
ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

                   ปรบัปรุงครัง้สดุทา้ย   7 สิงหาคม 2564  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ISO 9001:2015   
: ISO 9001 Guidebook  
(ตคีวามรายขอ้ก าหนด) 
 
Update:  August 21 

 

Just for Customer 
Guide Series  

 



คูม่อื ตคีวามขอ้กําหนด ISO 9001 Cl4.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                 CL4   Page 1 of 3                             07/08/2564 

  

 

Just for Customer
Guide Series  

ISO 9001:2015   
: ISO9001 Guidebook 
CL 4.0 
 



คูม่อื ตคีวามขอ้กําหนด ISO 9001 Cl4.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                 CL4   Page 2 of 3                             07/08/2564 

 

Table of Contents 
4.1 ความเขา้ใจองคก์รและบรบิทขององคก์ร ........................................................................................ 3 

เจตนาของขอ้น ีคอื .................................................................................................................... 3 
คําอธบิาย ................................................................................................................................. 4 
ประเด็นการตรวจสอบของผูต้รวจประเมนิ ....................................................................................... 12 
เอกสารทอีาจจําเป็น ................................................................................................................. 12 
คํานยิาม ................................................................................................................................ 12 

4.2 ความเขา้ใจถงึความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยี ...................................................... 15 

เจตนารมณค์อื ......................................................................................................................... 15 
4.3 การกําหนดขอบขา่ยระบบการบรหิารคณุภาพ ................................................................................ 23 

เจตนารมณ ์............................................................................................................................. 23 
คําอธบิายเพมิเตมิ .................................................................................................................... 24 
การประยกุตใ์ช ้........................................................................................................................ 25 

4.4 ระบบการบรหิารคณุภาพและกระบวนการ ..................................................................................... 26 

 

 
  



คูม่อื ตคีวามขอ้กําหนด ISO 9001 Cl4.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                 CL4   Page 3 of 4                             07/08/2564 

4.1 ความเขา้ใจองคก์รและบรบิทขององคก์ร 
 

4.1 ความเขา้ใจองคก์รและบรบิทขององคก์ร 

องคก์รตอ้งพจิารณา(determine) กําหนดปัจจัย(issues)ภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบัจดุมุง่หมาย
(purposes)ขององคก์รและทศิทางกลยทุธ(์strategic direction) และผลตอ่ความสามารถขององคก์รในการ
บรรลผุลลัพธต์ามทคีาดหวังไว ้(intended result(s)) ตอ่ระบบการบรหิารคณุภาพ   

องคก์รตอ้งเฝ้าตดิตามและทบทวนสารสนเทศทเีกยีวขอ้งกบัประเด็นภายนอกและภายในเหลา่น.ี 

หมายเหต ุ1 ปัจจัยสามารถรวมถงึ ปัจจยัทางบวกและลบ หรอื สภาพใดๆ ทใีชใ้นการคํานงึถงึ 
หมายเหต ุ2 ความเขา้ใจบรบิทภายนอกสามารถทําใหไ้ดม้าโดยการคํานงึถงึปัจจัยทเีกดิขนึจากกฎหมาย 
เทคโนโลย ีสภาพการแขง่ขนั การตลาด วัฒนธรรม สงัคม และ เศรษฐกจิแวดลอ้ม ไมว่า่ทังในระดับโลก 
ระดับชาต ิระดบัภมูภิาค หรอืระดับทอ้งถนิ 
หมายเหต ุ3 ความเขา้ใจบรบิทภายในสามารถทําใหไ้ดม้าโดยการคํานงึถงึปัจจัยทเีกยีวขอ้งกบั คณุคา่ 
วัฒนธรรม ความรู ้และสมรรถนะ ขององคก์ร 

 

เจตนาของขอ้น ีคอื  
 

เจตนาของขอ้น ีคอื เพอืเขา้ใจสภาพแวดลอ้มในการดําเนนิธรุกจิ ไมว่า่ประเด็นปัจจยัภายนอกและภายในองคก์รซงึ
สมัพันธก์บัจดุประสงคแ์ละทศิทางเชงิกลยทุธข์ององคก์ร  ทังแงบ่วกหรอืลบ  ตอ่กําลังความสามารถขององคก์รใน
การบรรลบุรรลผุลลัพธต์ามทมีุง่หวังไวต้อ่ระบบการบรหิารคณุภาพ  

องคก์รควรตระหนักวา่ สภาพแวดลอ้มในการทําธรุกจิ ไมว่า่ประเด็นปัจจัยภายนอกและภายในขององคก์ร นัน
สามารถเปลยีนแปลงได ้ดังนัน จงึควรตอ้งเฝ้าระวังตดิตามและทบทวนเป็นระยะ ซงึองคก์รอาจจะทําการทบทวน
บรบิทขององคก์รในชว่งทวีางแผนไวผ้า่นกจิกรรมตา่งๆ อาทเิชน่ การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

 ใหม้กีระบวนการเพอืทําความเขา้ใจประเด็นภายนอกและภายในขององคก์ร 
 ใหม้กีารศกึษาทาํความเขา้ใจประเด็นภายนอกและภายในองคก์รทสีมัพันธก์บัจดุประสงคแ์ละ

ทศิทางเชงิกลยทุธข์ององคก์ร และในสว่นทสีง่ผลตอ่ความสามารถขององคก์รไมว่า่จะเชงิบวกหรอืลบ
การบรรลผุลลพัธต์ามทมีุง่หวังไวต้อ่ระบบการบรหิารคณุภาพ เพอืนําไปใชใ้นการวางระบบ ( 6.0,4.4)   

 ใหม้กีารระบปุระเด็นภายนอกและภายใน รวมถงึเฝ้าระวงัตดิตามและทบทวน การทบทวนบรบิทของ
องคก์รสามารถกระทําในชว่งกจิกรรมวางแผนตา่งๆในองคก์ร อาท ิการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร การประชมุ
บอรด์ การประชมุผูบ้รหิารประจําเดอืน การประชมุโครงการตา่งๆ 

ขอ้กําหนด  4.1 ไดนํ้าแนวคดิของทตีอ้งการใหอ้งคก์รคดิถงึ ระดับกลยทุธแ์ละยทุธ เมอืทําการพัฒนาระบบการ
บรหิาร QMS ขององคก์ร ไมว่า่โดยภาพใหญห่รอืระดับรายละเอยีดทางเทคนคิ 

ขอ้กําหนดไดบั้งคับใหพ้จิารณาปัจจัยภายในและภายนอกทสีง่ผลกระทบตอ่ความสามารถขององคก์รเพอืให ้
บรรลผุลทตีังใจไว ้และสงิทตีงัใจขององคก์รมักระบไุวส้ว่นทคีณุเรยีกวา่ วสิยัทัศน ์พันธกจิ แผนธรุกจิ แผนระยะ
ยาว 3-5 ปี  

ขอ้กําหนดในเรอืงความเขา้ใจองคก์รและบรบิทหมายถงึ องคก์รตอ้งทราบวา่องคก์รตัวเองและองคก์รภายนอก และ
ปัจจัยทมีผีลตอ่หรอืมผีลตอ่  

การบรรลคุวามเขา้ใจอาจเป็นผลมาจากกจิกรรมพนืฐาน เชน่การวเิคราะหค์ูแ่ขง่ การประเมนิการพงึพาเทคโนโลยทีี
มอียู ่และเกดิคูแ่ขง่ใหม ่และการประเมนิผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทสีนใจ 
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กจิกรรมและการประเมนิดังกลา่วเป็นองคป์ระกอบของการจัดการกลยทุธ ์และยทุธวธิ ีสําหรับการวางแผนองคก์ร
โดยรวมและของระบบการบรหิารQMS ทเีกยีวขอ้ง ประกอบรวมเป็นบรบิทเพอืการพัฒนา การนําไปปฏบิตั ิการธํารง
รักษา เปลยีนแปลง และปรับปรงุ QMS 

การจัดการเรอืงนีเป็นเรอืงปกตสิําหรับผูบ้รหิารระดับสงู และมคีวามสมัพันธก์นักบัขอ้ 5.1.1 เป็นอยา่งยงิ ทใีห ้
ผูบ้รหิารระดับสงูใหแ้น่ใจวา่ นโยบายคณุภาพและวัตถปุระสงคค์ณุภาพทเีขา้กนัไดก้บัองคก์ร ของ ทศิทางและ
บรบิท  เป็นบทบาทของทสํีาคญัของผูบ้รหิารระดับสงู 

ขอ้ 4.1 อาจมปีฏสิมัพันธโ์ดยตรงหรอืทางออ้มกบัขอ้กําหนดอนืๆ องคก์รควรพจิารณาเนือหาของขอ้กําหนด 4.2, 
5.1, 6.1, 6.2, 7.3, 8, 9 และ 10 เมอืพจิารณากําหนดกระบวนการเพอืใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดขอ้ 4.1 น ี

ขอ้มลูทเีกยีวกบัประเด็นปัจจัยภายนอกและภายในขององคก์ร สามารถหาไดจ้ากแหลง่ตา่งๆ  อาทเิชน่  เอกสาร
สารสนเทศภายใน และการประชมุภายในตา่งๆขององคก์ร  ขา่วสารระหวา่งประเทศและระดบัชาต ิเว็บไซต ์สงิพมิพ์
จากสํานักงานสถติริะดับประเทศและกรมตา่งๆ ของรัฐบาลอนืๆ  สงิพมิพท์างเทคนคิและวชิาชพี   การเขา้รว่ม
ประชมุกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง การประชมุกบัลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้ง และสมาคมวชิาชพี 

ในระดับเชงิกลยทุธ ์เครอืงมอืการบรหิารตา่งๆ อาทเิชน่  การวเิคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่น โอกาสและภัยคกุคาม 
(SWOT) และการวเิคราะหด์า้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เทคนคิ กฎหมายและสงิแวดลอ้ม (PESTLE) สามารถ
นํามาใชไ้ด ้

วธิกีารงา่ยๆ ทอีาจเหมาะตอ่องคก์ร ตอ้งแลว้แตข่นาดและความซบัซอ้นของการดําเนนิการ สําหรับองคก์รขนาดไม่
ใหญ ่การใชเ้ทคนคิเชน่ การระดมสมอง และการตังคําถาม "จะมอีะไรเกดิขนึ ถา้" ก็สามารถนํามาใชไ้ด ้ในการ
กําหนดประเด็นทเีป็นปัจจยัภายนอกและภายในองคก์รตอ่จดุมุง่หมายขององคก์รและทศิทางกลยทุธ ์และผลตอ่
ความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลลัพธต์ามทคีาดหวัง เป็นอยา่งด ี

คาํอธบิาย  

มาตรฐานตอ้งการ “องคก์รตอ้งพจิารณา(determine) กําหนดปัจจยั(issues)ภายนอกและภายในองคก์รซงึ
สมัพันธก์บั…..” 

