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1. คาํนยิามและความหมาย
1. คณุภาพ (Quality) หมายถึง คณุสมบตัทิกุประการของ

ผลิตภณัฑ/บรกิาร ทีต่อบสนองความตองการและสามารถสราง
ความพงึพอใจใหแกลกูคา

2. คณุภาพ มแีนวคดิ 4 ระดบั คอื :-
1) แนวคิดที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด (Fitness to 

standard) เปนการกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ
ตามความตองการของผูออกแบบหรือผูผลิต

2) แนวคิดที่เปนไปตามความเหมาะสมตอการใชงาน 
(Fitness to use) สินคาจะตองเปนที่พึงพอใจของ
ลูกคา

3) แนวคิดที่ เปนไปตามคุณภาพเหมาะสมกับตนทุน 
(Fitness of cost) คือการทําใหผลผลิตมีคุณภาพสูง 
และตนทุนต่ํา

4) แนวคิดที่เปนไปตามความตองการแฝงของลูกคา 
(Fitness to latent requirement) คือผลผลิตที่
สามารถสนองความตองการของลูกคากอนที่ลูกคาจะ
คาดคิดมากอน 
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1. คาํนยิามและความหมาย

ความหมายของคณุภาพในแนวคดิตาง ๆ

 ผลิตภัณฑหรือบริการที่องคกรสงมอบใหลูกคา มีคุณลักษณะ
สอดคลองกับขอกําหนด และสามารถใชงานตรงตามที่ตกลงกัน 
“degree to which a set of inherent characteristic fulfils 
requirements” (ISO 9000)
 เปนสิ่งที่ตรงตามคาดหวังและเปนไปตามขอกําหนดของลูกคา

“Conformance to requirements” (ฟลิป ครอสบี้ ป 1980)
 เหมาะสมตอการใชงาน “Fitness for use” (โยเซฟ เอ็ม จูแรน)...
“Must-be quality” และ “Attractive quality” (ศ.ดร.โนริอะกิ คะโน 

และทานอื่น ๆ ) แนวคิดนี้นําไปสูประโยควา “Products and services 
that meet or exceed customers’ expectations” ซึ่งเปนนิยามดาน
คุณภาพที่ใชกันมากที่สุดในปจจุบัน
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1. คาํนยิามและความหมาย

ความหมายของคณุภาพในแนวคดิตาง ๆ (ตอ)....

 คุณคาแกบางบุคคล “Value to some person”
(เจอรัลด เอ็ม ไวนเบิรก)
 ของเสียจะสงผลกระทบตอสังคมทันที หลังจากที่

ไดจัดสงแลว “The loss a product imposes on 
society after it is shipped” (เกนิชิ ทากูชิ)
 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 

หมายถึง  การปองกันไมใหมีขอบกพรอง ความ
ผิดพลาด หรือของเสียตาง ๆ “prevention of 
defects”
 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง 

การคนหาขอเท็จจริงของของเสีย ขอบกพรอง หรือ
ความผิดพลาดตาง ๆ “Detection of defects”
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1. คาํนยิามและความหมาย
ความหมายของคณุภาพในแนวคดิตาง ๆ (ตอ)....

 ตนทนุลดต่าํลงและผลติภาพเพิม่ขึน้ ในขณะทีก่าร
ปรบัปรงุคณุภาพประสบความสาํเรจ็ดวยการจดัการทีด่ี
ขึน้ดานการออกแบบ วศิวกรรม การทดสอบ และการ
ปรบัปรงุกระบวนการ จะยิ่งดขีึน้หากผลิตภณัฑมคีณุภาพ
และราคาต่าํ ซึง่เปนโอกาสอันดทีีจ่ะเขายดึครองตลาด แต
ทวาหากมกีารลดตนทนุโดยปราศจากการปรบัปรงุ
คณุภาพ กจ็ะเปนเรือ่งทีเ่ปลาประโยชน 
“Costs go down and productivity goes up, as 

improvement of quality is accomplished by better 
management of design, engineering, testing and 
by improvement of processes. Better quality at 
lower price has a chance to capture a market. 
Cutting costs without improvement of quality is 
futile.” (ดบับลวิ เอด็เวริด เดมมิง่ ป 1988)
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1. คาํนยิามและความหมาย
2.2. การควบคมุคณุภาพการควบคมุคณุภาพ  (Quality Control (Quality Control หรอืหรอื  QC)QC)

