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  ระบบคุณภาพ 
  งานบํารุงรักษา 
  ในโรงพยาบาล 

 
วิวัฒนาการและการพฒันาของระบบคณุภาพ 
    ความแตกต่างระหวา่งมาตรฐานกบัคณุภาพ คือ 
         1. มาตรฐาน เป็นการกระทําให้เป็นไปตามข้อกําหนด และมจีํานวนหรือปริมาณเป็นไปตามเกณฑ์
หรือฐานที่ใช้เปรียบเทียบ ซึง่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาแล้วว่า เกณฑ์หรือฐานนั้น  สามารถทําให้เกิดผล
ผลิตที่พึงประสงค์ มาตรฐานจึงเป็นเรื่องของเครื่องมือวัด และหน่วยวัดที่เป็น  เชิงปริมาณ หรือ วัตถุวิสยั 
(Objective) 
         2. คุณภาพ เป็นระดับความพึงพอใจของบุคคลทีม่ีต่อผลผลิตทีถู่กผลิตขึ้นมาอย่างตรงตามข้อ 
กําหนดและเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งวัดระดับคุณภาพได้จากความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลเป็นการวัดเชิง
คุณภาพ หรือ อัตวิสัย (Subjective) 

วิวัฒนาการของระบบคณุภาพ โดยสรุปได้ดังนี้ 
         1. ยุคการกําหนดข้อตกลงให้ชัดเจน เป็นแนวคดิพ้ืนฐานตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น ในจีน อินเดีย 
อาณาจักรกรีก และโรมนั เปน็ต้น ยุคนี้ถือว่าผู้เสนอจะต้องระบุสิ่งที่ตนเองต้องการให้ชัดเจน หากระบุสิ่ง
ต้องการไว้ไม่ชัดเจน ผู้สนองได้ดําเนินการเพื่อส่งมอบสิ่งของหรือบริการให้แล้ว ไม่ตรงกับความต้องการ
ถือเป็นความผิดของผู้เสนอ ผู้เสนอไม่สามารถปฏิเสธไม่รับสินค้าหรือบริการนั้นได้ (ตามหลักกฎหมายของ
พระเจ้าจัสติเนียน) 
         2. ยุคการผลิตต้องมีมาตรฐาน การที่จะสนองความต้องการให้กับผู้ใช้สินค้า หรือบริการได้อย่าง
เหมาะสมจะผกูพันอยู่กับกระบวนการผลิต ถ้าหากผู้ผลติใช้เครื่องจักรหรือวัตถุดิบที่ไม่มี ช่างไม่มฝีีมือ 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก็จะไม่ดีตามไปด้วย ผูผ้ลิตจึงต้องรับผิดชอบต่อกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น 
เช่น ในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ซู (Zhou) ราว 1,000 ปี ก่อนคริสตกาลได้ใช้มาตรการควบคุมให้ผลผลิต
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด วิธีการควบคุมให้ผลผลิตมมีาตรฐานก็ใช้วิธีกําหนดความรับผิดชอบ 
ตัวอย่างเช่น การตีเหล็กเพื่อผลิตดาบและอาวุธต่าง ๆ ผู้ผลิตต้องจารึกช่ือของตนเองในอาวุธนั้น หาก
อาวุธนั้นไม่ได้มาตรฐานก็จะมีการลงโทษ มาตรการนี้จึงถือเป็นวิธีการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อันดับ
แรกในประวัติศาสตร์ 
         3. ยุคการผลิตในปรมิาณมาก การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป (ค.ศ.ที่ 18) ได้เปลี่ยนจากการผลิต
ที่ใช้แรงงานคนมาเป็นการใช้เครื่องจักรและผลิตในปริมาณมาก (mass production)ความมีมาตรฐาน
หรือความสม่ําเสมอในคุณภาพจึงเป็นสิ่งจําเป็น การวิจัยเพื่อพัฒนาที่จะควบคุมให้เกดิความสม่ําเสมอใน
คุณภาพของสินค้าที่ผลิตจึงได้เริ่มขึ้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมี
ก้าวย่างที่สําคัญดังนี้ 