 

แคไ่หนเรยีก issue?   
คําวา่ issue หมายถงึ  “A point or matter of discussion, debate, or dispute.“, “A problem or difficulty.”  
ดังนันหากมเีรอืงราวอะไรทอีาจมผีล หรอืมเีรอืงใดทน่ีาสนใจ ตอ่การทําใหอ้งคก์รบรรลสุงิทตีอ้งการ ก็เรยีกวา่ 
issueได ้  

หากสนใจก็เรยีกวา่ issues (สาํหรับองคก์รทา่น) หากไมส่นใจ ไมเ่กยีว ก็ไมเ่รยีกวา่ issue !    

อะไรคอืปจัจยั(issues) ภายนอกภายใน?   
ประเด็นมทีงันอกและใน  

ปัจจัยภายนอกคอืนอกองคก์ร ควบคมุไมไ่ดห้รอืไปทําการควบคมุไดลํ้าบากมาก  

ปัจจัยภายในเป็นเรอืงภายในองคก์รเอง จะจัดหนักจัดเบาทําได ้สงัการควบคมุไดห้มด  ผูอ้า่นมาตรฐานไมค่วรใสใ่จ
วา่อะไรเป็นปัจจัยภายนอกหรอืภายในมากมาย เพราะมาตรฐานเขยีนควบคูไ่วด้ว้ยกนัตลอด ! 

 

แหลง่ขอ้มลูอยูท่ไีหน? 



คูม่อื ตคีวามขอ้กําหนด ISO 9001 Cl4.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                 CL4   Page 5 of 6                             07/08/2564 

ขอ้มลูเกยีวกับประเด็นภายนอกและภายในองคก์ร อาจคน้พบไดจ้ากแหลง่มากมาย อาท ิผา่น เอกสารและการ
ประชมุภายในองคก์ร ปัญหาความไรส้มรรถนในองคก์ร ขา่วระหวา่งประเทศและระดับชาต ิเว็บไซต ์สงิพมิพจ์าก
สํานักงานสถติริะดับประเทศและกรมตา่งๆ ของรัฐบาลอนืๆ สงิพมิพท์างเทคนคิและวชิาชพี บันทกึการประชมุรว่ม
และการประชมุกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ปัญหาการไมบ่รรลเุป้าหรอืเกนิเป้า การประชมุกบัลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทเีกยีวขอ้ง และสมาคมวชิาชพี 

แคไ่หนเรยีกครบ? 
ไมม่วัีนทจีะกําหนดครบ  

เพราะประเด็นจะเปลยีนไปเปลยีนมาตามสภาวะธรุกจิอยูเ่สมอ 
ดังนันการระบคุรบหรอืไมค่รบไมใ่ชป่ระเด็นใหญอ่ะไรสาํหรับ
มาตรฐาน  แตก่ารทบทวนและปรับเปลยีนปัจจัยเป็นสงิจําเป็น จงึ
ตอ้งทําใหเ้ป็นระบบและเป็น live document  
 

หลักการวา่ ครบไมค่รบ  จะเป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่งปัจจยั กบั   “1 จดุมุง่หมายขององคก์รและ  2 ทศิทาง
กลยทุธ ์และ 3.ผลตอ่ความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลลพัธต์ามทคีาดหวงัไว”้  สงิทน่ีาสนใจใน
การนําขอ้กําหนดนไีปปฏบิัตใิช ้ทา่นตอ้งกําหนด 3 สงิน ีไวก้อ่นจงึสามารถพจิารณาปัจจัยทมีไีด ้

จดุมุง่หมาย(Purpose)ขององคก์รคอือะไร? 

จดุมุง่หมายองคก์ร(Purpose) เป็น สงิทอีงคก์รคาดหวังและตอ้งการในการดาเนนิงานในปัจจบุันและอนาคต การ
บรรลจุดุมุง่หมายขององคก์รไดจ้ะตอ้งมสีงิสนับสนุนทสีอดคลอ้งซงึอาจไดแ้กก่าร มวีสิยัทัศนแ์ละสรา้งวสิยัทศัน์
รว่ม (Vision and share vision) การกําหนดพันธกจิ (Mission)ทคีรอบคลมุเหมาะสม การกําหนดเป้าประสงค ์
(Goals) ทชีดัเจนในแงข่องปรมิาณหรอืพนืทปีฏบิัตกิารหรอืการสรา้งคณุคา่แกอ่งคก์รและการกําหนดวัตถปุระสงค์
ขององคก์ร (Objective) ในแตล่ะหว้งเวลาของการปฏบิัตกิารตามแผนกลยทุธ ์

จดุมุง่หมาย (Purpose) หมายถงึสงิทอีงคก์รตอ้งการในอนาคตสามารถเรยีงลําดับจากการเจาะจงนอ้ยทสีดุไปถงึ
มากทสีดุคอื 

- วสิยัทศัน ์(Vision) 
- พันธกจิ (Mission) 
- เป้าหมายหรอืเป้าประสงค ์(Goals) / วัตถปุระสงค ์(Objectives) 
- กลยทุธ ์

 อะไรคอืวสิยัทศัน ์(Vision) 

วสิยัทศัน ์(Vision) หมายถงึจนิตภาพเกยีวกบัองคก์รในอนาคตเป็นการชถีงึทศิทางทอีงคก์รตอ้งการ จะมุง่ไป 
วสิยัทศันจ์ะอธบิายความทา้ทายทะเยอทะยานสําหรับอนาคตขององคก์รแตไ่มไ่ดร้ะบ ุถงึวธิกีารทจีะนําไปสูค่วามมุง่
หมายนันอยา่งชดัเจน วสิยัทัศนจ์ะไมเ่ปลยีนบอ่ยๆถา้ใน 4 ปียังทําไดไ้มส่ําเร็จก็ใหค้งวสิยัทัศนไ์ปกอ่น  

สงิทน่ีาสนใจในการนําขอ้กําหนดนไีป
ปฏบิัตใิช ้ทา่นตอ้งกําหนด 3 สงินไีวก้อ่น
จงึคอ่ยพจิารณาปัจจัย :   
1 จดุมุง่หมายขององคก์ร 2 ทศิทางกล
ยทุธ ์3.ผลตอ่ความสามารถขององคก์รใน
การบรรลผุลลัพธต์ามทคีาดหวังไว ้

ISO 9000:2015 
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หรอืกลา่วไดว้า่อกีนัยหนงึ วสิยัทัศนค์อืทศิทางขององคก์รทจีะดาเนนิการซงึจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นปรัชญาและ
คา่นยิมหลัก 

 อะไรคอืพนัธกจิ (Mission) 

พันธกจิองคก์รเป็นขอ้ความเกยีวกบัการกําหนดกจิกรรมหลักและ
ลักษณะงานสําคัญขององคก์รเพอืนําไปสูว่สิยัทศันท์อีงคก์ร
กําหนดขนึ พันธกจิเป็นภารกจิพนืฐานขององคก์รหรอืหน่วยงานที
ตอ้งปฏบิัตหิรอืตอ้งการพัฒนา 

 อะไรคอืเป้าประสงค(์Goals) 

เป้าประสงคค์อืผลลัพธส์ดุทา้ยทอีงคก์รปรารถนาใหบ้รรลใุนสงิทคีาดหวังในแผนกลยทุธ ์วัตถปุระสงคข์ององคก์ร
และวัตถปุระสงคข์องกลยทุธท์ดีตีอ้งมขีอ้มลูรอบดา้นเกยีวกบัปัญหาและความตอ้งการ  

อะไรคอืกลยทุธ ์

การ กําหนดกลยทุธ ์เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอปุสรรค ทไีดจ้ากการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอก และการวเิคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่นทไีดจ้าการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน โดยองคก์าร
จะตอ้งกาหนดและเลอืกกลยทุธท์ดีทีสีดุทเีหมาะสมกบัองคก์รทสีดุ ผูบ้รหิารตอ้งพยายามตอบคาถามวา่ทาอยา่งไร
องคก์ารจงึจะไปถงึเป้าหมายทไีดก้า หนดไวไ้ด ้โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์ารกาหนดเป็นกล
ยทุธ ์

กลยทุธร์ะดบัองคก์าร (Corporate Strategy)  
เป็น กลยทุธท์คีรอบคลมุและบง่บอกถงึกลยทุธโ์ดยรวม และทศิทางในการแขง่ขนัขององคก์ารวา่ องคก์ารจะมกีาร
พัฒนาไปสูท่ศิทางใด จะดาเนนิงานอยา่งไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังแตล่ะหน่วยขององคก์ารอยา่งไร เชน่ 
การดาเนนิธรุกจิแบบครบวงจร การขยายตัวไปในธรุกจิทไีมเ่กยีวขอ้งกนัเลย เป็นตน้ 
1. มุง่เนน้การเตบิโต (Growth Strategy)  
1.1 โตในอตุสาหกรรมเดมิ Growth แบบ Concentration บรษัิทจะตอ้งมคีวามแข็งแรงพอสมความอตุสาหกรรมมี
ความเยา้ยวนสงูอยู ่ 
1.1.1 โตครบวงจรในแนวดงิ (Vertical Integration) เป็นการขยายตัวของธรุกจิตามแกนตงัใน Value Added 
Chain  
1.1.2 โตครบวงจรในแนวระนาบ (Horizontal Integration) เป็นการขยายตวัในธรุกจิเดมิขยายไปยังตลาดใหม ่ 
1.2 โตในอตุสาหกรรมใหม ่Growth แบบ Diversification อตุสาหกรรมเรมิอมิตัวขณะทอีงคก์รยังมคีวามแข็งแรง
อยูม่าก จงึเรมิผันตัวเองอตุสาหกรรมอนืทเียา้ยวนมากกวา่  
2. การคงทหีรอือยูก่บัท ี(Stable Strategy) บรษัิท ไมม่กีารลงทนุเพมิ เคยเป็นอยา่งไรก็ยงัคงรักษาสภาพเดมิไว ้
ตอ้งมผีลตอบแทนเป็นทพีงึพอใจ กบับรษัิททมีปัีจจัยแวดลอ้มทังในแงโ่อกาสและอปุสรรค ไมม่กีารเปลยีนแปลง 
ขอ้ด ีประหยัดการลงทนุ ตน้ทนุตา่ เป็นการเพมิความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว เพมิความแข็งแกรง่ใหก้บั
องคก์ร เป็นกลยทุธด์งึดดูลกูคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจ ขอ้เสยี กลยทุธต์า่งๆตอ้งมกีารปรับเปลยีนตามสถานการณ์ 
ถา้หยดุนงินานๆ คูแ่ขง่ลอกเลยีนแบบไดง้า่ย จะทาไมแ่ตกตา่งจากคูแ่ขง่  
3. การหดตัว (Retrench Strategy) เป็น ทศิทางขององคก์รทมีขีดีความสามารถในการแขง่ขนัตา่หรอืออ่นแอ เมอื
เทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั จะไมทุ่ม่เททรัพยากรลงไป ขอ้ด ีสามารถตัดคา่ใชจ้า่ยตา่งๆและไดเ้งนิทนุคนืขอ้เสยีหาคนมาซอื
ตอ่ยากถงึหาได ้ก็อาจขายในราคาทขีาดทนุ 
 
กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy)  
 