“Detection of defects” เปนกจิกรรมสวนหนึง่
ของการจดัการคณุภาพ ทีมุ่งเนนไปทีก่ารทาํให
บรรลขุอกาํหนดดานคณุภาพ (เทคนคิในระดบั
ปฏบิตักิารและกิจกรรมตาง ๆ ทีป่ฏบิตัลิงไป
เพือ่ใหเกดิความสอดคลองกบัขอกาํหนด) ในทาง
ปฏบิตักิิจกรรมการควบคมุคณุภาพประกอบดวย 
การควบคมุกระบวนการและการตรวจสอบ หรอื
ทดสอบเพือ่ขจดัสาเหตุแหงความบกพรองหรอืบอ
เกดิแหงความไมพงึประสงคใหออกพนไปจากทกุ
ขัน้ตอนในวงจรคณุภาพ (Quality Loop) เพือ่ให
กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ การผลติ การใช
ผลิตภณัฑ มคีวามประหยดัและมปีระสทิธผิลใน
เชงิเศรษฐศาสตร (Economic Effectiveness) 
อนึง่กจิกรรมบางอยางของการควบคมุคณุภาพ
และการประกนัคณุภาพ อาจคลายคลงึกันมาก
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1. คาํนยิามและความหมาย
3.3. การประกันคุณภาพการประกันคุณภาพ  (Quality Assurance : QA)(Quality Assurance : QA) “Prevention of 

defects” เปนกิจกรรมสวนหนึ่งของการจัดการคุณภาพที่มุงเนนไป
ที่การสราง “ความมั่นใจ” วาขอกําหนดดานคุณภาพจะไดรับการ
ตอบสนอง (กิจกรรมการวางแผนงานดานคุณภาพและกระบวนการ
ปฏิบัติการอยางเปนระบบภายในระบบการจัดการคุณภาพ ซึ่งจัดทํา
ขึ้นโดยเนนการปองกันขอบกพรองหรือความไมสอดคลองมิใหเกิด
กับระบบ (กระบวนการทํางานใด ๆ ) ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจวา
ผลิตภัณฑ (หรือบริการ) นั้นมีคุณภาพตรงตามขอกําหนดดาน
คุณภาพที่ระบุไว)
หรือหมายถึง ปฏิบัติการทั้งหมดที่วางแผนอยางเปนระบบแลวนํามา
ประยุกตใชในระบบคุณภาพ เพื่อใหองคกรเชือ่มัน่วาผลติภณัฑหรอื
บริการเปนไปตามขอตกลงดานคุณภาพที่ระบุไว

QA   =   QC + Qau + Qas
QA   =   การประกนัคณุภาพ (Quality Assurance)
QC   =   การควบคุมคณุภาพ (Quality Control)
Qau =  การตรวจสอบคุณภาพภายใน (Quality Auditing)
Qas =  การประเมนิคุณภาพจากภายนอก (Quality Assessment) 
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1. คาํนยิามและความหมาย
4.4. ระบบคณุภาพระบบคณุภาพ  (Quality System : QS)(Quality System : QS) หมายถงึ ระบบทีป่ระกอบดวยโครงสราง

ขององคกร หนาทีค่วามรบัผดิชอบ วิธกีารดําเนนิการ กระบวนการดาํเนนิการ 
ทรัพยากร เพื่อนาํนโยบายการบรหิารงานดานคณุภาพไปปฏบิัติ การดาํเนนิการ
ดงักลาว จาํเปนตองจดัทาํเปนเอกสารเพื่อสามารถดาํเนนิการรกัษาระบบคุณภาพ
ไดอยางเหมาะสม และสามารถนาํไปใชไดอยางมปีระสทิธภิาพ QS=QC+QA ??