บทที่ 
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         - ศตวรรษที่ 19 การปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน 
         - ค.ศ.1924 W.A. Shewaht เขียนหนังสือ The Economic Control of the  Quality of 
Manufacturing product. มีเนื้อหาที่สําคัญคือ การควบคุมคุณภาพ  ด้วยแผนภูมคิวบคุม (Control 
chart) 
         - ค.ศ.1950 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นต้องชดใช้ค่าเสียหายในการสงคราม    ให้กับฝ่าย
สัมพันธมิตร แนวทางที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ได้ตามสัญญาก็โดยการ    ผลิตสนิค้าออกจําหน่ายใน
ตลาดโลก แต่สินค้าญี่ปุ่นยังด้อยคณุภาพอยู่มาก    ญี่ปุ่นจึงร้องขอความช่วยเหลือทางวิชาการควบคุม
คุณภาพจากสัมพันธมิตร     W.E. Deming จึงได้เดินทางมาจุดประกายการควบคุมคุณภาพในญี่ปุ่น
ด้วย    การบรรยายเรื่อง Statistical Control of Quality และในปีค.ศ.1952 Dr.J.M.  Juran ก็ได้ไป
บรรยายเรื่อง Quality of management นับจากนั้นมาวงการอุตสาหกรรมญี่ปุ่นกไ็ด้พัฒนาด้านคุณภาพ
อย่างกว้างขวาง จนมีนักวิชาการที่         สําคัญด้านคุณภาพเกิดขึ้นในญี่ปุ่นเปน็จํานวนมาก เช่น 
Ishikawa ผู้คิดค้น         เทคนิคการผลิตสนิค้าให้ตรงกับเป้าหมายให้เกิดความสูญเสยีน้อยที่สุด โดยปรับ
ค่าตัวแปร (Variable) ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการผลิตอย่างเหมาะสม 
         4. ยุคการประกันคุณภาพ ในยุคต้น ๆ คุณภาพเน้นที่การผลิตให้เป็นไปตามที่กําหนด และ
พัฒนาขึ้นมาเป็นการมีมาตรฐานวิธีผลิตหรือให้บริการ ต่อมาการมีแต่เพียงมาตรฐานกระบวนการอย่าง
เดียวเริ่มไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของการที่มีคู่แข่งขันมากขึ้น ตลาดเริ่มเป็นของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บรกิาร 
ผู้ผลิตหรือผูใ้หบ้ริการจึงเริ่มผนวก “ ความถึงพอใจของลูกค้า ” (Customer Satisfaction) เข้าไปใน
ความหมายของคําว่าคุณภาพด้วยเพราะลําพังแต่สินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานอย่างเดียวอาจจะไม่ได้รับ
ความสนใจที่จะซื้อหรือใช้บริการอีกต่อไปเช่นการผลิตอาหารสําเร็จรูป ที่มมีาตรฐานว่าต้องมีคุณค่า
อาหารครบ 5 หมู่ คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร ่ไขมัน วิตามิน ในตลาดที่มีผูผ้ลิตอาหารสําเร็จรูป
เพียงรายเดียว ประชาชนไม่มีทางเลือกก็จะซื้อผลิตภัณฑน์ั้น ต่อมาเมื่อมีผู้ผลิตหลายรายประชาชนเริ่มมี
โอกาสเลือกก็จะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าหรือผลติภัณฑ์ที่สามารถสร้างความพึงพอใจได้เท่านั้น ในกรณขีอง
อาหารก็คือ มีมาตรฐานครบ 5 หมู่ และมีความอร่อย 
         ดังนั้น "ความพึงพอใจ" จึงเริ่มเขา้มาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของคุณภาพ การสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บรกิารใน "สินคา้" หรือ "บรกิาร" ตลอดเวลาที่ลูกค้าหรือใช้บริการได้บริโภค 
หรือได้ใช้บริการนั้น ๆ จึงจําเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) สินค้าหรือบริการว่า
จะต้องมีมาตรฐาน และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใชบ้ริการได้ การที่สามารถควบคุม
คุณภาพได้อย่างสม่ําเสมอโดยไม่มีความบกพร่องหรือผิดพลาดเลยเรียกว่า การประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) และการที่จะให้เกิดคุณภาพโดยสม่ําเสมอจึงเป็นต้องมีการบริหารคุณภาพ (Quality 
Management)   จากวิวัฒนาการดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้ความหมายของคําว่า "คุณภาพ" เปลี่ยนแปลง 
ไปตามลําดับโดยสรุปดังนี้ 
        1. คุณภาพ หมายถึง สิ่งที่ถูกผลิต หรือทําขึ้นตรงตามที่ผู้ผลิต หรือผู้ทํากําหนด 
        2. คุณภาพ หมายถึง สิ่งที่ถูกผลิต หรือทําขึ้นตรงตามที่ผู้ผลิต หรือผู้ทาํกําหนด โดยมีผล 
ผลิตเหมือนกันทุกครั้งที่ทําการผลิต 
        3. คุณภาพ หมายถึง สิ่งที่ถูกผลิต หรือทําขึ้นตรงตามมาตรฐานทีกํ่าหนดทุกครั้ง และสามารถ 
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ หรือผู้ใช้บรกิารได้   
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แต่คํานิยามตามระบบ ISO 9000 หรือระบบใด ๆ ก็ตาม จะมกีารให้คํานิยาม "คุณภาพ" 
เฉพาะเจาะจงเป็นของตัวเอง โดยมีรากฐานจากความหมายดังกล่าวข้างต้น 

 
องค์การผู้กาํหนดมาตรฐานคณุภาพ 
         คุณภาพเป็นเรื่องของการทําได้ตรงตามรูปแบบรายการที่กําหนด (Specification) และได้
มาตรฐาน (Standard) สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ (Customer Satisfaction) หรืออาจ
กล่าวโดยสรุปว่าคุณภาพเป็นเรื่องของ 3S คือ  