เป็น การกาหนดกลยทุธใ์นระดบัทยีอ่ยลงไป จะมุง่ปรับปรงุฐานะการแขง่ขนัขององคก์ารกบัคูแ่ขง่ และระบถุงึ
วธิกีารทอีงคก์ารจะใชใ้นการแขง่ขนั มุง่ปรับปรงุฐานะการแขง่ขันของผลติภณัฑใ์หส้งูขนึ โดยอาจรวมกลุม่
ผลติภัณฑท์คีลา้ยกนัไวด้ว้ยกนั ภายในหน่วยธรุกจิเชงิกลยทุธ ์(Strategic Business Unit - SBU) เดยีวกนั กล
ยทุธร์ะดับธรุกจิของ SBU นจีะมุง่การเพมิกําไร (Improving Profitability) และขยายการเตบิโต (Growth) ใหม้าก
ขนึ บางครังจงึเรยีกกลยทุธใ์นระดับนวีา่กลยทุธก์ารแขง่ขนั (Competitive Strategy) ซงึโดยทัวไปจะมอียู ่4 กล
ยทุธ ์ 
1. กลยทุธผ์ูน้าดา้นตน้ทนุ (Cost – Leadership Strategy) มุง่เนน้การมตีน้ทนุตา่ ลดตน้ทนุในทกุๆดา้น  
2. กลยทุธผ์ูน้าดา้นความแตกตา่ง (Differentiation Strategy) การสรา้งความแตกตา่ง  
3. กลยทุธข์ายของถกู – สนามเล็ก (Focus Group Strategy) กลยทุธท์เีนน้การขายของถกู ใน Niche market 
ซงึ ทาไมง่า่ยเพราะตลาดไมใ่หญพ่อตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่ ขอ้ดคีอืประหยดัตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย หา

ระบบบรหิารจัดการ ในปัจจบัุนมหีนา้ที
ตอบสนองเป้าหมายธรุกจิ รวมถงึมกีาร
บรรลผุลทอีงคก์รกําหนดไวส้ําหรับระบบ
การจัดการนันๆ 
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กลยทุธเ์ขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดง้า่ย ขอ้เสยี ตลาดเล็กมาก รายไดไ้มพ่อกบัคา่ใชจ้า่ยทมีอียู ่ 
4. กลยทุธข์ายความแตกตา่ง – สนามเล็ก (Differentiation focus strategy) เนน้การขายความแตกตา่งให ้niche 
market ขอ้ ด ีบรกิารเฉพาะกลุม่สรา้งความพงึพอใจไดง้า่ยสามารถเรยีกราคาไดส้งู ขอ้เสยีเป็นการจากดักลุม่
ลกูคา้เป้าหมายมากเกนิไป ทาใหร้ายไดน้อ้ยลงอาจไมพ่อกบัคา่ใชจ้า่ย 
 
กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร (Operational Strategy)  
เป็นการกาหนดกลยทุธท์คีรอบคลมุวธิกีารในการแขง่ขนั แกผู่เ้กยีวขอ้งในหน่วยงาน (Function) ตา่ง ๆ มุง่เนน้ให ้
แผนกงานตามหนา้ทพัีฒนากลยทุธข์นึมา โดยอยูภ่ายใตก้รอบของกลยทุธร์ะดับองคก์ารและกลยทุธร์ะดบัธรุกจิ 
เชน่ แผนการผลติ แผนการตลาด แผนการดาเนนิงานทัวไป แผนการดา้นทรัพยากรบคุคล แผนการเงนิ เป็นตน้ 
 

การบงัคบัใชก้ลยทุธแ์ละนโยบาย 

ทวัไป 
ในการบังคับใชก้ลยทุธแ์ละนโยบายเพอืบรรลคุวามสําเร็จทยีงัยนืนัน แตล่ะองคก์รจะตอ้งมกีารกําหนดและ
บํารงุรักษากระบวนและแนวทางปฏบิัตติา่งๆ ทเีออืตอ่กจิกรรมดังตอ่ไปนี 

- การแปรสภาพกลยทุธแ์ละนโยบายขององคก์รใหก้ลายเป็นวัตถปุระสงคท์สีามารถนํามาใชใ้นการประเมนิ
บคุลากรทกุระดับภายในองคก์รตามความเหมาะสม 

- การกําหนดกรอบระยะเวลาในการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ตล่ะขอ้ ตลอดจนหนา้ทแีละอํานาจทไีดร้ับมอบหมาย
เพอืบรรลวัุตถปุระสงคด์ังกลา่ว 

- ประเมนิความเสยีงในเชงิกลยทุธแ์ละกําหนดมาตรการป้องกนัอยา่งเพยีงพอ 
- การจัดหาทรัพยากรทจํีาเป็นสาํหรับการดําเนนิกจิกรรมทสีาํคัญ 
- การดําเนนิกจิกรรมทจํีาเป็นในการบรรลวัุตถปุระสงคท์กํีาหนด 

 
กระบวนการและแนวทางปฏบิตั ิ
เพอืใหมั้นใจวา่กระบวนการและแนวทางปฏบิตัทิบีงุคับใชภ้ายในองคก์รนันเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลจรงิ 
องคก์รแตล่ะแหง่ควรมกีารดําเนนิกจิกรรมดังตอ่ไปน ี

- การคาดการณ์ขอ้ขัดแยง้ทอีาจเกดิขนึอันเนอืงมาจากความตอ้งการและความคาดหวังทไีมต่รงกนัระหวา่ง
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่ 

- การประเมนิและการทําความเขา้ใจในผลการดําเนนิงานในปัจจบุันขององคก์ร ตลอดจนสาเหตหุลักของ
ปัญหาทเีกดิขนึในชว่งเวลาทผีา่นมา เพอืหลกีเลยีงการเกดิซํา 

- การหมันสอืสารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพอืผลักดันการมสีว่นรว่มและเพอืใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรับทราบถงึ
ความคบืหนา้ในการดําเนนิงานตามแผน ตลอดจนสง่เสรมิใหเ้กดิการนําเสนอความคดิเหน็และแนวคดิดา้น
การปรับปรงุพัฒนา 

- การทบทวนระบบการบรหิารจดัการและกระบวนการทเีกยีวขอ้ง รวมทังปรับปรงุแกไ้ขใหเ้ป็นปัจจบุันตาม
ความเหมาะสม 

- การเฝ้าตดิตาม การวัด การวเิคราะห ์การทบทวน และการรายงานผล 
- การจัดหาทรัพยากรทจํีาเป็น รวมทังปัจจยัทจีะชว่ยสง่เสรมิดา้นการปรับปรงุพัฒนา ตลอดจนดา้นนวัตกรรม

และการเรยีนรู ้
- การพัฒนา การปรับปรงุแกไ้ข และการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร รวมทังการกําหนดกรอบระยะเวลาใน

การบรรลเุป้าหมายดังกลา่ว 
- การรับประกนัวา่ผลลัพธท์เีกดิขนึนันมคีวามสอดคลอ้งกบักลยทุธท์กํีาหนด 

 
การบงัคบัใช ้
ในการบังคับใชก้ลยทุธแ์ละนโยบายทกํีาหนด แตล่ะองคก์รจะตอ้งระบคุวามสมัพันธห์รอืความเชอืมโยงระหวา่งแต่
ละกระบวนการ เพราะการไลเ่รยีงลําดับและความเชอืมโยงระหวา่งแตล่ะกระบวนการจะสามารถชว่ยในการทบทวน
กจิกรรมตา่งๆ โดยการ 

- แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพันธร์ะหวา่งโครงสรา้งภายในองคก์ร ตลอดจนระบบและกระบวนการตา่งๆ 
- ชว่ยระบปัุญหาทอีาจเกดิขนึในระหวา่งกระบวนการตา่งๆ  
- ชว่ยในการจัดลําดับความสาํคัญในการปรับปรงุพัฒนาและการเปลยีนแปลงภายในองคก์ร 
- สามารถใชเ้ป็นกรอบในการกําหนด การสรา้งความสอดคลอ้ง ตลอดจนการบังคับใชวั้ตถปุระสงคข์อง

องคก์รกบับคุลากรทกุระดับภายในองคก์ร 
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อะไรคอืผลลพัธท์ตีงัใจไวข้องระบบบรหิารคณุภาพ 

คําวา่ “ผลลัพธท์ตีังใจไว”้ หมายถงึสงิทอีงคก์รมคีวามตังใจจะทําใหบ้รรลดุว้ยการดําเนนิระบบบรหิารคณุภาพ ทังน ี
ผลลัพธท์ตีังไวจ้ะรวมถงึการยกระดับสมรรถนะการทํางาน การบรรลพัุนธกรณีทตีอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งและการ
บรรลวัุตถปุระสงคท์างคณุภาพซงึเรอืงเหลา่นถีอืเป็นผลลัพธแ์กน่สําคัญขันตํา อยา่งไรก็ตาม องคก์รสามารถตัง
ผลลัพธท์ตีังใจไวเ้พมิเตมิได ้ 

สงินเีป็นเรอืงใหมแ่ละเรอืงใหญส่ําหรับระบบการบรหิารคณุภาพ ใน
อดตีการจัดทําระบบเพยีงมุง่เนน้เพอืใหไ้ดก้ารรับรอง (ตามใจคน
ตรวจ ตามใจทปีรกึษา)เพราะไมไ่ดบั้งคับใหอ้งคก์รตอ้งกําหนดสงิ
ทตีอ้งการจากระบบการบรหิารของตน และทําการวางระบบใหไ้ด ้
สงิทตีอ้งการทอีงคก์รไดร้ะบไุว ้

องคก์รโดยทัวไปจงึสนใจเฉพาะ shall ทมีาตรฐานกําหนด และไม่
รูว้า่ทําระบบการบรหิารคณุภาพไปทําไมเนืองจากไมไ่ดกํ้าหนดสงิ
ทตีอ้ง การจากระบบการบรหิารคณุภาพ ดว้ยเหตผุลนรีะบบการบรหิารคณุภาพจงึถกูจัด วางและจัดการโดยไร ้
ทศิทางและไมส่ารถบอกไดว้า่ ระบบการบรหิารคณุภาพ 9001 นดีหีรอืไมด่อียา่งไร ควรปรับปรงุตรงสว่นไหน ใคร
ตอ้งทําอะไรอยา่งไร แคไ่หน จงึทําใหร้ะบบการบรหิารคณุภาพ 9001 ไมม่ปีระสทิธผิล ไมน่่าในใจ และไมม่ี
ประโยชนต์อ่การทําธรุกจิเทา่ทคีวรจะเป็น 

ขอ้กําหนดจงึบงัคับใหอ้งคก์รกําหนด "ผลลพัธต์ามทคีาดหวังไวต้อ่ระบบการบรหิารคณุภาพ " เพอืเป็นเข็มมุง่ใน
การจัดวางระบบการบรหิาร และมขีอ้กําหนดเรอืงความเสยีงและโอกาส (6.1) ในการรับรองวา่ระบบจะไดถ้กูจัดวาง
เพอืใหไ้ดต้ามผลลัพธน์ ี 