5.5. ระบบการจัดการคณุภาพระบบการจัดการคณุภาพ  (Quality Management System : QMS(Quality Management System : QMS) หมายถงึ 
การบรหิารประเภทหนึง่ ที่มกีารจัดการในทุก ๆ เรื่องเพือ่ใหไดมาตามนโยบาย
คุณภาพองคกรที่ตัง้ไว

QMS =   QS + QI + Overall Management Function
QI     =   การปรบัปรงุคุณภาพ (Quality Improvement)
Overall  Management Function =   POSDCORB
P      =  การวางแผน (Planning)
O      =  การจดัองคกร (Organizing) 
S      =  การจดัวางบคุลากร (Staffing)
D      =  การนาํองคกร 

(Directing = Quality Policy and Quality Objectives)
CO   =  การประสานงาน รวมมือ (Coordinating)
R      = การรายงาน (Reporting)
B      = การจดังบประมาณ (Budgeting)
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1. คาํนยิามและความหมาย
6.6. ระบบระบบ  (System)(System) หมายถงึ การทาํงานหรอื

กิจกรรมทีส่ามารถมเีอกสารอธบิายการทาํงาน
นั้น ๆ ไดและมกีารปรบัปรงุอยางตอเนื่อง ภายใต
สภาวะทีย่ดืหยุน

7.7. การทบทวนการทบทวน  (Review)(Review) หมายถงึ การตรวจสอบ 
ตรวจทาน ปรกึษาหารอื เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจ
เรือ่งขดีความสามารถทีจ่ะทาํใหลกูคาได สิง่ทีจ่ะ
ดาํเนินการนัน้มขีอมลูชดัเจนครบถวนและเขาใจ
ตรงตามลกูคาทีต่องการ

8.8. การทวนสอบการทวนสอบ  (Verify)(Verify) หมายถงึ ตรวจสอบความ
เปนจรงิวา ตรงตามขอกาํหนด 
(Requirements) หรอืไม หรอืตรงตามเงือ่นไข
ทีต่ัง้ไวหรอืไม

9.9. การชีบ้งการชีบ้ง  (Identify)(Identify) หมายถึง การแสดงใหเหน็
วา เปนอะไร เชน ชนดิ ขนาด รุน บรกิารอะไร 
เพือ่ปองกนัการสนัสน

10.10. การสอบกลบัไดการสอบกลบัได  (Traceability)(Traceability) หมายถงึ เมือ่มี
ปญหาสามารถคนหาขอมลูยอนหลงัได
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1. คาํนยิามและความหมาย
11.11. การควบคุมการควบคุม  (Control)(Control) หมายถึง ตรวจสอบ 

ทบทวน ดูแลใหถูกตองเปนไปตามแผนตาม
ขอกําหนด วิธีการที่จะใหรูวาเอกสารใน
ระบบการจัดการคุณภาพขององคกรนั้น 
5W 2H5W 2H (What, Why, Where, When, 
Who, How, How many)

12.12. การตรวจสอบการตรวจสอบ  (Inspection)(Inspection) การตรวจสอบ
ดูสถานที่ที่ปรากฎแกประสาทสัมผัส หรือ
ก า ร นั บ จํ า น ว น  ก า ร ชั่ ง  ต ว ง  วั ด  ว า 
ผลิตภัณฑนั้น เปนไปตามขอกําหนดหรือไม

13.13. ก า ร ท ด ส อ บก า ร ท ด ส อ บ   (Testing)(Testing) ห ม า ย ถึ ง  ก า ร
ตรวจวัดสมรรถนะ หรือ ความสามารถของ
ผลิตภัณฑ

