอนุมัติจากผูที่มีอํานาจ หรือ ลูกคา (ถาเกี่ยวของ) 
    8.3) การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (Control of nonconforming 
product) 

     ⸰ มีการช้ีบงและควบคุมผลิตภัณฑ/บริการที่บกพรองเพื่อปองกันการนําไปใช
หรือสงมอบโดยไมต้ังใจ 

     ⸰ ตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร ซึ่งระบุถึงวิธีการ
ควบคุม และผูมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการกับผลิตภัณฑ/บริการที่บกพรอง 

     ⸰ การดําเนินการกับผลิตภัณฑ/บริการที่บกพรอง อาจใชวิธี การแกไข 
การทําใหม การซอมแซม การลดช้ันคุณภาพ การยอมรับตามสภาพที่เปนโดยความยินยอมของผูมี
อํานาจหรือลูกคา (ถาเกี่ยวของ) หรือทิ้งไป 

     ⸰ มีบันทึกลักษณะขอบกพรองของผลิตภัณฑ/บริการ รวมทั้งการดําเนินการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวของ 

     ⸰ มีการตรวจใหมหลังการแกไข 

     ⸰ มีการดําเนินการที่เหมาะสม กรณีพบขอบกพรองของผลิตภัณฑ/บริการ 
หลังการสงมอบหรือนําไปใชงานแลว 
    8.4) การวิเคราะหขอมูล (Analysis of data) 

     ⸰ ตองวิเคราะหขอมูล (Data) เพื่อใหไดสารสนเทศ (Information) เกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจของลูกคา ความสอดคลองกับขอกําหนดของผลิตภัณฑ ลักษณะเฉพาะและแนวโนม
ของกระบวนการ และผลิตภัณฑ/บริการ โอกาสในการปรับปรุง สมรรถนะของผูขาย/ผูใหบริการ 
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     ⸰ กําหนด รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการเฝาติดตาม และการ
ตรวจวัด รวมทั้งจากแหลง ขอมูลอื่น ๆ 
    8.5) การปรับปรุง (Improvement) 
     8.5.1) การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

      ⸰ ตองนํานโยบายคุณภาพ วัตถุประสงคดานคุณภาพ ผลการตรวจ
ประเมิน ผลการวิเคราะห ขอมูลผลการปฏิบั ติการแกไขและปองกัน และผลการทบทวน 
การบริหารงาน มาใชปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอยางตอเน่ือง 
     8.5.2) การตรวจประเมินภายใน 

      ⸰ ตองดําเนินการขจัดสาเหตุของขอบกพรองที่เกิดข้ึนเพื่อปองกัน 
การเกิดซ้ํา โดยตองใหเหมาะสมกับผลกระทบที่มี ตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานเปนลายลักษณ
อักษร ซึ่งครอบคลุม การทบทวนขอบกพรอง ซึ่งรวมถึงขอรองเรียนจากลูกคา การหาสาเหตุของ
ขอบกพรอง การประเมินความจําเปนในการนํามาตรการตาง ๆ มาใชเพื่อปองกันมิใหขอบกพรองน้ัน
เกิดซ้ํา พิจารณาและดําเนินการตามมาตรการที่จําเปน บันทึกผลที่ไดดําเนินการไปแลว ทบทวน
ประสิทธิภาพผลการปฏิบัติการแกไข 
     8.5.3) การเฝาติดตามและการตรวจวัดกระบวนการ 

      ⸰ ตองดําเนินการขจัดสาเหตุของสิ่งที่มีแนวโนมวาจะเกิดเปน
ขอบกพรองข้ึน เพื่อปองกันการเกิดขอบกพรอง โดยตองใหเหมาะสมกับผลกระทบของปญหาที่มี
แนวโนมวาจะเกิดข้ึนตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร ซึ่งครอบคลุมถึง 
การพิจารณาสิ่งที่มีแนวโนมวาจะเกิดเปนขอบกพรองข้ึน และสาเหตุ การประเมินความจําเปนใน 
การนํามาตรการตาง ๆ มาใชเพื่อปองกันการเกิดขอบกพรองข้ึน พิจารณาและดําเนินการตาม
มาตรการที่จําเปน บันทึกผลที่ไดดําเนินการไปแลว ทบทวนประสิทธิผลการปฏิบัติการปองกัน 
 4. ประโยชนของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 
  ประโยชนของการบริหารงานคุณภาพ มีดังน้ี (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2557, หนา 12-15) 
  4.1 ประโยชนของระบบ ISO9001:2008 ตอองคกร 