ผูท้กีาํหนดอนุมตั ิผลลพัธต์ามทคีาดหวงัไวต้อ่ระบบการบรหิารคณุภาพ ควรเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูเพอืให ้
ชดัเจนวา่ระบบการบรหิารคณุภาพทดีสีําหรับ องคก์รควรเป็นอยา่งไร รวมถงึเพอืใหไ้ดก้ารสนับสนุนและเป็นเนอื
เดยีวกบัการบรหิารประจําวันใน ธรุกจิ 

ตัวอยา่งของผลลัพธท์คีาดหวัง ทอีงคก์รควรทําการกําหนดอยา่งเฉพาะเจาะจงตามทตีอ้งการ 

ตัวอยา่งผลลัพธท์คีาดหวังในมมุพนักงาน  

- ทําใหเ้กดิความพอใจในการทํางาน 
- พนักงานมจีติสาํนกึในเรอืงคณุภาพมากขนึ 
- การปฏบิัตงิานมรีะบบ และมขีอบเขตทชีดัเจน 
- พัฒนาการทํางานเป็นทมีหรอืเป็นกลุม่ 
- ทํางานเหนอืยนอ้ยลง ไดผ้ลงานมากขนึ 
- ลดการทํางานทไีมจํ่าเป็น 

ตัวอยา่งผลลัพธท์คีาดหวังในมมุองคก์ร 

- สรา้งความยังยนืและเชอืถอืไดจ้ากระบบการบรหิารงาน 
- มขีอ้มลูสารสนเทศอยา่งเพยีงพอเพอืการตัดสนิใจ 
- สรา้งสมรรถนะในการแขง่ขนั 
- มคีวามเร็วในการตอบสนองตลาด 
- สรา้งผลกําไร 
- ลดการเกดิปัญหาซําซาก 
- มปีระสทิธภิาพการผลติ 
- ลดเวลาในการพัฒนาผลติภัณฑ ์
- ลดคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบ 
- เพมิความสามารถในการแขง่ขนั เขา้สูต่ลาดใหม่ๆ  
- ผลติภัณฑเ์ป็นทน่ีาเชอืถอื 
- ประหยัดตน้ทนุในการดําเนนิงาน 

ทา่นควรกําหนใหเ้ฉพาะเจาะจงทสีดุ เพอืใหพ้นักงานทังหมดขององคก์รเป็นไปในทางเดยีวกบั ในการจัดวางระบบ 

ในอดตีการจัดทําระบบเพยีงมุง่เนน้เพอืให ้
ไดก้ารรับรอง (ตามใจคนตรวจ ตามใจที
ปรกึษา)เพราะไมไ่ดบั้งคับใหอ้งคก์รตอ้ง
กําหนดสงิทตีอ้งการจากระบบการบรหิาร
ของตน และทําการวางระบบใหไ้ดส้งิที
ตอ้งการทอีงคก์รไดร้ะบไุว ้

เพราะองคก์รตงัมาเพอืบรรลเุป้าหมาย 
คนเราทําอะไรก็ควรมจีดุมุง่หมาย การวาง
ระบบการจัดการเชน่กนั ตอ้งหาสงิทตีอ้ง
จัดการ เพอืใหบ้รรลเุป้าหมายดังกลา่ว 
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ดําเนนิการระบบ ตรวจสอบและปรับปรงุ 

มาตรฐานตอ้งการ “องคก์รตอ้งเฝ้าตดิตามและทบทวนสารสนเทศทเีกยีวขอ้งกบัประเด็นภายนอกและภายใน
เหลา่น.ี” 

มาตรฐาน ISO ไม ่ไดกํ้าหนดใหส้ารสนเทศทเีกยีวขอ้งกบัปัจจัยภายนอกและภายในใหเ้ป็นเอกสาร แตก่ารไมเ่ป็น
เอกสารในทางปฏบัิตคิงจะยากยงิ เนอืงจากทา่นตอ้งตดิตามและทบทวนสารสนเทศน ีมากกวา่นทีา่นตอ้งใช ้
สารสนเทศในในการประเมนิความเสยีงกบัสว่นงานตา่งๆท ีเกยีวขอ้งในฝ่ายและแผนกตา่งๆ(ขอ้ 6.1) 

มาตรฐาน ISO ตอ้งการใหท้า่นเฝ้าตดิตาม แปลวา่ทา่นตอ้งมกีจิกรรมตรวจสอบสถานะของแตล่ะประเด็นปัจจัยไม่
วา่ภายนอกและ ภายในวา่แตกตา่งหรอืมกีารปรับเปลยีน หรอืมแีนวโนม้อยางไรเป็นระยะๆ โดยควรกําหนดใหม้ี
ผูรั้บผดิชอบ และหนา้ทใีนการตดิตาม รายงานในแตล่ะเรอืง ซงึรวมถงึการกําหนดความจําเป็นทอีาจตอ้งปรับตอ้ง
เปลยีนสารสนเทศนหีรอืไม ่อยา่งไร  

มาตรฐาน ISO ตอ้งการใหท้า่นทบทวน หมายถงึตอ้งมกีารตัดสนิใจในความถกูตอ้งทันสมัย ความใชไ้ด ้ความ
เชอืถอืไดข้องสารสนเทศน ีตามรอบเวลา หรอืจังหวะเวลาทเีหมาะสม มาตรฐาน ISO ไม ่ไดกํ้าหนดความถใึนการ
ตดิตามและการทบทวนมาให ้ซงึแตล่ะองคก์รอยูใ่นธรุกจิทตีา่งกนัยอ่มมสีภาพแวดลอ้มในการทําธรุกจิ การ
เปลยีนแปลงใดๆทมีผีลกบัการทําธรุกจิมคีวามเร็วและมผีลระดับความรนุแรง ทแีตกตา่งกนั ซงึการเปลยีนแปลงของ
ประเด็นภายนอกกบัประเด็นภายในองคก์รทา่นตอ้งการการ ตดิตามและทบทวนทแีตกตา่งกนั  
 

 ตวัอยา่งกลุม่ปจัจยัแวดลอ้มภายนอกมอีะไรบา้งทคีวรไดร้บัการพจิารณา 

ปัจจัยภายนอก สามารถหาไดจ้ากขอ้มลูและวธิทีหีลายหลาย เชน่ แนวโนม้ทางเศรษกจิ การเปลยีนไปหรอืเงอืนไข
ทางการคา้ ผลวเิคราะหผ์ลติภณัฑก์บัคูแ่ขง่ โอกาสในการจา้งเหมาชว่ง การมอียูห่รอืขาดแคลนของวัตถดุบิ การ
วเิคราะหค์ูแ่ขง่ 

ปัจจัยแวดลอ้มภายนอก หมายถงึสงิทรีายลอ้มธรุกจิทสีามารถมผีลตอ่องคก์ร ปัจจัยแวดลอ้มทคีวรพจิารณาไดแ้ก ่
- สงิแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ (Economic Environment) เชน่รายไดต้อ่หัวประชากรอัตราแลกเปลยีน

เงนิตราตา่งประเทศราคานํามันเป็นตน้ 
- สงิแวดลอ้มทางสงัคม (Social Environment) เชน่สภาพสงัคมความสมัพันธใ์นชมุชนเป็นตน้- 

สงิแวดลอ้มวัฒนธรรม (Cultural Environment) เชน่คา่นยิมการศกึษาความเชอื 
- ขนบธรรมเนยีมประเพณีการบรโิภคศลิปะเป็นตน้ 
- สงิแวดลอ้มประชากรศาสตร ์(Demographical Environment) เชน่อัตราเกดิอัตราตายความหนาแน่น

ของประชากรเป็นตน้ 
- สงิแวดลอ้มดา้นการเมอืง (Political Environment) เชน่นโยบายทางการเมอืงเสถยีรภาพทางการเมอืง

การมสีว่นรว่มทางการเมอืงของภาคสว่นเป็นตน้ 
- สงิแวดลอ้มดา้นกฎหมาย (Legal Environment) เชน่พระราชกฤษฎกีาพระราชกําหนดกฎกระทรวง

ขอ้บัญญัตกิฎระเบยีบขอ้บังคับเป็นตน้ 
- สงิแวดลอ้มภาครัฐ (Governmental Environment) ไดแ้กอ่งคก์รภาครัฐตา่งๆทมีสีว่นเกยีวขอ้งกบั

องคก์รเชน่สว่นราชการอนืๆรัฐวสิาหกจิเป็นตน้ 
- สงิแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี(Technological Environment) เชน่ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศคอมพวิเตอรแ์ละการสอืสารเป็นตน้ 
- แนวโนม้ทางการแขง่ขนั (Competitive Trends) การ ดําเนนิงานขององคก์รซงึประกอบกจิการหรอืมี

ลักษณะงานคลา้ยคลงึกบัองคก์รซงึ สง่ผลกระทบหรอืไดร้ับผลกระทบไมท่างใดก็ทางหนงึจากการ
ดําเนนิงานขององคก์ร 

 
กลุม่ปจัจยัแวดลอ้มภายในมอีะไรบา้งทคีวรไดร้บัการพจิารณา 

ปัจจัยแวดลอ้มภายใน หมายถงึกจิกรรมตา่งๆภายในองคก์รซงึองคก์รสามารถควบคมุไดแ้ละมผีลทําใหก้าร 
ดําเนนิงานภายในองคก์รประสบผลสําเร็จหรอืลม้เหลวได ้ซงึหมายรวมถงึทกุฝ่าย แผนก กระบวนการ กจิกรรม 
เครอืงจักร ผลติภัณฑ ์เครอืงมอืวัด พนักงาน เงนิทนุ ความรู ้สถานทตีัง ทกุสว่นในองคก์ร เป็นตน้ 
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- จดุแข็ง (Strengths) หมายถงึลักษณะเดน่ของการดําเนนิงานหนา้ทตีา่งๆภายในองคก์รลักษณะเชน่นี
เป็น ปัจจัยเออืตอ่ความสําเร็จขององคก์ร 

- จดุออ่น (Weaknesses) หมายถงึการดําเนนิงานองคก์รไมส่ามารถกระทําไดด้เีป็นอปุสรรคตอ่
ความสําเร็จของ องคก์รองคก์รจะตอ้งหาทางแกไ้ขจดุออ่นทเีกดิขนึ 

  

ตัวอยา่งของวธิทีใีชพ้จิารณาปัจจัยภายในเชน่: ใชผ้ลการตรวจประเมนิภายใน และผลการวเิคราะหค์ณุภาพ ผลการ
วเิคราะหต์น้ทนุ การวเิคราะหข์อ้มลูแนวโนม้เทคโนโลย ีผลการวเิคราะหข์อ้มลูคูแ่ขง่  ผลการวเิคราะหข์องความ
คดิเห็นลกูคา้ ผลการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีน และ ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการบรรล ุวสิยัทศัน ์พันธกจิ วัฒนธรรม 
องคก์ร ตา่งๆ เป็นตน้ สมรรถนะทเีป็นอยูข่ององคก์ร ผลการเปรยีบเทยีบวัดกบัอตุสาหกรรมเดยีวกนั ผลการ
วเิคราะหค์วามพงีพอใจพนักงาน เป็นตน้ 