14.14. กระบวนการกระบวนการ  (Process)(Process) หมายถงึ ระบบของ
กิจกรรมที่ ใชทรัพยากรตาง ๆ ในการ
เปลี่ยนแปลงจากปจจัยนําเขา (input) เปน 
ปจจัยนําออก (output)
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กระบวนการ (process) หมายถึง “ชุดของกิจกรรมทีส่ัมพนัธหรือมี
ปฏบิตักิารรวมกนั ในการเปลีย่นปจจัยนาํเขา (input) ไปเปนผลที่
ได/ผลผลติ (output)”

ปจจัยนาํเขา (input) กระบวนการ (process) ผลทีไ่ด/ผลผลติ (output)

กระบวนการนีจ้ะตองเปนเรื่องของการดําเนนิงานที่มีแบบแผน ตองดําเนนิงาน
ที่ประกอบไปดวยกจิกรรมตาง ๆ ที่เกดิขึน้โดยอาศยัทรพัยากรไมวาจะเปน
บุคลากร เงนิทนุ การจดัการ โรงงาน (ภาคการผลติ) หรือสถานทีใ่หบริการ 

(ภาคบรกิาร) วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักรตาง ๆ เพื่อทําการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยนาํเขาใหกลายเปนผลทีไ่ด

1. คาํนิยามและความหมาย
15.15. การจดัการโดยมองเปนกระบวนการการจดัการโดยมองเปนกระบวนการ  (Process Approach)(Process Approach)
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การดาํเนนิงานในองคกรตาง ๆ มกีระบวนการมากมาย
ตอเนือ่งกนัไป ทาํใหเกดิเปนเครือขายกระบวนการ 
(Process network)

กระบวนการกระบวนการ  AA

กระบวนการกระบวนการ  BB กระบวนการกระบวนการ  CC

ปจจยันาํเขา A

ปจจยันาํเขา B

ปจจยันาํเขา C

ผลที่ได A

ควบคมุ B

กลไก B

ผลที่ได B

ควบคมุ C

ผลที่ได C

1. คาํนิยามและความหมาย
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จากแผนภูมทิีผ่านมาจะกอใหเกิด “หวงโซอุปทาน (Supply Chain)” ขึน้ ซึง่ลกูคา
จะเปนผูพจิารณาระบ ุ“ขอกาํหนด (Requirement)” และ “ผลยอนกลบั 
(Feedback)” ใหแกองคกร ในขณะที่องคกรกจ็ะเปนผูพิจารณาระบุขอกาํหนด
และผลยอนกลบัใหกบัผูสงมอบอีกทอดหนึง่

กระบวนการกระบวนการ
ผูสงมอบผูสงมอบ

ปจจยันาํเขา กระบวนการกระบวนการ
องคกรองคกร

กระบวนการกระบวนการ
ลกูคาลกูคาปจจยันาํเขา ปจจยันาํเขา

ผลที่ได ผลที่ได ผลที่ได

ขอกําหนด ขอกําหนด

ผลยอนกลบั ผลยอนกลบั

ในมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ไดระบไุวในบทนําขอ 0.2 ชดัเจนวา “องคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนภาคการ
ผลติหรือภาคบรกิารทกุประเภทจะดาํเนินงานไดอยางมปีระสทิธภิาพนั้นจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองชี้บงและ
บรหิารกระบวนการตาง ๆ จาํนวนมากมายทีเ่ชื่อมโยงตอเนื่องกนั” ทัง้นีโ้ดยกาํหนดวา “การบงชีแ้ละการ
บรหิารกระบวนการตาง ๆ รวมถงึปฏสิมัพันธระหวางกระบวนการเหลานีท้ีด่ําเนินอยูในองคกรอยางเปน