- Specification 
- Standard และ  
- Satisfaction 
 

มาตรฐานคณุภาพ องคป์ระกอบทีส่ําคญัประกอบดว้ย 
         1. รูปแบบรายการที่กําหนด เป็นรูปแบบรายการที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้หรือ
ผู้ใช้บริการ ดังนั้นรูปแบบรายการของผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นบนฐานข้อมูลที่ว่า "อะไรหรือสิ่ง
ใดที่จะ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า" ก็กําหนดหรืออกแบบให้ตรงความต้องการนั้น การแสวงหาข้อมูล
ความต้องการของลูกค้า (Customer need Assessment) จึงเป็นวิธีการที่สําคัญ 
         2. มาตรฐาน เป็นข้อกําหนดที่เกิดขึ้นจากการวิจัยพัฒนาทั้งให้ห้องทดลอง และภาค 
สนามซึ่งประกอบด้วย 
              2.1 มาตรฐานโครงสร้าง (Structure Standard) เป็นปัจจัยนําเข้า เช่น การผลติปาก 
กาพลาสติก วัสดุพลาสติกถอืเป็นปัจจัยนําเข้า จึงถือเป็นมาตรฐานโครงสร้าง 
              2.2 มาตรฐานกระบวนการ (Process Standard) เป็นวิธีการผลิตหรือให้บริการที่ผ่านการ
ทดลอง หรือวิจัยพัฒนาจนถึงขั้นที่มีการประกันว่าทําตามกระบวนการนี้แล้วจะได้ผลผลิตออกมาดีเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กําหนดเท่ากันทุกครั้ง และมีประสิทธิภาพในการผลิตจนสามารถใชวั้สดุในการผลติและ
ได้ผลโดยที่ไมม่ีความสูญเสียเลย (Zero defect) 
              2.3 มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ (Results Standard) มาตรฐานเชิงผลลัพธ์นี้วัดได้จาก 
ความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้า หรือบริการนั้น ๆ  
         3. ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจมีลักษณะพลวัตรผันแปรไปตามความต้องการของคน 
มาตรฐานเชิงผลลัพธ์จึงจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าสินค้าหรือบริการที่เรามั่นใจว่ามี
มาตรฐานนั้นจะยังคงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือผู้ใช้บริการอยู่หรือไม่ เช่น การยอมรับคาํติชม
ของลูกค้า (Customer Complaints) เพื่อนํากลีบมาปรับปรุงแก้ไข หาทางพัฒนาให้ทันกับภาวะความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตวิทยาของลูกค้า 
         4. การกําหนดมาตรฐาน มาตรฐานถือเป็นองค์ประกอบคุณภาพที่สําคัญ เพราะการที่มีมาตรฐาน
แตกต่างกันจะทําให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรอย่างมาก เช่น การกําหนดขนาดของเครดิตการ์ดที่
แตกต่างกันก็จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องแตกต่างกัน หรือปรับให้มีช่องสําหรับสอดใส่เครดิตการ์ดหลายอัน
ในเครื่องเดียวกัน การทําใหม้ีมาตรฐานเดียว (Single Standard) จึงเป็นสิ่งจําเป็นในการลดความ       
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สูญเปล่า องค์การที่ทําหน้าทีกํ่าหนดมาตรฐานมีอยู่หลายองค์การ และหลายระดับ ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปมักจะ
มีรูปแบบดังนี้ 
              4.1 องค์การมาตรฐานในกลุ่มวิชาชีพ มาตรการขององค์การหรือหน่วยงานประเภทนี้คือ การ
ขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้วเลือกกันเองขึ้นเป็นองค์การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะรวมถึง จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพด้วย เช่น แพทย์สภา สภาทนายความ วิศวกรรมสถานฯ เป็นต้น องค์การเหล่านี้จึงจําเป็นต้อง
กําหนดมาตรฐานการประกอบวชิาชีพ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
              4.2 องค์การมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ องค์การหรือหน่วยงานประเภทนี้ 
จะมีระดับที่สําคัญคือ 
                   4.2.1 ระดับบุคคล (Individual level) 
                   4.2.2 ระดับองค์การหรือบริษัท (Company level) 
                   4.2.3 ระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น (Local level) เช่น ในเขตจังหวัด ภาค เป็นต้น 
                        4.2.4 ระดับชาติ (National Level) หน่วยงานหรือองค์การที่กําหนดมาตรฐาน 
ระดับนี้จะสูงกว่าระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น ในประเทศไทยก็คือ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งตามปกติในนานาชาติมักสังกัดกระทรวง
พาณิชย์หรือสํานักงานเลขาของฝ่ายบริหารเช่นองค์การ ANSI ในสหรัฐอเมริกา, DIN ในประเทศ
เยอรมันนี, JIT ในประเทศญีปุ่่น และ BS ในประเทศอังกฤษ 
                        4.2.5 ระหว่างประเทศ (International Level) หน่วยงานหรือองค์การนี้จะกําหนด
มาตรฐานที่ใชกั้นในระดับนานาชาติ องค์การที่สําคัญในระดับนี้ที่ถือเป็นองค์การที่รู้จักกันแพร่หลายก่อต้ัง
ขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2489 เรียกว่า International Organization for Standardization 
(IOS) ในการก่อต้ังครั้งแรกนั้นมีสมาชิกอยู่เพียง 25 ประเทศ แต่ในปจัจุบันมีประเทศสมาชิกกว่า 125 
ประเทศ สาํนักงานใหญ่ขององค์การนี้ต้ังอยู่ที่เจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ เพื่อรําลึกถึงการก่อต้ัง
องค์การจึงกําหนดให้ทุกวันที่ 14 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานโลก (World Standard Day) 
              องค์การสหประชาชาติได้เห็นความสําคัญของ "คุณภาพ" ในสังคมมนษุยชาติจึงยอมรับ
องค์การ IOS เป็นองค์การชํานาญพิเศษประเภทไมใ่ช่หน่วยงานของรัฐในการปรับ รวมพัฒนามาตรฐาน
ของชาติต่าง ๆ ให้เป็นสากลเพื่อใช้ได้เป็นอย่างเดียวกัน 
 
แนวความคดิเรื่องคณุภาพ 
         แนวความคิดที่สําคญัในเรื่องระบบ และกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป คือ แนวคิด 
ของ INPUT-PROCESS-OUT PUT เช่น การผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพจะมีกระบวนการดังนี้ 
 

 
รูปที่ 33  กระบวนการคุณภาพด้านการศึกษาอบรม 



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                             คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 
 