ปัจจัยแวดลอ้มภายในทคีวรพจิารณา 
- สมรรถนะโดยรวมขององคก์รทเีป็นอยู ่
- ปัจจัยดา้นทรัพยากร อาท ิโครงสรา้งพนืฐาน (ด ูISO 9001:2015, 7.1.3) สงิแวดลอ้มสําหรับการ

ดําเนนิการกระบวนการตา่งๆ (ด ูISO  9001:2015, 7.1.4) ความรูข้ององคก์ร  (ด ูISO 9001:2015 
7.1.6); 

- ประเด็นดา้นคน อาทเิชน่ ความสามารถของบคุคล พฤตกิรรมองคก์ร และวัฒนธรรม ความสมัพันธก์บั
สหภาพตา่งๆ; 

- ปัจจัยการดําเนนิการ อาท ิกระบวนการหรอืการผลติ และขดีความสามารถในการใหบ้รกิาร สมรรถนะของ
ระบบการบรหิารคณุภาพ การเฝ้าระวังตดิตามความพงึพอใจลกูคา้ 

- ปัจจัยตา่งๆ ในการกํากบัดแูลกจิการ อาท ิกฎและขนัตอนปฏบิัต ิสําหรับการตัดสนิใจหรอืโครงสรา้ง
องคก์ร 

- Man บคุลากรรวมถงึผูบ้รหิารขององคก์ร 
- Money งบประมาณทไีดร้ับการจัดสรรแลว้ 
- Material วัสดอุปุกรณ์เครอืงมอืเทคโนโลย ี
- Management ระบบบรหิารจัดการทกุดา้นเชน่การบรหิารงานการเงนิพัสดงุบประมาณทรัพยากรบคุคล

เป็นตน้  
 

จะเห็นไดว้า่ขอ้กําหนด 4.1 นีใหอ้งคก์รไดข้ยายความกวา้งและลกึของ QMS ตอ่การประกอบธรุกจิ และการบรู
ณาการเขา้สูฝ่่ายบรหิารเชงิกลยทุธแ์ละยทุธวธิกีารจัดการขององคก์ร ดว้ยเหตผุลน ีปัจจัยไมว่า่จะภายนอกหรอื
ภายในน ีควรดําเนนิการเพอืจัดการในองคก์รทกุภาคสว่นทัวทังองคก์ร 

 

ตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งอตุสาหกรรมนา้ผกัและผลไมพ้รอ้มดมื 
ตัวอยา่งปัจจัยภายใน ตัวอยา่งปัจจัยภายนอก 
ภัยคกุคาม 
1. คา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการขายสงู 
2. ความหลากหลายของสายผลติภัณฑย์ังมนีอ้ยกวา่คูแ่ขง่ 
3. สว่นแบง่ตลาดยังไมํสามารถเป็นผูนํ้าตลาดได ้
4. เครอืขา่ยการจัดสง่ยังไมํครอบคลมุทกุพนืท ี
5. รสชาตทิผีูบ้รโิภคตอ้งการนันยังวางจําหน่ายนอ้ยกวําคูํ
แขํงขนั 
6. Brand awareness ในตัวผลติภัณฑย์ังมตํีา 
7. การเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายในวงกวา้งยังมนีอ้ยกวา่ทคีวรจะ
เป็น รปูแบบการจัดจา้หน่ายเป็นแบบดังเดมิ 
8. ผู๎บรโิภคใหค้วามสนใจในการบรโิภคนา้ผลไม ้100% 
มากกวา่ 
 
โอกาส 
1.ภาพลักษณ์และชอืเสยีงของตราสนิคา้เป็นทเีป็นทรีูจ้ัก
ของลกูคา้ 

ภัยคกุคาม 
1. วัตถดุบิ ผัก และ ผลไมส้ว่นใหญเ่ป็นผลผลติ
ตามฤดกูาล ปรมิาณและคณุภาพจงึไมค่งททํีาให ้
ยากตอ่การควบคมุตน้ทนุการผลติ 
2. อตุสาหกรรมนําผักและผลไมพ้รอ้มดมื มอีัตรา
การแขง่ขนัทรีนุแรง การเขา้ออกในอตุสาหกรรมทํา
ไดโ้ดยงา่ยและมคีวามแตกตา่งกนัดา้นผลติภณัฑ์
นอ้ย มาก 
3. สนิคา้ทดแทนทมีรีาคาตํากวา่และความ
หลากหลายของสนิคา้ทดแทน ทา้ใหผู้บ้รโิภคมี
อํานาจในการตอ่รองสงู 
4. สภาพเศรษฐกจิทคีวามผันผวนทําใหม้คีา่ใชจ้า่ย
ทสีงู แตไ่มส่ามารถตังราคาสงูได ้
5. ความไมแ่น่นอนทางดา้นการเมอืง สง่ผลตอ่
กําลังซอืของผูบ้รโิภคมกีารจับจา่ยใชส้อยอยา่ง
ระมัดระวัง 
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2. คณุภาพของสนิคา้สงู 
3. ความหลากหลายของสายผลติภัณฑ ์
4. กระบวนการผลติ ไดร้ับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
5. มกีารจดัแคมเปญรว่มกบัโรงพยาบาล และ ศนูยส์ขุภาพ
ตํางๆ 
6. มกีารจดักจิกรรม สง่เสรมิการตลาดอยํางตํอเนอืง 
7. มกํีาลังการผลติทเีพยีงพอ 
8. ทรัพยากรในการผลติมอียูม่ากมาย 
9. บรษัิทมกีารสรา้งพันธมติรธรุกจิทําใหบ้รษัิทมคีวาม
แข็งแกรํงและมคีวามสามารถในแขํงขนั 
10. มทีมีงานทแีข็งแกรํงในการวจิัยและพัฒนาสนิคา้ 
11. ผลติภัณฑเ์ป็นเครอืงดมืทใีหค้ณุคําและประโยชนต์อ่
สขุภาพ 

 
โอกาส 
1.การดําเนนิชวีติประจา้วันทเีรง่รบีและความเครยีด
จากการทา้งาน ทา้ใหผู้บ้รโิภคหันมาใสใ่จดแูล
สขุภาพโดยการหันมาดมืนําผกัและผลไม ้
2. อัตราการเจรญิเตบิโตของตลาดนําผลไมย้งัมี
การเตบิโตทตีอ่เนอืง 
3. ประเทศไทยอดุมไปดว้ยทรัพยากรทาง
การเกษตรซงึมผัีก และ ผลไมม้ากมายหลายชนดิ
และหมนุเวยีนตลอด ทกุฤดกูาล 
4. โอกาสในการพัฒนาผลติภณัฑ ์เนอืงจาก
ผูบ้รโิภคนยิมทดลองผลติภัณฑใ์หม่ๆ  โดยคํานงึถงึ
รสชาต ิและคณุคา่ทางโภชนาการมากขนึ 
5. รัฐบาลสนับสนุนใหผู้บ้รโิภคนยิมดมืนา้ผักและ
ผลไมม้ากขนึ เพอืสขุภาพและพลานามัยทดี ี
6. ผลติภัณฑเ์ป็นเครอืงดมืทใีหค้ณุคา่ทางอาหาร 
7. ตลาดยังเปิดกวา้งสําหรับเครอืงดมืไร ้
แอลกอฮอล ์
8. คํานยิมของผูบ้รโิภคมกีารเปลยีนแปลง ใหค้วาม
สนใจกบัสนิคา้ทใีสใ่จกบัสขุภาพมากขนึ 

ธนาคาร abc สาขา ซอยนานา 
ตัวอยา่งปัจจัยภายใน   
ภัยคกุคาม 

-       มจีานวนพนักงานไมเ่พยีงพอตอ่การใหบ้รกิาร โดยดู
จากจานวนควิทรีอในแตล่ะชว่งเวลาและการทลีกูคา้
รอ้งเรยีนเขา้มาในชอ่งทางตา่งๆ 

-       ลักษณะ ของผลติภัณฑท์างการเงนิสามารถ
ลอกเลยีนแบบไดง้า่ย ไมว่า่จะเป็นสทิธปิระโยชน ์
อัตราดอกเบยี คา่ธรรมเนยีม หรอืขอ้กาหนดตา่ง ๆ ทา
ใหต้อ้งหันมาเนน้การบรกิารใหเ้หนอืกวา่คูเ่พอืใหเ้กดิ
ความประทบัใจและ รักษาลกูคา้ในระยะยาว 

-       ธนาคาร มกีลุม่ธรุกจิในเครอื GE ท ีหลากหลาย ทา
ใหก้ารควบคมุทําไดลํ้าบาก เกดิตน้ทนุทสีงูขนึจากการ
ดําเนนิงานในธรุกจิทไีมถ่นัดสง่ผลตอ่การบรกิาร ที
ตดิขัดไมค่ลอ่งตัวในการใหบ้รกิาร  

 
โอกาส 
   ธนาคาร มเีงนิทนุจานวนมาก บรษัิท จอี ีมันน ีประเทศ
ไทย เป็นบรษัิทแรกทนีาเสนอสนิเชอืเพอืการซอืสนิคา้แบบ
เงนิผอ่นเป็นรายแรกใน ประเทศไทย ทาใหม้คีวาม
ไดเ้ปรยีบจากประสบการณ์ทมีากกวา่บรษัิทอนืเป็นกลยทุธ์
ทาง ธรุกจิ 
-       ธนาคารมกีารสรา้งศนูยข์อ้มลู (Data Centre) เพอื 

เพมิประสทิธภิาพในการสรา้ง และจัดเก็บฐานขอ้มลู
ลกูคา้ ทาใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูของลกูคา้ทมีคีวาม
ซบัซอ้นสามารถทาไดร้วดเร็วและ ละเอยีดขนึ และ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที
หลากหลายและเปลยีนแปลงอยา่งรวด เร็วไดอ้ยา่ง
ทันทว่งท ีเป็นการเพมิประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร  

-       ธนาคาร มบีคุลากรในการบรกิารทางการเงนิที
เพยีบพรอ้มเพอืสนองความตอ้งการทางการ เงนิของ
กลุม่ลกูคา้รายยอ่ยทมีไีลฟ์สไตลแ์ตกตา่งกนั และ
ลกูคา้ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประกอบดว้ย 

ภยัคกุคาม  

- มกีารแขง่ขันกนัอยา่งรนุแรงในธรุกจิธนาคาร  
- ม ีคูแ่ขง่จานวนมากจงึทาใหม้ทีางเลอืกในการใช ้
บรกิารมาก เชน่ ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิร
ไทย ธนาคารไทยพาณชิย ์ธนาคารทหารไทย 
ธนาคารกรงุไทย ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารธน
ชาต ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารยไูนเต็ดโอ
เวอรซ์สี ์ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร ์ธนาคารทสิ
โก ้ธนาคารเกยีรตนิาคนิและธนาคารสนิเอเชยี เป็น
ตน้  

  