   ⸰ ชวยใหนักบริหาร มีมาตรการข้ันตอนปฏิบัติที่เปนมาตรฐานและโครงสรางในทาง
ปฏิบัติ ชวยปองกันขอบกพรอง และงายตอการตรวจสอบผลงานตามนโยบายหรือแผนงาน ตลอดจน
เปนแนวทางใหงายตอการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

   ⸰ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ระบุนโยบาย วิธีปฏิบัติที่ เปนลายลักษณอักษรที่ 
ชัดเจน ไมคลุมเครือ ทําใหงายตอการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย สรางขวัญกําลังใจใน 
การทํางาน เปนรูปแบบที่ เปนรูปธรรม 

   ⸰ เปนเครื่องมือตรวจสอบในองคกร ชวยปองกันมิใหนโยบายเปนอัมพาตเน่ืองจาก
ขาดระบบรองรับ 
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   ⸰ มีระบบในการดักจับปญหา มีระบบในการลดการแกปญหาที่ ปลายเหตุเพิ่ม 
การปองกันหรือการจัดปญหาที่ตนเหตุ เพื่อลดการเกิดปญหาซ้ําซากและมุงสูการปรบัปรงุคุณภาพของ
องคกร 

   ⸰ ลดคาใชจาย ประหยัดเวลาในการทํางาน ลดความบกพรอง และจํานวนการผลิต
สินคาหรือบริการที่ ไมไดมาตรฐาน เน่ืองจากขอกําหนด ความตองการความคาดหวังของลูกคาจะถูก
ระบุพรอมมีกระบวนการในการสรางความเขาใจในองคกร 

   ⸰ มีระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดจํานวนแรงงาน จากที่มีระบบที่ทําให
บุคลากรที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ไมสูงนักก็ทํางานไดดีไมบกพรอง 

   ⸰ ขวัญกําลังใจในองคกรสูงข้ึนเน่ืองจากพนักงานทราบวางานที่ตองกระทําน้ันทํา
อยางไร พนักงานทราบวาหัวหนาและวัตถุประสงคของงานคืออะไร 
  4.2 ประโยชนของระบบ ISO9001:2008 ตอตัวบุคลากร 

   ⸰ จะไดรับขอมูล วิธีการ และวัตถุดิบที่ จําเปนในการทํางานเปนอยาง 

   ⸰ เครื่องจักรและเครื่องมือ เหมาะสมและอยูในสภาพที่ดี 

   ⸰ จะไดรับทราบวิธีการปฏิบัติการและการอบรมที่ จําเปนในการปฏิบัติงาน 

   ⸰ พื้นที่ทํางานจะไดรับการดูแล เปนระบบระเบียบ 

   ⸰ หากมีสิ่งใดที่ ขัดขวางการทํางานที่ดี จะมีระบบในการรายงานปญหาและขอความ
ชวยเหลือในการกระทําดังกลาว 
 

ประวัติและผลงานของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
 
 1. ประวัติของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
  บริษัท วรรณภพ จํากัด (WNP) กอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2554 มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 
บาท โดยเปนบริษัทสงออกขาวรายหน่ึง ของประทศไทยที่มุงเนนคุณภาพเปนสําคัญ โดยมีนโยบายใน
การคัดสรรพันธุขาวที่ไมมีการตัดตอพันธุกรรม (GMO-FREE) และใชระบบเครื่องจักรที่ทันสมัยใน 
กระบวนการผลิต เพื่อใหขาวไทยเปนสินคาสงออกที่มีคุณภาพที่รูจักไปทั่วโลกและมีบริษัทในเครือ 
จํานวน 7 บริษัท ดังตอไปน้ี บริษัท พี.ที.เค.วัฒนกิจ จํากัด บริษัท ไอโคนิค ซิสเต็ม จํากัด บริษัท 
วรรณภพ ฟารม จํากัด บริษัท โฮมสเตจ จํากัด บริษัท วรรณภพ พี.เอ็น.จี. จํากัด บริษัท ดับเบิ้ลยู.
เอ็น.พี.โกลเบิลเทรด จํากัดและ บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอ็น.พี.โลจิสติคส จํากัด (บริษัท วรรณภพ จํากัด, 
2560) 
  บริษัทเปนสวนหน่ึงของการสรางสรรคสังคมใหดีข้ึน โดยดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย 
สุจริต โปรงใส และปฏิบัติสอดคลองตามกฎหมาย ตอบแทนสังคมโดยการสนับสนุนการศึกษาและ 
การเรียนรู เพื่อใหทุกคนไดมีความรู ความสามารถในการดํารงชีพดูแลรับผิดชอบครอบครัว รวมถึง
สนับสนุน การสรางจิตสํานึกใหพนักงานเปนพลเมืองที่มีจริยธรรมสูงและตระหนักถึงการรักษา
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงงานอยางตอเน่ือง 
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 2. โครงสรางองคกร 
  ลักษณะการทํางานของ บริษัท วรรณภพ จํากัด ดําเนินงานภายใตมาตรฐานที่ไดรับรอง
และมีการจัดแบงโครงสรางในบริษัทฯ ไวดังน้ี 
  บริษัท วรรณภพ จํากัด (สํานักงานใหญ) มีจํานวน 8 แผนก ดังน้ี 1) แผนกทรัพยากร
บุคคล 2) แผนกธุรการ 3) แผนกบัญชีและการเงิน 4) แผนกสงออก 5) แผนกจัดซื้อ 6) แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ7) แผนกเลขานุการและประสานงานตางประเทศ และ 8) แผนกตรวจสอบ
ภายใน 
  บริษัท วรรณภพ จํากัด (สาขาโรงงาน) มีผูจัดการโรงงานเปนผูบริหารงานงาน และ
ควบคุมการทํางาน โดยมจีํานวน 8 แผนก ดังน้ี1) แผนกทรัพยากรบุคคล 2) แผนกบัญชีและการเงิน 
3) แผนกคลังสินคา 4) แผนกตรวจสอบคุณภาพสินคา5) แผนกการผลิตสินคา 6) แผนกซอมบํารุง 
7) แผนกธุรการ 8) แผนกเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) 
 3. นโยบายคุณภาพ 
  เรามุงมั่นพัฒนา ปรับปรุงการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและความปลอดภัยอยางตอเน่ือง
สอดคลองกับขอกําหนดของลูกคา และถูกตองตามกฎหมาย 
  การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ไดแก  ISO22000, GMP HACCP, ISO 9001:2008, 
FDA (หนวยงานควบคุมอาหารและยา), BRC 
 4. ผลงานของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
  ในป พ.ศ 2546 (WNP) ไดสงออกขาวสารบรรจุถุงไปจําหนายในประเทศ ปาปวนิวกินี 
ฟจิ วานูอาตู หมูเกาะโซโลมอน โดยบริษัท โฮมสเตจ จํากัด ที่ต้ังอยูในประเทศ ปาปวนิวกินี เปน
ผูดําเนินการจําหนายโดยมีขาวหลายชนิด อาทิเชนขาวหอมมะลิแท 100% ขาวหอมปทุมธานี ขาว
ขาวสูตรพิเศษ 25% ขาวกลองคุณภาพดี และขาวขาวเต็ม เมล็ด 5% 
  ในป พ.ศ. 2550 (WNP) ไดกอสรางโรงงาน ปรับปรุงคุณภาพขาว และไซโล เก็บขาวสาร 
ที่ต้ังเลขที่ 61 หมูที่ 10 ตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 เพื่อใช
รองรับปริมาณการสงออกขาวที่เติบโตข้ึน และเพื่อรองรับมาตรฐานตางๆที่ทางบริษัทไดรับมา 
  ในป พ.ศ. 2555 (WNP) ไดเพิ่มสินคาในการสงออกไปยังไปจําหนายในประเทศปาปวนิวกินี 
ฟจิ วานูอาตู หมูเกาะโซโลมอน อาทิเชน โฟมบรรจุอาหาร เกลือ นํ้าตาล และยารักษาโรค เพื่อขยาย
ตลาดนอกประเทศ 
  ในป พ.ศ. 2560 (WNP) ไดเริ่มกอสรางอาคารสํานักงานใหม โดยมีแนวคิดมาจากเมล็ด
ขาวที่เราสงออกไปขายยังตางประเทศ มาสรางเปนอาคารสํานักงานแหงใหม ที่ต้ัง ซอยวัดตะเคียน 
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี อยูระหวางการดําเนินการกอสรางจะมีกําหนดแลวเสร็จในป 2562 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ดวงใจ หทัยรัตนศิริ (2558, หนา 33) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิผลขององคการในการนํามาตรฐาน
ระบบการบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001 ไปปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ผลการวิจัยพบวา 
1) ประสิทธิผลในภาพรวมและ 8 ดาน ไดแก การใหความสําคัญกับลูกคา ภาวะผูนํา การมีสวนรวม
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ของบุคลากร กระบวนการดําเนินงาน ระบบการจัดการ การปรับปรุงอยางตอเน่ือง ขอเท็จจริงเพื่อ
การตัดสินใจ และความสัมพันธของการใหบริการ กอนนําระบบ ISO 9001 ไปใชอยูในระดับปานกลาง 
ในขณะที่หลังนําไปใช อยูในระดับสูง 2) ประสิทธิผลการบริหารจัดการกอนและหลังการนํา ISO 
9001 ไปใช ทั้ง 8 ดานมีพัฒนาการสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) มี 17 ใน 49 ตัวแปรเปนตัว
แปรสําคัญที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการองคการหลังนํา ISO 9001 ไปใช และ 4) แนวทางที่
เหมาะสมที่มีประสิทธิผลตอการจัดการหลังการนําISO 9001 ไปใชเปนไป ตาม 4S-RICE Model ที่
พัฒนาข้ึนมา ประกอบดวย 8 แนวทาง (โครงการสําคัญ) สําหรับใชในการอบรมภายหลัง การรับรอง
มาตรฐานคือ 1) การประเมินผลตนเอง 2) การเพิ่มประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
3) การวิจัยและประเมินผล 4) การวางแผนกลยุทธ 5) การสื่อสารและการสรางความสัมพันธ 6) การ
สรางความ มั่นใจในตนเองและแรงบันดาลใจ 7) การเลือกผูเช่ียวชาญและทรัพยากร และ 8) การ
คัดเลือกผูจัดสงหลัก 
 ปรีชา ขันทอง (2558, หนา 7) ไดศึกษาเรื่อง การประยุกตใชระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 ความพึงพอใจของผูใชบริการนํ้าประปา ผลการวิจัยพบวา การใหบริการนํ้าประปาดาน
สมรรถนะที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวา 2.50 คือ ความสม่ําเสมอแรงดัน การแจงเตือน การหยุดจายนํ้า 
การติดต้ังวัสดุอุปกรณ และการใหบริการ นํ้าประปาดานบริการที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวา 2.50 คือ ระยะ 
เวลาการซอมแซม กริยา มารยาทของพนักงาน ความกระตือรือรน ของพนักงาน การตอบขอซักถาม 
จากน้ัน ผูวิจัยไดนําขอกําหนดการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่สอดคลองกับปญหามาใช ใน
การปรับปรุงแกปญหาหลังจากการปรับปรุง โดยการใชแนวทางการแกปญหาใหสอดคลองกับ 
ขอกําหนดการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการนํ้าประปาตอ 
การใหบริการเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ย 28.48% ทั้งน้ียังเกิดประโยชนสะทอนกลับ องคกรอีกครั้งคือเกิดคําช่ืน
ชมจากผูรับบริการ เกิดภาพลักษณที่ดีซึ่งทําใหผูบริหารเห็น ประโยชนของการนําระบบน้ีมาใชและจะ
ไดนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใชใหสมบูรณในอนาคต 
 ไพศาล โสภณชัยพร (2556, หนา 1) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2000 ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน ISO 
9001:2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร จํากัด ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นใน
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวางแผน (Plan) ไดแก 
ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมกิจกรรมระบบคุณภาพวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรม
คุณภาพของบริษัทฯ มีความชัดเจนเขาใจงาย สามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จโดยงาย และ
พนักงานยินดีมีสวนเขารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรมหากมีโอกาสดานลงมือปฏิบัติ
ตามแผน (Do) ไดแก กระบวนการคุณภาพชวยใหงานมีคุณภาพข้ึน ทําใหมีขอผิดพลาดนอยลง และ
ชวยใหการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นมีประสิทธิภาพดีข้ึน ดานการศึกษา ติดตามประเมินผล 
(Check) ไดแก การมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา เขาใจงายเปนข้ันตอนและชัดเจนพนักงานมี
ความเขาใจในระบบคุณภาพมากข้ึน สามารถปฏิบัติงานสําเร็จข้ึน ดานการกําหนดมาตรการปรับปรุง
แกไข (Act) ไดแก ผูบริหารลงมือแกไขปญหาขอบกพรองไดรวดเร็ว พนักงานมีโอกาสในการรวมคิด
แกไขปญหาและพัฒนามากข้ึนหาขอผิดพลาดไดงายข้ึน และสามารถเขากับผูบังคับบัญชา และเพื่อน