- 111 -

         จากผังภาพดังกล่าวองค์การรับรองคุณภาพแต่เดิมนั้นจะพิจารณารับรองที่ผลลัพธ์เป็นสําคัญ เช่น 
องค์การรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์แห่งหนึ่งจะได้ตราสัญญาลักษณ์ติดประทับที่สินค้า ถ้าหากสินค้านั้น
ผ่านการตรวจแล้วว่ามีคุณภาพ เช่น บริษัท ก. เชื่อว่าสินค้าที่มีตรารับรองจากองค์การฯ จะสามารถเพิ่ม
ยอดขายและทาํกําไรเพิ่ม จึงได้คัดสรรแต่วัสดุดี ๆ เครื่องจักรที่มีคณุภาพ ช่างฝีมือดี มาผลิตสินค้า 
ปรากฏว่า สินค้าที่ออกมาจากกระบวนการผลิต มีคุณภาพดีมาก เมื่อนําไปให้องค์การฯตรวจสอบก็พบว่า
คุณภาพดีจริงจึงให้ตรารับรองเพื่อนําไปใช้ประทับในสินค้า ต่อมาบริษัท ก. พบว่ากระบวนการที่ใช้ผลิต
สินค้านั้นต้นทุนสูงมาก จึงลดต้นทุนลงโดยใช้วัสดุไม่ดี ลดเชื้อเพลิงในการเดินเครื่องจักร สินค้าที่ได้
ออกมาจากกระบวนการก็มีคุณภาพลดลง แต่สินค้านั้นกยั็งมีตรารับรองคุณภาพ ซึ่งในด้านหนึ่งถือว่าเป็น
การหลอกลวงและเอาเปรียบผู้ซื้อหรือผู้บริโภค หากองค์การที่รับรองคุณภาพไม่สามารถควบคุมสินค้าที่มี
อยู่ในท้องตลาดโดยการสุ่มตรวจ หรือกระบวนการกํากับควบคุม (Monitoring) อย่างมีประสิทธิภาพก็จะ
ทําให้ตรารับรองคุณภาพที่ได้ให้ไปนั้นสื่อการยอมรับจากผู้บริโภคในที่สดุ การรับรองแต่เพียงผลลัพธ์หรือ
ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงกระบวนการผลิตจึงเป็นแนวคิดเดิมที่เน้นไม่ครบรปูแบบปัจจัยนําเข้า-
กระบวนการ-ผลลัพธ์ 
ต่อมาได้มีการพบว่า กระบวนการก่อนที่จะเกิดผลิตผลน้ัน สามารถที่จะใช้เป็นหลักประกันได้ว่า คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จะดีหรือเลวได้ ในกรณีตัวอย่างข้างต้นผลิตภัณฑ์ทีน่ําไปให้องค์การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์รับรองนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุอย่างดี เครื่องจักรดี การออกแบบดี ผลิตก่ีครั้งภายใต้
กระบวนการ และปัจจัยนําเข้าอย่างเดิมผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ก็จะมีคณุภาพเท่ากันทุกครั้ง การรับรอง

ตามแนวคิดใหม่จึงเน้นที่การรับรองขั้นตอนปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ 
 

 
 

รูปที่ 34  กระบวนคุณภาพที่มีการประกันคุณภาพ 
 
     จากผังภาพข้างต้นองค์การ International Organization for Standardization (IOS) จึงเห็นว่า
การประกันว่าผลผลิตหรือผลติภัณฑ์จะมีคุณภาพเท่ากันทุกครั้งนั้นต้องสร้างมาตรฐานตั้งแต่ปัจจัยนําเข้า 
และกระบวนการ หากสองส่วนนี้มีมาตรฐานก็จะเป็นหลักประกันว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพเท่ากัน 
(equal) ทุกครั้งจึงได้ใช้อักษรย่อจาก IOS เป็น ISO ซึ่งเป็นภาษากรีกแปลว่า เท่ากัน/Equal และได้ใช้ 
ISO กับเอกสารต่าง ๆ ขององค์การ เช่น ISO 100 ในมาตรฐานฟิล์มถ่ายภาพ ISO 1000 และ ISO 
2000 ในมาตรฐานวัสดุเครื่องมือช่าง เป็นต้น รหัสตัวเลขที่ใช้ตามหลงั Iso มีรหัสเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน ที่ถูกพัฒนาขึ้นจนถึงรหัส ISO ที่รู้จักกันแพร่หลายคอื ISO 9000 ซึ่งถือเป็นอนุกรม
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มาตรบานสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทั้งการผลิต และการให้บริการในลักษณะการบริหาร คุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management) โดยไม่มุ่งเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียว 
มาตรฐานที่แตกต่างกันก่อให้เกิดความสูญเสยีในการปรับใช้ และเป็นเหตุให้ต้องลงทุนจัดทําระบบ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น การพัฒนาเพื่อรวมมาตรฐานระดับชาติของแต่ละประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลก 
จึงเป็นภาระขององค์การนานาชาติผู้ให้การรับรองมาตรฐาน 
Overview ISO 9000 Requirements Version 1994 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Version 2000) การที่
แต่ละประเทศจัดระบบคุณภาพโดยกําหนดระบบมาตรฐานของตนเอง เพื่อใช้ายในประเทศเปน็เหตุให้
การไหลเวียนสินค้ามีอุปสรรคอย่างยิ่ง เช่น ขนาดของกล่องบรรจุที่ไม่ได้มาตรฐานจะทาํให้การบรรจุในตู้
ขนส่ง (Container) เป็นไปได้ยาก ดังนั้นในปี 1978 DIN ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานของเยอรมัน จึงได้ริเริ่ม
ที่จะให้ทั่งโลกมีระบบมาตรฐานเดียวกัน และ ISO เองก็ได้จัดต้ังคณะกรรมการด้านเทคนิค ISO / TC 
176 ขึ้นมาเช่นกัน ต่อมาในปี 1979 BSI ของอังกฤษพัฒนาระบบคุณภาพ BS 5750 (1994 
เปลี่ยนเป็น BS / EN / ISO 9000) ขึ้นมา และใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์ จนได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง และในปี 1987 ISO ได้รวบรวมมาตรฐานต่าง ๆ ขึ้นเป็นมาตรฐานนานาชาติ และตีพิมพ์
เผยแพร่เพื่อใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก (one world one standard) มาตรฐานที่ ISO นํามาพัฒนาจน
เป็น ISO 9000 มาจากระบบที่สําคัญดังนี ้     
 - 1968 - AQAP มาตรฐานการประกันคุณภาพของทหาร 
      - 1970 - DEF - STAN 05 (Defiance Standards) 
      - 1972 - 1987 ใช้ระบบ BS 4891 แนวทางในการประกันคุณภาพ, BS 5175 ประเมิน
ระบบประกันคุณภาพ ,  BS 5750 ระบบบริหารคุณภาพ 
      - 1994 ISO 9000 ฉบับแก้ไขปรับปรุง 
 