 โอกาส  

- ธนาคารเป็นสงิททีกุธรุกจิตอ้งใชเ้พอือานวยความ
สะดวกดา้นการเงนิในการทาธรุกจิ  
- ภาพลักษณ์ธนาคารมคีวามน่าเชอืถอืเพมิมากขนึ
หลังจากได ้GE เขา้มาถอืหุน้  
- บรษัิทมพัีนธมติรทางธรุกจิเป็นจานวนมาก ไดแ้ก ่
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จากดั ) มหาชน ( , 
หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั, หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั, 
บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จากดั )มหาชน (, 
บรษัิท เพาเวอร ์บาย เป็นตน้ สนิคา้ของพันธมติร
เป็นทตีอ้งการของลกูคา้  
- ประชาชนมทีศันะคตใินการบรหิารการเงนิมากขนึ 
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สนิเชอืรถยนตส์าหรับรถเกา่ สนิเชอืรไีฟแนนซร์ถยนต ์
สนิเชอืรถมอเตอรไ์ซด ์บัตรเครดติและสนิเชอืเพอืเพมิ
ขดีความสามารถในการใหบ้รกิารแบบครบวงจร 

1. ธนาคารมพัีนธมติรทางธรุกจิเป็นจานวนมาก 
ไดแ้ก ่หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั, หา้งสรรพสนิคา้
โรบนิสนั, บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จากดั ) 
มหาชน ( , บรษัิท เพาเวอร ์บาย เป็นตน้ เป็นที
ตอ้งการของลกูคา้ ทาใหบ้รษัิทสามารถเรยีกให ้
ลกูคา้มาใชบ้รกิารทางการเงนิและเพมิ
ประสทิธภิาพ ในการบรกิารไดอ้ยา่งครบวงจร  

 

ประเด็นการตรวจสอบของผูต้รวจประเมนิ 

1. ตรวจสอบวา่องคก์รไดทํ้าการพจิารณากําหนดปัจจัยภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบัจดุมุง่หมายของ
องคก์รอยา่งครบถว้นหรอืไม ่

2. ตรวจสอบวา่องคก์รไดทํ้าการพจิารณากําหนดปัจจัยภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบัทศิทางกลยทุธ์
อยา่งครบถว้นหรอืไม ่

3. ตรวจ สอบวา่องคก์รไดทํ้าการพจิารณากําหนดปัจจัยภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบัผล ตอ่
ความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลลัพธต์ามทคีาดหวังไวต้อ่ระบบการบรหิาร คณุภาพอยา่งครบถว้น
หรอืไม ่

4. ตรวจสอบวา่ปัจจัยภายนอกและภายในไดถ้กูใชส้ําหรับการพจิารณาความเสยีงเพอืวางแผนระบบการ
บรหิารคณุภาพหรอืไม ่ 

5. ตรวจสอบวา่ปัจจัยภายนอกและภายในไดรั้บการสอืสารใหก้ับสว่นงานทเีกยีวขอ้งในการจัดทําระบบการ
บรหิารคณุภาพอยา่งเพยีงพอเหมาะสมหรอืไม ่

6. ตรวจสอบวา่องคก์รไดเ้ฝ้าตดิตามสารสนเทศทเีกยีวขอ้งกบัประเด็นภายนอกและภายในอยา่งเพยีงพอ
เหมาะสมหรอืไม ่

7. ตรวจสอบวา่องคก์รไดท้บทวนสารสนเทศทเีกยีวขอ้งกบัประเด็นภายนอกและภายในอยา่งเพยีงพอ
เหมาะสมหรอืไม ่

 
สรปุสงิทตีอ้งทํา 
 
1. ทําการกําหนด จดุมุง่หมาย(purposes)ขององคก์ร และทศิทางกลยทุธ(์strategic direction) และผลตอ่

ความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลลัพธต์ามทคีาดหวังไว ้(intended result(s)) ตอ่ระบบการบรหิาร
คณุภาพ  และควรใหเ้ป็นเอกสารในรปูแบบตามตอ้งการเพอืเผยแพรภ่ายใน  

2. กระบวนการในการพจิารณา(determine) กําหนดปัจจยั(issues)ภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบัขอ้1 
ขา้งตน้ องคก์รควรพัฒนารายการของปัจจัยหรอืเรอืงทน่ีาสนใจ ทอีาจมแีละสามารถทําการประเมนิปัจจัยวา่
อาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลตุาม จดุประสงค ์วัตถปุระสงค ์หรอืขอ้กําหนดตา่งๆหรอืไม ่

3. กระบวนการในการเฝ้าตดิตามและทบทวนสารสนเทศทเีกยีวขอ้งกบัประเด็นภายนอกและภายในทรีะบไุวต้าม
ขอ้ 2 และ 1 ขา้งตน้. 

 

เอกสารทอีาจจําเป็น 
ขอ้ควรพจิารณาสําหรับเอกสารสารสนเทศทตีอ้งธํารงรักษาหรอืเก็บรักษา 

 กระบวนการในการพจิารณาปัจจัยภายใน ภายนอกทเีกยีวขอ้งกบัจดุประสงคอ์งคก์ร  
 กระบวนการในการเฝ้าระวังตดิตามและทบทวนสารสนเทศทเีกยีวขอ้งกบัปัจจัยภายในภายนอก  

 

คาํนยิาม 
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ISO9000:2015  ,  
3.2.2   context of the organization บรบิทองคก์ร 
การรวมกนัทังประเด็นปัจจัยภายใน และภายนอกทสีามารถมผีลตอ่ขององคก์ร (3.2.1) ในการพัฒนาและการบรรลุ
วัตถปุระสงค ์(3.7.1) 
 
3.2.1 
Organization องคก์ร 
คนหรอืกลุม่บคุคลทซีงึม ีฟังชนัของตน พรอ้มกบั ความรับผดิชอบ อํานาจหนา้ท ีและมคีวามสมัพันธก์บัการบรรลุ
วัตถปุระสงค ์ (3.7.1) 
 
3.7.1 
Objective วตัถปุระสงค ์
ผลทตีอ้งการบรรล ุ
 
3.5.4 
quality management system ระบบการบรหิารคณุภาพ 
สว่นหนงึของระบบการบรหิาร(3.5.3) ทเีกยีวขอ้งกับคณุภาพ (3.6.2) 
 
 
 
คาํถามทมีกัถามบอ่ย 

ผูบ้รหิารระดบัสงูควรมสีว่นรว่มในการทําความเขา้ใจองคก์รและบรบิทองคก์รหรอืไม?่ 

ตอบ มาตรฐานไมไ่ดก้ําหนดไว ้แตเ่ป็นการผดิธรรมชาตใินการทําธรุกจิมากๆ หากกระบวนการในการทําความเขา้ใจ
องคก์รและบรบิทองคก์รไมไ่ดไ้มไ่ดร้ับการใสใ่จ หรอืไดรั้บการตดัสนิใจ หรอืไมม่กีารรับรูโ้ดยผูบ้รหิารระดบัสงู 
โดยทัวไปแลว้งานนมัีกกระทําโดยผูบ้รหิารอาวโุสและผูบ้รหิารระดับสงูของ องคก์ร ไมใ่ชพ่นักงานในระดับ
ปฏบัิตกิารโดยเฉพาะในเรอืงปัจจัยภายนอก  ความสามารถในการระบปัุจจัยภายในและภายนอกนีอยูท่วีธิกีารคดิ
และการมอง แตล่ะคนคดิไมเ่หมอืนกนั ผลการดําเนนิการทางธรุกจิจงึประสบความสาํเร็จและความลม้เหลวที
ตา่งกนั  

ผูต้รวจประเมนิรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่องคก์รกาํหนดปจัจยัครบถว้น? 
คําตอบ  ผูต้รวจจะรูไ้ดเ้มอืไดทํ้าการตรวจประเมนิตามฝ่ายสายงานตา่งๆครบถว้นแลว้ ปรากฏวา่ไมพ่บวา่มปีระเด็น
ปัจจัยใดๆทอีงคก์รควรทําการระบเุพมิเตมิเพอื ประเมนิภัยคกุคาม และหรอืโอกาสทางธรุกจิ  ทกีอ่ใหเ้กดิประโยชน์
ตอ่การดําเนนิธรุกจิตามขอบขา่ยการรับรอง,จดุประสงค ์องคก์ร, กลยทุธแ์ละผลลัพธท์ตีอ้งการจากQMS. 
  
 ผูต้รวจจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่กลยทุธอ์งคก์รถกูตอ้ง? 
คําตอบ   ไมใ่ชห่นา้ทผีูต้รวจ ขอ้กําหนดไมไ่ดร้ะบใุหทํ้าเชน่นัน 
หนา้ทผีูต้รวจคอืการมองหาวา่มปัีจจัยใดทอีงคก์รควรพจิารณา เพอืสามารถเสรมิสรา้งใหป้ระสบผลตามกลยทุธม์าก
ขนึหรอืไม ่ เป็นการชว่ยองคก์รในการมองหาจดุออ่นปัญหาอปุสรรคทคีวรไดร้ับการตัดการ เพอืมุง่สูก่ลยทุธท์ไีด ้
กําหนดตา่งหาก  ผูต้รวจประเมนิไมใ่ชผู่บ้รหิารระดับสงูขององคก์รทตีรวจจงึไมถ่กูตอ้งเป็นอยา่งมากทผีูต้รวจ
ประเมนิจะทําการประเมนิสงิทนีอกความสามารถของตน 

เอาขอ้มลูปจัจยัไปทําอะไรตอ่? 
ผลลัพธจ์ากขนัตอนนจีะชว่ยใหก้บัองคก์รสามารถ: 

- การกําหนดขอบเขตของระบบบรหิาร 
- การกําหนดความเสยีงและโอกาสทตีอ้งพจิารณา 
- การพัฒนาหรอืยกระดับนโยบาย 
- การตังวัตถปุระสงค ์
- การตัดสนิประสทิธผิลของวธิกีารในการบรรลขุอ้กําหนดผูม้สีว่นไดเ้สยีทตีอ้งปฏบัิตใิหส้อดคลอ้ง 

 

หลกัการในการคดักรองปจัจยัไปจดัการ 
เพอืเขา้ใจวา่อะไรคอืประเด็นทสีําคญั มสีงิทอีงคก์รควรคํานงึถงึ 

- อะไรคอืตัวผลักดันหลักและแนวโนม้ 
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- อะไรทเีป็นปัญหาในปัจจบุัน 
- อะไรทคีวรเปลยีนแปลง 
- อะไรทสีามารถเพมิประโยชนท์ไีด ้รวมถงึการปรับปรงุสมรรถนะองคก์ร 
- เห็นโอกาสในการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั รวมถงึการลดตน้ทนุ การสรา้งมลูคา่เพมิใหล้กูคา้ หรอื 

ปรับปรงุภาพลักษณ์องคก์ร หรอืตราสนิคา้ 
 
 
 
 

END 
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4.2 ความเขา้ใจถงึความตอ้งการและความคาดหวงัของผู ้
มสีว่นไดเ้สยี 

