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การจดัการคุณภาพ 

 

         การผลิตสินค้าหรือการให้บริการขององค์การ ส่ิงที่ต้อง
ค านึงถึงอย่างมากในปัจจุบัน คือเร่ืองของคุณภาพ เน่ืองจาก
ปัจจุบันการแข่งขันมีสูง ซ่ึงตัวช้ีวัดที่ ลูกค้าใช้ประกอบการ
ตัดสินใจที่ส าคัญอันหน่ึงคือ คุณภาพ ซ่ึงวัดได้จากประโยชน์ที่
ได้รับจากผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 



ความหมายของคุณภาพ (Quality) 

        คุณภาพ หมายถึง ความสามารถของสินค้าหรือ
บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการตามที่
ลูกค้าคาดหวงัได้ 

 



 
 
คุณภาพในมุมมองของลูกค้าและผู้ผลติ 
 
  ส าหรับลูกค้า คุณภาพที่ดี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่
สามารถใช้งานได้ดีตามรายละเอียดทางวิศวกรรมที่ระบุ
ไว้  คุ้มค่ากับเงินหรือราคาที่ ลูกค้าจ่ายไป  มีความ
เหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ โดยมี
ความปลอดภยัต่อผู้ใช้และส่ิงแวดล้อมด้วย   

        ส าหรับผู้ผลติ คุณภาพทีด่ ีหมายถึง การผลติให้ถูกต้อง
ตั้งแต่ขั้นตอนแรก การผลิตที่มีระดับของของเสียอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และถ้าเป็นไปได้ต้องไม่มีของเสียจาก
การผลติ 



แนวคดิในการพฒันาคุณภาพ 
           การควบคุมคุณภาพและการบริหารคุณภาพ  เป็นกจิกรรมส าคัญ

ของการบริหารการผลติหรือการบริหารอุตสาหกรรม  จึงมีผู้สนใจและ
วางแผนแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพ  ต้ังแต่ยุคก่อนสงครามโลกคร้ัง
ที่  2  มาจนถึงปัจจุบันหลายท่าน   

  Walter  A.Shewhart    

  W. Edwards  Deming    

  Joseph  M.   Juran      

  Phillip  B.  Crosby     

  Kaoru  Ishikawa    

  Genichi  Taguchi  



 ล าดบัช้ันของการจัดการคุณภาพ 

   ขั้นแรกที่อยู่ในส่ีเหลี่ยมข้างในสุด  คือ  การตรวจ
คุณภาพ  (inspection)  การตรวจคุณภาพกระท าอยู่
ภายในโรงงาน  โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ ป้อนวัตถุดิบหรือ
ลกูค้า  

  ขั้นต่อมาการตรวจนี้ได้วิวัฒนาการไปเป็นการ
ควบคุมคุณภาพ  (quality  control)  ซ่ึงเป็นวิธีการที่
อาศัยเทคนิคและมุ่งแก้ที่สา เหตุ เพื่อการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่น    การทดสอบวัตถุดิบและ
สินค้า   

                     



ล าดบัช้ันของการจัดการคุณภาพ (ต่อ) 

  ล าดับถัดมา  การควบคุมคุณภาพได้ขยับไปสู่การ
ประกนัคุณภาพ  (quality  assurance)  ซ่ึงสรุปได้ว่า หัวใจ
ส าคัญที่สุดของการประกันคุณภาพ  ก็คือ การยกระดับจาก
การสืบหาปัญหาคณุภาพ  ไปสู่การมุ่งป้องกนัปัญหาคณุภาพ
เอาไว้ล่วงหน้า     

         ในที่สุดการจัดการคุณภาพ  ก็พัฒนาเป็นการจัดการ
คุณภาพทั้งองค์การ  (total  quality  management)    การ
จัดการคุณภาพทั้งองค์การต่างจากแนวคิดของการประกัน
คุณภาพในเร่ืองระดบัและความพร้อมทางด้านวฒันธรรม 