TIS / ISO 9000 หรือ สมอ. / ISO 9000 
 คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นคระกรรมการตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2517 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบคุณภาพตาม ISO 9000 : 
1987 Quality Management and Quality Assursance Standards - Guidelins for Selection 
and use เป็นสิ่งที่จะทําใหเ้กิดมาตรฐานต่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จงึได้จัดแปลและเสนอให ้ รัฐมนตรี
พิจารณาประกาศตาม มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยประกาศในราชกิจ- จานุเบกษาเล่ม 
108 ตอนที่ 99 วันที่ 4 มิถุนายน 2534 เจตนารมณ์ของการประกาศใช้ TIS / ISO 9000 ของสมอ.
พิจารณาได้จากคํานํา มอก.9000 - 2534 ซึ่งกล่าวว่า"ตัวประกอบสําคัญที่จะแสดงถึงสมรรถนะของ
องค์การ คือ การผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บรกิารที่มีคุณภาพ ผู้บริโภคมแีนวโน้มที่จะมุง่เน้นที่คุณภาพมาก
ขึ้น จึงจําเป็นต้องสร้างความสํานึกในการที่จะปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุและคงไว้ซึ่ง
สมรรถนะที่ดีและมีประสิทธิภาพองค์การส่วนใหญ ่ ไม่ว่าจะทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
หน่วยงานของรัฐ ต่างก็ผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการเพื่อสนองความต้องการหรือข้อกําหนดของผู้ใช้ 
ข้อกําหนดเหล่านี้มักจะอยู่ในรูปของ "ข้อกําหนดรายการ" อย่างไรก็ตามข้อกําหนดรายการทางวิชาการไม่
อาจประกันได้ว่าจะสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ําเสมอ ถ้ามคีวามบกพร่องในข้อกําหนด 



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                             คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 
 

- 113 -

 
 

        

ตารางที่ 2  ขอ้แตกต่างของมาตรฐาน ISO 
 
รายการหรือในระบบขององค์การในการออกแบบ และการผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ ด้วยเหตุนี้จึงต้อง
มีการพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพและแนวทางเพื่อใช้เสริมใหข้้อกําหนดรายการทางวิชาการสมบูรณ์
ขึ้น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ (มอก. 9000 ถึง มอก. 9004) นี้ได้
รวบรวมเหตุและผลตามแนวทางหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน" จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การหมุนเวียนถ่ายเท
ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ ์ และบริการซึ่งเดิมเคยไหลเวียนเฉพาะภายในประเทศ ผู้เสนอและผูส้นองถูก
จํากัดเฉพาะภายในประเทศ แต่ในยุคโลกไร้พรมแดนหรอืยุคโลกาภิวัฒน์ ผู้เสนอและผู้สนองมีอยู่ทั่วโลก 
"คุณภาพ" จึงจําเป็นต้องมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ผลติภัณฑ์หรือบริการที่จะมีคุณภาพนั้นต้องควบคุม
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ให้มีการปฏิบัติตามอนุกรมมาตรฐาน และระบบอนุกรมมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกก็คือ ISO 9000 ซึ่งประเทศ
ไทย โดย สมอ. ก็ได้แปลระบบมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน 
 
การตรวจสอบและประเมินคณุภาพ        
        การตรวจสอบระบบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ คือ กระบวนการสําคัญ 2 ประการของการ
ประกันคุณภาพ การตรวจสอบระบบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบโดย
ภายในหรือภายนอกเพื่อประกันว่า องค์กรอุดมศึกษามีกลไกที่เหมาะสมในการควบคมุคุณภาพ ส่วนการ
ประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การทบทวนและตัดสินผลโดยภายนอกเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในองค์กรอุดมศึกษา 
ระบบคุณภาพ หมายถึง การเลือกระบบคุณภาพ เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของหน่วยงาน ที่สําคัญ
ได้แก่ 

1. กิจกรรม 5 ส หรือ 5S เป็น กระบวนการพัฒนาองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีกิจกรรมสําคัญ 5 ประการคือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สุขนิสัย.  

2. Quality control Circle(QCC) เป็น กระบวนการที่เน้นการแก้ปัญหาในองค์กร โดยกลุ่ม
พนักงานจํานวน 4-10 คนที่ร่วมกันศึกษา พิจารณา และหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ในองค์กร  

3. Systematic Approach ได้แก่ CIPP, IPO, IPOO ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพองค์กรด้วยการใช้
องค์ประกอบและดัชนี จาก บริบท(context) ตัวป้อน(input) กระบวนการ(process) และ ผลผลิตหรือ 
ผลลัพท ์(output หรือ outcome)  

4. Quality Assurance(QA) เป็น กระบวนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน หรือที่เรียกทั่วไปว่า 
การประกันคุณภาพการทํางาน เน้นการกําหนดนโยบายคุณภาพ การกําหนดองค์ประกอบและดัชนีบ่งชี้
คุณภาพ การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนและระดับในองค์กร และการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นความเป็นอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ  

5. ISO เป็น มาตรฐานระบบคุณภาพสากล หรือ International Standard Organization หรือ 
International Standard for Organization  

6. TQM เป็น กระบวนการบริหารองค์กรที่เน้นความพอใจของลูกค้า คุณภาพของภาวะผู้นํา 
ความต่อเนื่องในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร หรือเรียกว่า Total Quality Management  

7. Accreditation เป็นการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการทํางาน ที่เน้นทั้งการรับรอง
หน่วยงานและกระบวนการการทํางาน ด้วยการกําหนดดัชนีวัดจาสกหน่วยงานหรือองค์กรอิสระจาก
ภายนอก เพื่อวัดคุณภาพของหน่วยงานที่เสนอขอรับรองโดยสมัครใจ  

8. MBNQA เป็น รางวัลระดับชาติที่ให้แก่องค์กรที่เสนอขอรับหรือแข่งขันด้านคุณภาพ หรือที่
เรียกว่า Malcolm Balding National Quality Award  

9. ระบบคุณภาพอื่น ที่หน่วยงาน หรือองค์กรกําหนดขึ้นหรือนํามาใช้และเรียกช่ือเองตามความ
เหมาะสม   รวมทั้งต้องมีระบบการตรวจสอบคุณภาพทั้งภายในและจากภายนอก  
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กระบวนการประกนัคณุภาพ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็นส่วนที่หน่วยงาน จะต้องจัดให้มี