4.2 ความเขา้ใจความจําเป็นและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 
เนอืงจากผลกระทบ(effect)หรอือาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ความสามารถขององคก์รในการสง่มอบผลติภณัฑ์
และบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดลกูคา้และขอ้กําหนดของกฎหมายรวมถงึขอ้บังคับทเีกยีวขอ้งอยา่ง
สมําเสมอ  องคก์รตอ้งทําการพจิารณากําหนด: 
 
a) ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้งกบัระบบการบรหิารคณุภาพ และ; 
b) ขอ้กําหนดของของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้งกบัระบบการบรหิารคณุภาพ 
 
องคก์รตอ้งเฝ้าตดิตามและทบทวน สารสนเทศทเีกยีวขอ้งกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้ง 

 

เจตนารมณค์อื  
- ทําใหม้นัใจวา่องคก์รไดพ้จิารณาความตอ้งการทเีกยีวขอ้งของผูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้ง นอกเหนอืจาก

ความตอ้งการของลกูคา้ทางตรงขององคก์ร ในกรณีทซีงึสามารถมผีลกระทบตอ่ความสามารถขององคก์รใน
การใหผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารทบีรรลขุอ้กําหนด  

- ใหม้กีระบวนการเพอืทําระบ ุตดิตาม และ ทบทวนความตอ้งการและความคาดหวังทเีกยีวขอ้งกบัระบบการ
บรหิารคณุภาพ 

- ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หมายถงึ บคุคลหรอืปัจจัยอนืใดทชีว่ยเพมิมลูคา่ใหก้บัองคก์ร หรอืมคีวามสนใจในหรอื
ไดร้ับผลกระทบจากการดําเนนิกจิกรรมขององคก์ร ดว้ยเหตนุ ีการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวัง
ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจงึถอืเป็นปัจจัยหนงึทนํีามาซงึความสําเร็จทยีังยนืใหก้บัองคก์รไดด้ว้ยเชน่กนั  

- ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะรายยอ่มแตกตา่งกนั จนบางครังอาจขัดแยง้กบั
ความตอ้งการและความหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่อนืๆ หรอืไมก็่มกีารเปลยีนแปลงอยา่งรวดเร็ว สง่ผลให ้
วธิกีารแสดงและการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถเกดิขนึไดใ้น
หลากหลายรปูแบบดว้ยกนั เชน่ การรว่มมอืระหวา่งกนั การเจรจาตอ่รอง การวา่จา้งบคุคลภายนอก หรอืไมก็่
การยกเลกิกจิกรรมบางกจิกรรม เป็นตน้ 

คาํอธบิาย 

“เนอืงจากผลกระทบ(effect)หรอือาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ความสามารถขององคก์รในการสง่มอบ
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดลกูคา้และขอ้กําหนดของกฎหมายรวมถงึขอ้บังคับทเีกยีวขอ้ง
อยา่งสมําเสมอ  องคก์รตอ้งทําการพจิารณากําหนด:” 

แคไ่หนเรยีกวา่กระทบหรอือาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ? 
องคก์รควรทําการกําหนดประเด็นภายนอกและภายในองคก์รกอ่น เพอืใหส้ามารถทําการกําหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี 
เพราะผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดง้า่ย 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีคอื “บคุคล และกลุม่อนื ๆ ทเีพมิมลูคา่ใหก้บัองคก์ร หรอืสนใจ หรอืรบัผลกระทบจาก กจิกรรม
ขององคก์ร การสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีจะสนับสนุนให ้องคก์รประสบ
ความสําเร็จอยา่งยังยนื”  

แตเ่ดมิระบบการจดัการบรหิารและการดําเนนิธรุกจิ มักมขีอบเขตครอบคลมุเฉพาะในกระบวนการดําเนนิงานของ
ตัวเอง  กลา่วคอืมองเพยีงในระดับกระบวนการผลติและสง่มอบสนิคา้และบรกิารของธรุกจิเทา่นัน  

ตอ่มามแีนวคดิวา่ระบบการบรหิารธรุกจิและการดําเนนิธรุกจิขององคก์รหนงึ ไมไ่ดเ้ป็นผลมาจากการบรหิารจัดการ
และการดําเนนิงานของตัวธรุกจิเองเทา่นัน แตม่สีว่นเกยีวขอ้งกบัธรุกจิตลอดหว่งโซอ่ปุทานของตนเองดว้ย
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วา่มกีารบรหิาร จดัการและการดาํเนนิงานอยา่งไร รวมถงึมกีารสอดคลอ้งกบัสงิทผีูม้สีว่นไดเ้สยีของ
ธุรกจิมองเห็นและคดิวา่ม ีความสําคัญหรอืไมอ่ยา่งไร   เป็นไปตามจดุยนื ตามแผนการตลาด ตามกรอบกลยทุธ์
องคก์รหรอืไม ่

เพอืความสําเร็จขององคก์ร ทา่นจงึจําเป็นตอ้งทําความเขา้ใจวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของ ธรุกจิคอืใคร มี
ลักษณะเฉพาะอยา่งไร มคีวามเกยีวโยงกบัธรุกจิในประเด็นใดบา้ง ทังในมติดิา้น เศรษฐกจิ แนวโนม้เศรษฐกจิไทย
และเทศจะเปลยีนแปลงไปทศิทางใด สงิแวดลอ้ม รวมถงึมคีวามสอดคลอ้งกนัระหวา่งคณุคา่ของผูม้สีว่นไดเ้สยีกบั
คณุคา่ของ ธรุกจิอยา่งไร 

ทกุองคก์รมผีูม้สีว่นไดเ้สยีหลายกลุม่ ซงึแตล่ะกลุม่ตา่งก็มคีวามตอ้งการและความคาดหวังตา่งกนั ผูม้สีว่นไดเ้สยี
อาจประกอบดว้ย : 

- ลกูคา้และผูใ้ช ้
- บคุลากรในองคก์ร 
- เจา้ของ/ผูล้งทนุ (เชน่ ผูถ้อืหุน้ รายบคุคลหรอืกลุม่ รวมถงึภาคสาธารณะซงึมสีว่นไดเ้สยีเฉพาะ

ดา้นกบัองคก์ร) 
- ผูส้ง่มอบ และพันธมติร และ 
- สงัคม ในรปูของชมุชน หรอืสาธารณชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากองคก์ร หรอืผลติภณัฑข์ององคก์ร 

 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถแยกไดค้รา่วๆในรปูแบบทางตรงและทางออ้มได ้เชน่ 
ทางตรง (ตอ้งเอาใจใสม่ากหน่อย) 

- พนักงาน ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูล้งทนุ ลกูคา้ 
- ผูบ้รโิภค คูค่า้ คูธ่รุกจิ ผูจั้ดหาวัตถดุบิ ผูจั้ดจําหน่าย ชมุชน สงัคมทอีงคก์รตงัอยู ่
- รัฐบาล หน่วยงานกํากบัดแูลทเีป็นผูกํ้าหนดนโยบายและกฏระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

ทางออ้ม (ก็ตอ้งไมท่อดทงิ ตอ้งเหลยีวดแูละดแูลตามสมควรใหเ้หมาะกบัธรกุจิ) 
- คูแ่ขง่ 
- สมาคมธรุกจิ อตุสาหกรรมตา่งๆ รัฐบาล 
- องคก์รการกศุล NGOs 
- สอืมวลชน นักวชิาการ 
- นักวจิารณ์ 
- กลุม่กดดันหรอืงคก์รรอ้งสทิธใินเรอืงตา่งๆ 
- ผลกระทบตอ่การดําเนนิการและชอืเสยีงองคก์ร ดว้ยการเคลอืนไหวเพอืสนับสนุนหรอืตอ่ตา้น 

ในการเขา้ใจความจําเป็นและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้ง สามารถดําเนนิการกจิกรรมและวธิกีารได ้
หลายทาง เพอืรวบรวมขอ้มลู  ตัวอยา่งวธิกีาร: 

- การทบทวนคําสงัซอืสนิคา้ทไืดร้ับ 
- การวเิคราะหค์ูแ่ขง่ วเิคราะหอ์ตัราการตจีากลกูคา้ 
- การทบทวนพระราชบัญญตัแิละขอ้บังคบักับการปฏบิตัติามหรอืฝ่ายกฎหมายตา่งๆ 
- การมสีว่นรว่มในการสรา้งเครอืขา่ย 
- การมสีว่นรว่มในสมาคมทเีกยีวขอ้ง 
- การเปรยีบเทยีบสมรรถนะ 
- การตรวจสอบสภาวะตลาด 
- การทบทวนความสมัพันธข์องหว่งโซอ่ปุทาน 
- การสํารวจลกูคา้หรอืผูใ้ช ้คํารอ้งเรยีน การเคลม 
- การเฝ้าระวังตดิตามความตอ้งการ  ความคาดหวังและความพงึพอใจของลกูคา้ 

 

“องคก์รตอ้งทําการพจิารณากําหนด: 
a) ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้งกบัระบบการบรหิารคณุภาพ และ; 
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b) ขอ้กําหนดของของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้งกบัระบบการบรหิารคณุภาพ” 

อธบิาย 

มาตรฐานบังคับใหร้ะบผุูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งกบัระบบการบรหิารคณุภาพ 

หมายความวา่ใหอ้งคก์รคดัเลอืกจากรายการความจําเป็นและความคาดหวัง ทไีดม้าจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที
เกยีวขอ้ง เมอืทา่นเลอืกแลว้จะกลายเป็นขอ้กาํหนดทตีอ้งนําไปออกแบบระบบการบรหิารจัดการในขนัตอนตอ่ไป  

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หมายถงึ บคุคลหรอืปัจจัยอนืใดทชีว่ยเพมิมลูคา่ใหก้ับองคก์ร หรอืมคีวามสนใจในหรอืไดร้ับ
ผลกระทบจากการดําเนนิกจิกรรมขององคก์ร ดว้ยเหตนุ ีการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีจงึถอืเป็นปัจจัยหนงึทนํีามาซงึความสําเร็จทยีังยนืใหก้บัองคก์รไดด้ว้ยเชน่กนั  
 
ทังน ีความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะรายยอ่มแตกตา่งกนั จนบางครังอาจขดัแยง้กบั
ความตอ้งการและความหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่อนืๆ หรอืไมก็่มกีารเปลยีนแปลงอยา่งรวดเร็ว สง่ผลให ้
วธิกีารแสดงและการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถเกดิขนึไดใ้น
หลากหลายรปูแบบดว้ยกนั เชน่ การรว่มมอืระหวา่งกัน การเจรจาตอ่รอง การวา่จา้งบคุคลภายนอก หรอืไมก็่การ
ยกเลกิกจิกรรมบางกจิกรรม เป็นตน้ 
แตล่ะธรุกจิยอ่มมคีวามแตกตา่งกนั ทังในประเด็นทมีุง่เนน้และในระดับความสําคญัของแตล่ะประเด็น หรอืประเภท
ของอตุสาหกรรมทธีรุกจินันดําเนนิงานอยู ่จงึตอ้งทําการระบแุละบรหิารจัดการในรปูแบบทอีาจแตกตา่งกนัในแตล่ะ
องคก์ร  