 แนวคดิต้นทุนคุณภาพ  



แนวคดิต้นทุนคุณภาพ 

          ต้นทุนคุณภาพ คือระบบการวัดวิเคราะห์ต้นทุน 
ค่าใช้จ่าย  และส่ิงต่าง ๆ  ที่ต้องจ่ายไป  เพื่อการประกัน
คุณภาพของสินค้าและการบริการ  ให้ดีตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าและอีกส่วนหน่ึงเป็นการวัดมูลค่าของ
ส่ิงที่ต้องจ่ายไปเมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพของสินค้า  
โดยต้นทุนคุณภาพแบ่งเป็น  2  แบบ  คอื  ต้นทุนคุณภาพ
ทางตรง  (direct  quality  cost)  และต้นทุนคุณภาพ
ทางอ้อม  (indirect  quality  cost) ซ่ึงต้นทุนแต่ละแบบ
มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 
  



แนวคดิต้นทุนคุณภาพ (ต่อ) 

ต้นทุนคณุภาพทางตรง    
       1.1  ต้นทุนการป้องกนั (prevention  costs)  
       1.2  ต้นทุนการตรวจสอบ  การวดั  และการประเมิน  
(appraisal  costs)  

       1.3  ต้นทุนความบกพร่องด้านคุณภาพ  (failure  costs)    
         1.3.1  ต้นทุนความบกพร่องด้านคุณภาพภายใน    
         1.3.2  ต้นทุนความบกพร่องด้านคุณภาพภายนอก 



แนวคดิต้นทุนคุณภาพ (ต่อ) 

ต้นทุนคณุภาพทางอ้อม  แบ่งเป็น  3  กลุ่มทีส่ าคญัได้แก่ 

    2.1  ต้นทุนเม่ือผู้บริโภคได้รับความเสียหาย (customer  -  incurred  costs) 

    2.2  ต้นทุนเม่ือผู้บริโภคไม่พงึพอใจ  (customer  -  dissatisfaction  costs) 

    2.3  ต้นทุนการเสียช่ือเสียง  (loss  of  reputation  costs) 

        สรุป  ต้นทุนคุณภาพทางตรง จะมีผลโดยตรงต่อต้นทุน
ในการผลิตของหน่วยงานแห่งน้ัน  ส าหรับ ต้นทุนคุณภาพทางอ้อม
ตรง จะมีผลต่อสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของหน่วย
หรือธุรกจิแห่งน้ันในอนาคต 

 



ความหมายของการควบคุมคุณภาพ 

  การควบคุมคุณภาพ หมายถึงการใช้เทคนิค 
หรือกจิกรรมต่าง ๆ เพือ่ควบคุมให้คุณภาพสินค้า 
หรือบริการเป็นไปตามมาตรฐาน และเหมาะสมต่อ
การน าไปใช้งาน 

   



การควบคุมคุณภาพ 

      ในการด าเนินการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ 
ทั้งคุณภาพในการออกแบบ และคุณภาพของความถูกต้อง
ในการผลติน้ัน  จะต้องด าเนินการควบคุมและลดความผนั
แปร  (variation)  ทีค่วบคุมไม่ได้  ซ่ึงมีทั้งหมด  3  
ประเภท  คอื 

 



ความผนัแปร  (variation)  ทีค่วบคุมไม่ได้ 

 1.  ความผันแปรภายนอก  (external  variation)  หมายถึงความผัน
แปรซ่ึงมีสาเหตุมาจากเงือ่นไขภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้  เช่น  
ดนิฟ้าอากาศ  สภาพแวดล้อมในการใช้งาน  

 2.  ความผันแปรภายใน  (internal  variation)  หมายถึง  ความผัน
แปรซ่ึงมีสาเหตุมาจากเงื่อนไขภายในตัวผลิตภัณฑ์และการบริการที่
ไม่สามารถควบคุมได้  เช่น  การเกดิปฏิกริิยาเคมี  การเกดิสนิม  การ
สึกหรอของช้ินส่วน  เป็นต้น 