ระบบและกลไกการควบคุมคณุภาพภายในขององค์ประกอบต่าง ๆ ทีจ่ะมีผลต่อคุณภาพของงาน และ
ต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งการมีระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการภายในด้วย 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินการของ
ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่หน่วยงานได้จัดให้มีขึ้น โดยจะเป็นการตรวจสอบเชิงระบบ 
มุ่งเน้นการพิจารณาว่า องค์กรได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใด และมี
ขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่าการจัดการการทํางานจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทัง้นี้ 
มุ่งเน้นการตรวจสอบในหน่วยเป็นหลัก 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ
ดําเนินการของหน่วยงานโดยภาพรวมว่า เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบควบคุม
คุณภาพแล้วได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด  

 
ทั้งนี้ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพนี้จะกระทําอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑ์และแนวทางการ

ดําเนินการที่ชัดเจนโดยสรุปกระบวนการประกันคุณภาพการทํางาน ประกอบด้วย 
1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 
3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
 

ระบบการประกันคณุภาพ 
 ทาํไมต้องประกันคณุภาพ การที่เราจะทราบว่าสิ่งใดมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการใช้งาน 
ดีในระดับใดนั้น คงต้องมีการวัด และการประเมินในสิ่งนั้นๆอย่างมีกระบวนการที่ถูกต้องเป็นสากล การ
ให้บริการก็คลา้ยกัน ต้องมกีารนาเสนอให้ทราบว่ามีคุณภาพอย่างไร อะไรคือตัวช้ีวัด วัดได้อย่างไร วัดได้
แค่ไหน ใครเปน็คนทา ใครเป็นคนวัด มีการนาเสนอโดยวิธีการอย่างไร เมื่อใด เพื่อให้ผู้ใช้มีความมั่นใจว่า
สิ่งนั้นเขาสามารถนาไปใช้ได้ตรงตามความต้องการ และไหป้ระโยชน์กับผู้ใช้มากที่สุด ประการแรก และที่
สําคัญคือตาม พ.ร.บ กาศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับต้องปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ในหมวด 6 เพื่อรับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งทุกระยะ 5 
ปี และควรใหด้าเนินการภายในปี 2543 ซึ่งต้องทาความเข้าใจใหถู้กต้องเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
เป็นเบื้องต้นดังนี้  
 1. การประเมินเป็นการให้ขอ้มูลที่ช่วยให้มกีารปรับปรุงตนเองให้ทางานได้ดีขึ้น  
 2. การประเมินเป็นงานที่ต้องทาในวงจรการทางานอยู่แล้ว ไม่ใช่การเพิ่มภาระ  
 3. การประเมินเป็นงานที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง  
 4. การประเมินเป็นงานของทุกคนไม่ใช่การสร้างผลงานทางวิชาการของใคร  
 5. การประเมินเป็นงานที่ต้องทาด้วยใจเป็นกลาง สะท้อนผลงานตามความเป็นจริง  
 6. การประเมินเป็นงานที่ทุกคนต้องทาด้วยความเต็มใจ และอยากทา  
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 7. การประเมินเป็นงานที่ต้องทาให้ถูกต้องตามหลักวิธีการ ผู้ทาต้องมีความรู้ในการประเมิน  
 8. การประเมินเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันทาให้เสร็จ  
 9. การประเมินเป็นงานที่ต้องเอาผลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง  
 10. การประเมินเป็นงานที่ต้องเผยแพร่ผลการประเมินใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ  
 

ระบบการประกันคุณภาพการทํางานอาจจําแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน 
และการประกนัคุณภาพโดยภายนอก 

1) การประกันคุณภาพภายใน หมายถึงกิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในหน่วยงาน โดย 
การดําเนินการของหน่วยงานเพื่อให้มีความมั่นใจว่าหน่วยงานดําเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ  
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

1. 1 การควบคุมคุณภาพ  
2. 2 การตรวจสอบคุณภาพ  
3. 3 การประเมินคุณภาพ  

2) การประกันคุณภาพโดยภายนอก หมายถึง การดําเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพ
ภายในพร้อมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อประกันว่าหน่วย 
งานของเราได้ดําเนินการภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ  
กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย 

2.1 การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
2.2 การประเมินคุณภาพ  
2.3 การให้การรับรอง  

สรปุความแตกต่างระหวา่งมาตรฐานกบัคณุภาพคือ 
         1. มาตรฐาน เป็นการกระทําให้เป็นไปตามข้อกําหนด และมจีํานวนหรือปริมาณเป็นไปตามเกณฑ์
หรือฐานที่ใช้เปรียบเทียบ ซึง่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาแล้วว่า เกณฑ์หรือฐานนั้น สามารถทําให้เกดิผล
ผลิตที่พึงประสงค์  มาตรฐานจึงเป็นเรื่องของเครื่องมือวัด และหน่วยวัดที่เป็นเชิงปริมาณหรือวัตถุวิสัย 
(Objective) 
         2. คุณภาพ เป็นระดับความพึงพอใจของบุคคลทีม่ีต่อผลผลิตทีถู่กผลิตขึ้นมาอย่างตรงตามข้อ 
กําหนดและเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งวัดระดับคุณภาพได้จากความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลเป็นการวัดเชิง
คุณภาพ หรือ อัตวิสัย (Subjective) 
 
การประกนัคณุภาพ (Quality Assurance: QA) 
 คําว่า  “การประกัน”   ในที่นี้มีความหมายแตกต่างจากความหมายในวงการประกันวินาศภัย
หรือการประกันชีวิต    ที่เมื่อมีการซื้อกรมธรรม์หรือตกลงทําประกันแล้ว    หากทรัพย์สินเสียหาย   หรือ
บุคคลเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต   ก็จะมีการรับผิดชอบชดใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามสัญญา   เช่น   การ
ซ่อม  สร้าง   หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นต้น   การประกันคุณภาพที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้   มี
นักวิชาการด้านคุณภาพได้ให้ความหมายและเสนอมุมมองไว้  6  แนวคิด    เรียงตามลําดับปีที่เผยแพร่
เอกสารดังนี้ 
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ความหมายที ่1 
        การประกันคุณภาพ   หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับการวางแผนและจัดระบบแล้วในกระบวนการ
บริหารคุณภาพ    ที่ช่วยสรา้งความมั่นใจว่าจะได้คุณภาพตามที่กําหนดไว้(Harrington and Mathers, 
1991:22)  
ความหมายที ่2 
        การประกันคุณภาพ   หมายถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกดิความม่ันใจว่า  กิจกรรมในกระบวนผลิต
ทั้งหมด    ดําเนินไปอย่างมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน   และมีประสิทธิภาพ (Juran and Gryna, 1993 : 
565) 
ความหมายที ่3 