ระบบนั้นอาจเรยีกวา การจดัการโดยมองเปนกระบวนการ (process approach)”

1. คาํนิยามและความหมาย
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ความรบัผิดชอบ
ของฝายบรหิาร

การผลติ/
การใหบรกิาร

การวดั การวิเคราะห
และการปรบัปรงุ

การบรหิาร
ทรพัยากร

การปรับปรุงอยางตอเนื่องของ QMSการปรับปรุงอยางตอเนื่องของ QMS

ลกูคาลกูคา ลกูคาลกูคา

ความ
พึงพอใจ

ผลิตภณัฑผลิตภณัฑ

ขอ
กําหนด

หรอืความ
ตองการ

ปจจยันําเขา

(Inputs)

ผลทีไ่ดหรอืผลผลติ 
(Outputs)

การไหลของขอมลู หรือการแลกเปลีย่นสารสนเทศ
กจิกรรมเพิม่คณุคา

1. คาํนิยามและความหมาย
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องคกรระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน 
(International Organization for 
Standardization) ไดบงชี้อยางชดัเจนใน ISO 
9001 : 2000 วา องคกรตาง ๆ ตองจดัทาํระบบ
การจดัการคุณภาพในรูปแบบของ “ระบบการ
จัดการกระบวนการ (Process-oriented 
management system)”
หมายถึง “ในการจัดตั้งระบบการจดัการคุณภาพ
นั้น องคกรตองชีบ้ง/ระบุชี้ จดัลาํดบั และแสดง
ปฏิสมัพันธของกระบวนการตาง ๆ ทีเ่ปน
องคประกอบในระบบการจัดการคณุภาพของ
องคกร พรอมทัง้กาํหนดวิธีการควบคุมและทาํการ
วัดติดตามตรวจสอบเพื่อใหกระบวนการตาง ๆ 
ดําเนินไปอยางมปีระสทิธภิาพและมกีารปรับปรงุ
อยางตอเนือ่ง” ซึง่ระบไุวในบทนําขอ 0.2

รูปแบบของรูปแบบของ  QMS QMS ที่ดาํเนนิงานเปนกระบวนการที่ดาํเนนิงานเปนกระบวนการ  
(Process Approach) (Process Approach) ตามตาม  ISO 9001 : 2000ISO 9001 : 2000
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1. คาํนยิามและความหมาย

16.16. การปรบัปรงุอยางตอเนื่องการปรบัปรงุอยางตอเนื่อง หมายถงึ 
กระบวนการทีด่าํเนนิการ โดย
มุงเนนไปทีก่ารเพิม่ประสทิธผิลและ
หรอืประสทิธภิาพขององคกร ที่จะ
บรรลตุามนโยบายและวตัถปุระสงค
อยางตอเนือ่ง

Continual Improvement การปรับปรุงอยางตอเนือ่ง แมอตัราสวนเพิม่จะไม
คงที่ตลอดเวลา แตโดยภาพรวมในระยะยาวแลวจะสงผล
ใหเกดิการปรับปรุงทีด่ขีึน้

Continuous Improvement  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอใน
อัตราสวนเพิ่มคงที่ตลอดเวลา


	แหล่งที่มาของข้อมูล
	1. คำนิยามและความหมาย
	1. คำนิยามและความหมาย
	1. คำนิยามและความหมาย
	1. คำนิยามและความหมาย
	1. คำนิยามและความหมาย
	1. คำนิยามและความหมาย
	1. คำนิยามและความหมาย
	1. คำนิยามและความหมาย
	1. คำนิยามและความหมาย
	1. คำนิยามและความหมาย
	1. คำนิยามและความหมาย
	1. คำนิยามและความหมาย
	1. คำนิยามและความหมาย
	รูปแบบของ QMS ที่ดำเนินงานเป็นกระบวนการ �(Process Approach) ตาม ISO 9001 : 2000
	1. คำนิยามและความหมาย