 3.  ความผันแปรระหว่างผลิต  (manufacturing  variation)  
หมายถงึ  ความผนัแปรซ่ึงมีสาเหตุมาจากส่ิงที่ไม่สามารถควบคุมได้
ในกระบวนการผลติ  จึงท าให้ผลติภณัฑ์และการบริการทั้ง  2  หน่วย
ไม่มีความเหมือนกนัโดยธรรมชาติ 



การควบคุมคุณภาพเพือ่การยอมรับ 
 

   

  โดยปกติ  ประเภทของการควบคุมคุณภาพเพือ่การยอมรับ
จ าแนกเป็น  4  ประเภท  คือ 

 1.  การตรวจสอบแบบ  100%   

 2.  การตรวจสอบเป็นคร้ังคราว  (spot – check  inspection)   

 3.  การให้ค ารับรอง  (certification)    

 4.  การชักส่ิงตัวอย่างเพือ่การยอมรับ  (acceptance  sampling)  



 
 
 
 
 
เคร่ืองมอืในการปรับปรุงคุณภาพ 
 
 1.  ใบตรวจสอบ (check sheet)               
     2.  ผงัการไหลของกระบวนการ (flowchart)   
 3.  ฮีสโตแกรม (histograms)  
4.   ผงัพาเรโต้ (pareto)  

 5.  ผงัแสดงเหตุและผล (cause and effect diagrams)  
 6.  ผงัการกระจาย (scatter diagrams)                              
 7.  แผนภูมิควบคุม (control charts)  



แนวทางการบริหารคุณภาพให้ประสบความส าเร็จ 
 1.  การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง(continuous  improvement)  หรือเรียก

เป็นภาษาญีปุ่่นว่าไคเซ็น  (Kaizen)    

      2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน(employee  involvement)   

 3.  การวดัรอยเท้าผู้น า(benchmarking )  มี  3 รูปแบบ  คอื 

       1.  การวดัรอยเท้ากบัคู่แข่ง  (competitive  benchmarking)   

       2.  การวดัรอยเท้าเฉพาะหน้าทีง่าน  (functional  benchmarking)   

           3.  การวดัรอยเท้าภายในองค์การ  (internal  benchmarking)   

      4.  การผลติแบบทนัเวลาพอด ี(just – in – time หรือ JIT)  



มาตรฐานคุณภาพสากล 
 1.  มาตรฐานอุตสาหกรรมญีปุ่่น     
     2.  มาตรฐานอเมริกนั    
 3. มาตรฐานสากลของกลุ่มสหภาพยุโรป   
 4.  ISO  14000   มาตรฐานสากลในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม     

 5.  มอก.18000  (มาตรฐานผลติภัณฑ์ระบบการจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภยั)    

  



มาตรฐานคุณภาพสากล (ต่อ) 

6. ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะประเภทของอุตสาหกรรม    

          1)  การวเิคราะห์อนัตรายและจุดวกิฤตทีต้่องควบคุม  
(Hazard  Analysis  Critical  Control  Point  หรือ  HACCP)  

          2)  QS  9000   เป็นระบบคุณภาพทีก่ลุ่มบริษัทรถยนต์  
Chrysler,  Ford  และ  General  Motors    

          3)  หลกัเกณฑ์วธีิการผลติยาทีด่ี  (Good  Manufacturing  
Practice  หรือ  GMP) 



แรงผลกัดนัในการปรับปรุงคุณภาพ 

1. ลูกค้าสามารถซ้ือสินค้าทีม่ีคุณภาพสูง  ในราคาต า่ได้    

2.  การเปลีย่นแปลงด้านความต้องการ    

3. ความซับซ้อนของสินค้า     

4. ความคาดหวงัของลูกค้าทีสู่งขึน้  



ประโยชน์ของการจัดการคุณภาพ 

1. ท าให้องค์การมภีาพลกัษณ์ด ี  

2. ลดค่าใช้จ่ายและเพิม่ส่วนแบ่งการตลาด   

3. ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการผลติสินค้าทีผ่ดิ  