รวมงานเปนอยางดี ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 900:2000 
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ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร จํากัดในทัศนะของพนักงาน จําแนกตาม อายุ อายุงาน 
ตําแหนงงานตางกัน พบวา มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในดานผูบริหารให
ความสําคัญและสงเสริมกิจกรรมระบบคุณภาพ กิจกรรมหรือกระบวนการคุณภาพ ของบริษัทฯ 
สามารถนําไปปฏิบัติไดงาย บรรลุสําเร็จไดโดยงายข้ึน กระบวนการคุณภาพชวยใหการทํางานรวมกับ
หนวยงานอื่นมีประสิทธิภาพดีข้ึน ชวยใหมีคุณภาพมากข้ึน มีขอผิดพลาดนอยลง สามารถติดตามงาน
ไดงายข้ึน การประเมินผลงานยุติธรรม และวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมคุณภาพ ของบริษัทฯ 
มีความชัดเจนเขาใจงาย 
 นันทชัย กอกิจโรจน  (2553, หนา 1) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการนําระบบควบคุมคุณภาพ
ISO 9001:2008 ไปใชในการปฏิบัติงานควบคุมงานกอสรางกรณีศึกษา : บริษัท เทซ ลิมิเต็ด จํากัด
ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความเห็นและความเขาใจเกี่ยวกับการนําระบบควบคุม
คุณภาพ ISO 9001:2008 ไปใชในการปฏิบัติงานควบคุมงานกอสรางไปใชงาน ระหวางเริ่มการกอสราง
จนถึงสงมอบงาน ของแตละระดับงานในการควบคุมงานกอสรางของทุกประเภทโครงการ อยูใน
เกณฑที่มีการนําไปใชงานมาก เน่ืองจากในการกอสรางมีการประสานงานและมีการติดตอสื่อสารใน
ระหวางการกอสราง ดังน้ัน เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการประสานงานจึงมีความสําคัญ โดยการที่
ไดนําระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008 ไปใชในการปฏิบัติงานควบคุมงานกอสรางจึงมี
ความสําคัญและเปนประโยชนในการ ควบคุมงานกอสรางเปนอยางมาก โดยเฉพาะในสวนของงาน
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษางานกอสราง ซึ่งตองประสานงานกับทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของในโครงการ
กอสราง อาทิเชน ฝายเจาของโครงการ ฝายผูออกแบบ และฝายผูรับเหมากอสราง เปนตน และจาก
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการนําระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008 ไปใชในการปฏิบัติงาน
ควบคุมงานกอสราง ระหวางเริ่มการกอสราง จนถึงสงมอบงาน ของแตละระดับงานในการควบคุมงาน
กอสรางของทุกประเภทโครงการ พบวา อยูในเกณฑที่มีผลกระทบในการนําไปใชงานปานกลาง 
เน่ืองจากการนําระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008 ไปใชในการปฏิบัติงานควบคุมงานกอสราง
น้ัน จะมีระบบเอกสารตาง ๆ จํานวนมาก ซึ่งอาจสงผลกระทบในการนําไปใชหากผูที่นําไปใชขาด
ความรูความเขาใจในระบบเอกสารควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008 และอาจขาดการแนะนําใหกับ
ทางผูที่มีสวนเกี่ยวของในโครงการกอสราง เขาใจในระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008 แลว ก็จะ
มีผลกระทบตอการนําไปใชในการควบคุมงานกอสราง 
 อรนลิน ศิริวรรณ (2555, หนา 1) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบ
คุณภาพ ISO 9001 ของพนักงานบริษัทฮิตาชิ ทรานสปอรตซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัย
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณใน
การทางานระหวาง 6-10 ป สังกัดฝายปฏิบัติการ ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 
9001 จานวน 2 ครั้ง สวนความคิดเห็นตอการจัดการดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของพนักงาน 
บริษัทฮิตาชิ ทรานสปอรต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรับผิดชอบของฝายบริการ รองลงมาคือ ดานการทา
ใหเกิดผลิตภัณฑ ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ดานการจัดการทรัพยากร และ
ดานการจัดการคุณภาพ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ การศึกษา ประสบการณในการทางาน 
หนวยงานที่สังกัด แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของ
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พนักงานบริษัทฮิตาชิ ทรานสปอรต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