        การประกันคุณภาพ   หมายถึงกระบวนการผลิตที่ยังคงเน้นการใช้สถิติ   และการควบคุมการผลิต
เช่นเดียวกับยุคการควบคุมคณุภาพ   แต่ได้มีการนําเรื่องการออกแบบวิศวกรรมการวางแผนและการ
บริการ    มาเป็นองค์ประกอบของคุณภาพด้วย    การประกันคุณภาพครอบคลุมใน  4   เรื่องคือ         

 

1. การกําหนดตัวเลขค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคุณภาพ  
2. การควบคุมคุณภาพทั้งองค์รวม  
3. ความเชื่อถือได้ของการผลิต   และ 
4. ความผิดพลาดเท่ากับศูนย์ (Bounds, 1994 : 55)  

ความหมายที ่4 
        การประกันคุณภาพ   หมายถึงกิจกรรมทุกอย่างทีช่่วยให้ผู้บริโภคได้รับสินค้า    และบริการอย่างมี
คุณภาพตามระดับที่กําหนด    ในบางครั้งอาจผนวกเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ (Inspection)   ไว้ในการ
ประกันคุณภาพด้วย    กล่าวอีกนัยหนึ่งการประกันคุณภาพเป็นกิจกรรมการบริหารจัดการ    และกิจกรรม
การควบคุมเพื่อให้ได้คุณภาพที่คงเส้นคงวา เน้นการแก้ปัญหาในระยะยาว  ซึ่งในระบบคุณภาพ ISO 
9000 เองก็กําหนดให้มีการประกันคุณภาพไว้เช่นกัน    คือในข้อที่ว่าด้วยการองกัน   (Prevention)  และ
การตรวจสอบ (Correction) (Jackson and Ashton, 1995 : 22) 
ความหมายที ่5 
        การประกันคุณภาพ   หมายถึงกลไก  (Mechanisms)   และกระบวนการ  (Processes) ต่างๆ   ที่
นําไปสู่การรักษาและปรับปรงุคุณภาพของผลลัพธ์    เพื่อช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders)   มั่นใจในวิธี
ควบคุมคุณภาพและมั่นใจในมาตรฐานของผลผลิต    อีกทั้งเป็นการรับประกันหรือรับรองว่าจะได้มาตรฐาน
ตามท่ีระบุ (Harman, 1996 : 6)  
ความหมายที ่6 
        การประกันคุณภาพ   หมายถึงระบบซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น    หาก
ปัญหาเกิดขึ้นแล้ว   ต้องตรวจสอบหาปัญหานั้นให้พบ   แล้วอธิบายสาเหตุและป้องกันไม่ให้ปัญหานั้น
เกิดขึ้นอีก (Robert, 1997 : 38) 
        จากความหมายของการประกันคุณภาพข้างต้นนี้ อาจสรุปได้ว่า   การประกันคุณภาพการ
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ให้บริการ    หมายถึงการดําเนินการตามมาตรการ   หรือระบบที่สร้างความมั่นใจ  พึงพอใจ 
ประทับใจ   ต่อสังคมว่าสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน    สามารถจัดการใหบ้ริการอย่างมี
คุณภาพ    ผู้จบการให้บริการมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว้   (กรมสามัญศึกษา,2540 : 3 และ 
สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์, 2540 : 1) 
 
วิธีการประกันคณุภาพการใหบ้รกิารแนวใหม ่(Quality Assurance Approaches) 
        Harman (1996 : 88-89)   ได้เสนอวิธีการประกันคุณภาพแนวใหม ่ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในสมัยปัจจุบันไว้ดังนี้ 
        1. ระเบียบวิธีที่ใช้ (Methodologies) มี 5 แบบ ได้แก่  

 

• การให้บริการ หรือประเมินตนเองภายในองค์กร 
• การตรวจสอบกันเองภายในกลุ่มองค์กร และเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมด้วย 
• การวิเคราะห์เอกสารทางสถิติต่าง ๆ และ/หรือ การวิเคราะห์จากตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
• การสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน หรือนกัศึกษา ผู้จบการให้บริการ นายจ้าง และองค์กร

วิชาชีพต่างๆ 
• การจัดสอบวัดความรู้ ทักษะ และความสามารถของเจ้าหน้าที่ 

       2. จุดเน้น (Focus) มีจดุเน้น 2 ระดับ คือระดับชาติ หรือ ระดับภาคโดยภาพรวม กับระดับองค์กร  
 • ระดับชาติ หรือ ระดับภาค (System Level) การให้บริการของแต่ละภาค หรือทั้งประเทศ 
  • การตรวจสอบสาขาวิชาในระดับชาติ (National Review of Disciplines) 
   • ตรวจสอบเฉพาะผลงานด้านการการทําวิจัย 

• ตรวจสอบเฉพาะการสอน 
• ตรวจสอบทั้งการวิจัย และการสอน 

  • การประเมินแต่ละองค์กร (Institutional Evaluations) 
   • ตรวจสอบเฉพาะผลงานด้านการการทําวิจัย 

• ตรวจสอบเฉพาะการสอน 
• ตรวจสอบกระบวนการประกันคุณภาพที่ใช้ในองค์กร 
• ตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและ

กระบวนการประกันคุณภาพ 
 • ระดับองค์กร (Institutional Level) 
  • การตรวจสอบภาควิชา คณะ และสาขา (Schools) 