สวนอายุและจํานวนครั้งที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 และแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการจัดการดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของพนักงานบริษัทฮิตาชิ ทรานสปอรต 
ซิสเต็ม (ประเทศไทย) ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน 
การจัดการคุณภาพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 นุชจรี ครองบุญ (2558, หนา 9) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหความตองการจําเปนใน 
การปฏิบัติงานตามขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ตามการรับรูของพนักงานบริษัท 
อินโดรามาโพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวาสภาพการดําเนินงานที่เปนจริง
ในปจจุบันของการดําเนินงานตามขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 อยูในระดับ 
ปานกลาง ซึ่ง จะตองหาแนวทางและวิธีการแกไขตามลําดับดังน้ีคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย 
การจัดระบบบริหารคุณภาพ ความรับผิดชอบ ของฝายบริหารการวัดวิเคราะหและการปรับปรุงและ
การจัดทําผลิตภัณฑสภาพที่ควรจะเปนในความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งตองการใหเกิด 
การพัฒนาการดําเนินงานตามขอกําหนดเรียงลําดับไดดังน้ีคือ การจัดทําผลิตภัณฑการวัดวิเคราะห
และการ ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษยความรับผิดชอบของฝายบริหาร และการจัดระบบ
บริหารคุณภาพลําดับความตองการจําเปนใน การพัฒนาการดําเนินงานตามขอกําหนดมีดังน้ีคือ 
การบริหารทรัพยากรมนุษยการวัดวิเคราะหและการปรับปรุง ความรับผิดชอบของ ฝายบริหาร 
การจัดระบบบริหารคุณภาพ การจัดทําผลิตภัณฑและขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของพนักงานตอ
การพัฒนาการ ดําเนินงานตามขอกําหนดเรียงตามลําดับเปนดังน้ีคือ การจัดใหมีการฝกอบรม
พนักงานใหมีความรูที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน การพัฒนาพนักงานใหมีความสามารถคิดวิเคราะหเชิง
งานวัดผลของปญหาในหนาที่ความรับผิดชอบ การสื่อสารตองสรางความ เขาใจใหตรงกันและสื่อสาร
ถึงความจําเปนของมาตรฐานคุณภาพของผลงาน โดยควบคุมการบันทึกในระบบเอกสารใหถูกตอง 
และพนักงานทุกคนตองเขมงวดตอการผลิตใหตรงตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ 
 ชัญญาพัชญ ฝงมะณี (2560, หนา 491) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงาน
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท เมนเซิ่น เอ็นเตอร ไพรส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท เมนเซิ่น เอ็นเตอรไพรส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตอการดําเนินงาน ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ใน ภาพรวมเห็น
ดวยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรับผิดชอบ
การบริหาร ลําดับถัดมาคือ ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ ดานการวัดการวิเคราะหและ 
การปรับปรุง ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑและดานการบริหารทรัพยากร ตามลําดับ2) พนักงานที่มี
เพศ อายุระดับการศึกษา อายุงาน และหนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท เมนเซิ่น เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด 
ในภาพรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 นันทวัฒชัย วงษชนะชัย (2558, หนา 1) ความเปนไปไดในการนําระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ISO 9001:2008 มาใชตามความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จํากัด 
ผลการวิจัย พบวาพนักงานบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จํากัด มีความคิดเห็นตอความเปนไปไดใน
การนําระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ในมุมมอง Balanced Scorecard โดยภาพรวม
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มีความเห็นดวย อยูในระดับมาก ( X = 3.52) โดยมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก 3 ดาน คือดาน
กระบวนการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.60) รองลงมาคือ ดานลูกคา ( X = 3.56) และดาน
บุคลากรและการเรียนรูภายในองคกร ( X = 3.47) สวนดานการเงินมีความเห็นอยูในระดับปานกลาง 

( X = 3.27) 
 