• การตรวจสอบรายวิชา และโปรแกรม 
• การตรวจสอบหน่วยที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการและบริการ 
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         3. การรายงานผล และการติดตามผลการจัดการให้บริการ (Reporting and Follow-up 
Activities) 

• รายงานต่อองค์กรหรือหน่วยที่ถูกตรวจสอบเท่านั้น 
• รายงานต่อองค์กร และตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย 
• รายงานอย่างเป็นทางการต่อรัฐมนตร ีกระทรวง สํานักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สําหรับระดับองค์กรก็รายงานต่ออธิการบดีและรองอธิการบดี 

• รายงานต่อสาธารณะ 
• จัดอันดับ และตีพิมพ์ผลการจดัอันดับแล้วเผยแพร่ 
• การรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) หรือรับรองหน่วยงาน (Validation) 

 
การให้บริการตนเองหรือประเมินตนเองของแต่ละองค์กร จะเป็นวิธีการหลักสําหรับ        

1. การประเมินผลงาน 
2. การรวบรวมข้อมูล และ 
3. การวัดในเรื่องต่าง ๆ  

        ส่วนการประเมินผลการดําเนินงาน (Performance) จะเป็นไปในรูปการตรวจสอบกันเองภายในกลุ่ม 
(Peer review) ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรม 
ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาอาชีพ หรือทั้งสองกลุ่ม, การใช้ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน และ/หรอืการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่าง ๆ  
        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การให้บริการหรอืประเมินตนเองของแต่ละองค์กร
เป็นวิธีการที่เหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเมื่อองค์กรเป็นผู้ผลักดันให้มีการประเมินผลการ
ทํางานของตนเอง ก็ย่อมจะมีการปรับปรุงการทํางานอย่างแท้จริง ความยากลําบาก หรือผลร้ายที่อาจเกิด
จากการประเมินจะมีน้อยลงเพราะเป็นการประเมินตนด้วยตนเอง ส่วนการตรวจสอบกันเองภายในกลุ่ม ก็
มักจะมีบางประเด็นทีเชื่อมโยงกับการประเมินตนเอง โดยเป็นโอกาสในการที่จะรับการตรวจสอบจาก
ภายนอก (External Accountability) คือจากองค์กรอื่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการประเมิน
ตนเองได้กระทําอย่างจริงจังเพียงใด การประเมินส่วนใหญอ่าศัยสารสนเทศเชิงสถิติ, ตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงาน และผลการสํารวจต่าง ๆ  
 
ประโยชน์ของการประกนัคณุภาพการใหบ้ริการ 
     1. เจ้าหน้าที่จะมีความรู้ ความสามารถ และมคีุณลักษณะต่าง ๆ ครบตามความคาดหวังของหลักสูตร 
     2. ประชาชน จะเกิดความม่ันใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ว่าแต่ละแห่งมี

คุณภาพการให้บริการในมาตรฐานกลางเดียวกัน 
     3. หน่วยงานต่าง ๆ สามารถผู้สําเร็จการให้บริการเข้าทํางานด้วยความมั่นใจ 
     4. สังคม มั่นใจในการจัดการให้บริการขององค์กรการให้บรกิาร 
     5. สถานศึกษา มีทิศทางการจัดการให้บริการที่ชัดเจนตามมาตรฐานกลางที่กําหนด มีระบบบริหาร
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คุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ มีการทํางานที่เป็นมาตรฐาน ทํางานเป็นทีม และมีการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
บทสรปุ 
ความหมายและความสาํคญัของการประกนัคณุภาพ  
 คณุภาพ คือ ภาพลักษณ์ของคุณลักษณะทีดี่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ บุคคลและองค์กรที่
ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ  
 การควบคุมคณุภาพ คือ การควบคุมคุณภาพ (quality control) หมายถึง กิจกรรมการบริหาร
คุณภาพ ในส่วนที่มุ่งทาให้บรรลุข้อกําหนดทางด้านคุณภาพ ตามนัยจากคานิยามดังกล่าว คือ การดาเนิน
การส่วนใดที่เป็นไปในลักษณะมุ่งกระทาให้เกิดผลที่บนชิน้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างเจาะจง แล้ว
ตรวจสอบทดสอบผลการดาเนินการรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆทีจ่ะทาให้ช้ินงานผลิตภัณฑ์หรอืบริการมี
คุณลักษณะตามที่กําหนดไว้ เราเรียกการดาเนินการทั้งหมดนั้นว่า “ การควบคุมคุณภาพ”  
 การประกนัคณุภาพ คือ การกระทาที่มีการ วางแผน ไว้ล่วงหน้าและเป็นไปอย่างมรีะบบ ซึ่งจา
เป็นที่จะต้องมี เพื่อให้ความมัน่ใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะสามารถตอบสนองความต้องการด้าน
คุณภาพได้ตามที่ได้ตกลงกัน การประกันคุณภาพเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับแต่สินค้า
และบริการที่มคีุณภาพเท่านั้น  
การประกันคุณภาพ (quality assurance) หมายถึง กิจกรรมการบริหารคุณภาพในส่วนที่มุ่งทาให้เกิด
ความมั่นใจว่าจะบรรลุข้อกําหนดทางด้านคุณภาพ  
ตามนัยจากคานิยามดังกล่าว คือ การดาเนินการส่วนใดที่เป็นไปในลักษณะเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
กระบวนการผลิต หรือกระบวนการให้บริการ โดยมิได้มุ่งกระทาเพียงแค่ที่ตัวช้ินงานผลิตภัณฑ์ หรือการ
บริการเท่านั้น หากแต่มุ่งที่จะสร้างความมั่นใจต้ังแต่ก่อนจะลงมือดาเนินการ 
ผลิตหรือให้บรกิาร ว่าผลของการผลิต หรือให้บริการนั้นๆ จะบรรลุข้อกําหนดทางด้านคุณภาพได้อย่าง
แน่นอน เราเรียกการดาเนินการในลักษณะเช่นนี้ว่า “ การประกันคุณภาพ”  
 