องคก์ร จงึตอ้งทราบความสมัพันธร์ะหวา่งธรุกจิและผูม้สีว่นไดเ้สยี ในเชงิผลกระทบและประเด็นทเีกยีวโยงระหวา่ง
กนัทังดา้นบวกและลบ เพอืทําการจัดทํา นําไปใชแ้ละปรับปรงุระบบการจัดการบรหิารธรุกจิ  

จงึจําตอ้งมทีมีาของกรอบการดําเนนิงานธรุกจิ การทําใหไ้ดคํ้าตอบเหลา่นี ธรุกจิตอ้งมกีารบรหิารจัดการทเีรยีกวา่ 
การเชอืมโยงผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเป็นกระบวนการเพอืนําไปสูก่ารผลกระทบเชงิลบและสรา้งผลกระทบเชงิบวก
ระหวา่งธรุกจิและผูม้สีว่นไดเ้สยีอันจะนําไปสู ่ความรว่มมอืและการสรา้งคณุคา่รว่มกันระหวา่งธรุกจิกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
เชน่ ผูถ้อืหุุน้ทตีอ้งการการลงทนุ ลกูคา้ทตีอ้งการพอใจในสนิคา้ทซีอื คูค่า้ยนิดรีว่มในการประกอบธรุกจิดว้ย 
พนักงานยนิดปิฏบิัตงิานกบัองคก์ร การไดร้ับการยอมรับจากสงัคมและชมุชนใหธ้รุกจิเขา้มาประกอบกจิการในพนืท ี
โดยไมค่ดัคา้น 

ผู ้มสีว่นไดเ้สยีนันมคีวามสําคัญอยา่งยงิกบัตอ่การดําเนนิธรุกจิองคก์ร ความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีจงึเป็นขอ้มลูสําคญั ทใีชใ้นการกําหนดกลยทุธ ์ทศิทาง แผนการดําเนนิงาน และ แนวทางในการพัฒนา
องคก์ร เพอืใหผ้ลการดําเนนิงานตามแนวทางการพัฒนาดังกลา่วมสีว่นรว่ม ซงึมใิชเ่พยีงการสรา้งผลกําไรเพยีง
อยา่งเดยีว แตย่ังตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีทังหมด 
 
การ เชอืมโยงผูม้สีว่นไดเ้สยี ชว่ยสรา้งความไดเ้ปรยีบของการแขง่ขนัใหธ้รุกจิ และ การมคีวามเขา้ใจและไดใ้ห ้
ความเชอืมันของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจะเป็นภมูคิุม้กนัทดีใีหแ้กอ่งคก์รเมอืเกดิปัญหา เพราะผูท้มีสีว่นไดเ้สยีจะมคีวาม
ไวเ้นอืเชอืใจวา่ธรุกจิจะสามารถจัดการ กับปัญหา หรอืสถานการณ์นันได ้โดยคํานงึถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 
องคก์ร จงึตอ้งทําการระบคุวามสําคญัและตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการใชก้ลยทุธเ์พอืตอบสนอง ความตอ้งการของ
กลุม่นันและการวเิคราะหอ์ทิธพิลของผูม้สีว่นเกยีวขอ้งจะทํา ใหส้ามารถระบขุนัตอนของการสรา้งกลยทุธเ์พอื
ตอบสนองความตอ้งการได ้ซงึจะเรมิโดยระบผุูม้สีว่นไดเ้สยีสําคญั และทําการระบคุวามสนใจ ความตอ้งการ ความ
คาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีของผูม้สีว่นเกยีวขอ้งทสีําคัญนันตอ่ตอ่ องคก์ร การวเิคราะหด์งักลา่วจะทําใหอ้งคก์ร
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่น เกยีวขอ้งได ้
  
ตวัอยา่งความตอ้งการคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี? 
ความ ตอ้งการคาดหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเหลา่นตีา่งมคีวามคาดหวังทจีะได ้รับการตอบสนองจากองคก์รสว่น
องคก์รธรุกจิเองก็มคีวามคาดหวังทจีะไดรั้บผลตอบ แทนจากผูท้เีกยีวขอ้งกบัองคก์รเชน่กนัเชน่ 
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- ผูท้ถีอืหุน้นําเงนิมาลงทนุโดยคาดหวังจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุ 
- พนักงานทํางานทุม่เทคาดหวังคา่ตอบแทนจากองคก์ร 
- ลกูคา้ซอืสนิคา้หรอืบรกิารจากองคก์รมคีวามคาดหวังจะไดร้ับสนิคา้ทมีคีณุภาพเหมาะสมกบัราคา 
- คูค่า้ผูจั้ดหาวัตถดุบิหรอืผูจั้ดจําหน่ายมคีวามคาดหวังใหส้ามารถทําธรุกจิรว่มกนัไดแ้ละเป็นคูค่า้ทดี ี
- คูแ่ขง่คาดหวังใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรม 
- รัฐบาลมคีวามคาดหวังใหอ้งคก์รธรุกจิตา่งๆดําเนนิงานตามกฎระเบยีบของทางราชการ 
- สงัคมหรอืชมุชนมคีวามคาดหวังใหอ้งคก์รธรุกจิตา่งๆตระหนักถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคมและมกีาร

หว่งใยสภาพแวดลอ้มเป็นตน้ 
 
ตัวอยา่งของความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้และผูใ้ช ้ทเีกยีวขอ้งกบัผลติภัณฑข์ององคก์ร  

- ความเป็นไปตามขอ้กําหนด 
- ความเชอืถอืได ้
- จัดใหม้อียา่งตอ่เนอืง 
- การสง่มอบ 
- กจิกรรมหลังการผลติ (เป็นการรับประกนัการบรกิาร) 
- ราคา และคา่ใชจ้า่ยตามวงจรอาย ุ
- ความปลอดภยัของผลติภัณฑ ์และ 
- ผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม 

  
แนวทางในการดําเนนิกระบวนการ?  
เพอืทําความเขา้ใจและบรรลถุงึความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยี องคก์รควร 

- ระบผุูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์รและรักษาไวซ้งึความสมดลุยใ์นการตอบสนองตอ่ความตอ้งการ 
- แปลงความตอ้งการและความคาดหวังไปเป็นขอ้กําหนด 
- สอืสารขอ้กําหนดเหลา่นันไปทัวทังองคก์ร และ 
- มุง่เนน้ปรับปรุงกระบวนการเพอืประกนัมลูคา่สําหรับผูม้สีว่นไดเ้สยีทรีะบไุว ้                
- เพอืใหเ้กดิความพงึพอใจในความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้ และผูใ้ช ้ฝ่ายบรหิารควรจะ : 
- เขา้ใจความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้ รวมถงึผูท้มีศีักยภาพทจีะเป็นลกูคา้ 
- พจิารณาลักษณะเฉพาะผลติภัณฑท์สีําคัญสําหรับลกูคา้และผูใ้ช ้
- จําแนกและประเมนิคูแ่ขง่ในตลาด และ 
- ระบถุงึโอกาสทางการตลาด จดุออ่นและขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนัในอนาคต               

 
ประโยชนข์องการทาํความเขา้ใจผูม้สีว่นไดเ้สยี? 
การ วเิคราะหเ์พอืทําความเขา้ใจผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เป็นวธิกีารทใีชใ้นการระบคุนสําคัญหรอืกลุม่ทสีําคญั ทตีอ้งมี
การวางแผนรว่มกนั เพอืสรา้งการสนับสนุนทชีว่ยใหร้ะบบการบรหิารงานประสบความสําเร็จ  
 
ประโยชน ์

1) ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นคลังขอ้มลู ทา่นสามารถใชข้อ้มลู ความคดิเห็น ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพอืวางแผน
ระบบการบรหิาร ซงึทําใหม้แีนวโนม้วา่จะสนับสนุนแผนงาน ระบบการบรหิาร 

2) การ วเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดเ้สยีทดีสีามารถทําใหเ้ราเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูอนืๆ ทําใหม้แีนวโนม้วา่โครงการ
แผนงาน ระบบการบรหิารของคณุจะประสบความสําเร็จ 

3) การ สอืสารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีแตเ่นนิๆและบอ่ยครังจะทําใหมั้นใจไดว้า่ เขา้ใจสงิทกํีาลังทําและเขา้ใจถงึ
ประโยชนข์องระบบการบรหิาร โครงการ กจิกรรม กระบวนการตา่งๆ ซงึหมายความวา่จะสามารถสนับสนุน
อยา่งแข็งขันใหเ้มอืจําเป็น 

4) สามารถประเมนิและคาดหวังผลลัพธไ์ดโ้ดยดจูากผลการตดิตาม 
 
 
ฝ่ายบรหิารควรพจิารณาถงึศักยภาพของประโยชนจ์ากการสรา้งพันธมติรกบัผูส้ง่มอบแกอ่งคก์ร  เพอืสรรคส์รา้ง
มลูคา่รว่มกนัทงัสองฝ่าย  พันธมติรควรอยูบ่นพนืฐานของการกําหนดกลยทุธร์ว่มกนั  การแบง่ปันความรู ้ความเสยีง 
และกําไร  การสรา้งพันธมติรองคก์รควร : 
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- ระบผุูส้ง่มอบทสีําคญั และองคก์รอนื วา่มศีักยภาพทจีะเป็นพันธมติร 
- รว่มกําหนดและทําความเขา้ใจถงึความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้ใหช้ดัเจน 
- กําหนดเป้าหมายเพอืประกนัถงึความเป็นไปไดใ้นการเป็นพันธมติรอยา่งตอ่เนอืง 
 การพจิารณาถงึความสมัพันธก์บัสงัคม  องคก์รควร : 
- แสดงความรับผดิชอบ ดา้นสขุภาพ และ ความปลอดภยั 
- พจิารณาผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม  รวมถงึการอนุรักษ์พลังงาน และ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- ระบถุงึขอ้บัญญัตดิา้นกฎหมายทตีอ้งปฏบิตั ิ และ 
- ระบถุงึผลกระทบในปัจจบุัน หรอื ศักยภาพทจีะมขีองผลติภัณฑ ์บรกิาร กระบวนการ และกจิกรรม  ตอ่
สงัคมในเรอืงทัวไป  และตอ่ชมุชนทอ้งถนิในเรอืงเฉพาะเจาะจง 
 
 
 
ตวัอยา่งของความจําเป็นและความคาดหวงั 
 
ผูม้สีว่นเกยีวขอ้ง ความจําเป็นและความคาดหวงั 

ลกูคา้ / ผูใ้ช ้ ความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้และผูใ้ช ้ทเีกยีวขอ้งกบัผลติภัณฑข์อง
องคก์ร ประกอบดว้ย 
-          ความเป็นไปตามขอ้กําหนด สเปค 
-          ความเชอืถอืไดข้องคณุภาพ ความแมน่ยํา เทยีงตรง 
-          จัดสง่ จัดทําใหม้ไีดอ้ยา่งตอ่เนอืง 
-          การสง่มอบ 
-          กจิกรรมหลังการผลติ (เป็นการรับประกนัการบรกิาร) 
-          ราคา และคา่ใชจ้า่ยตามวงจรอาย ุ
-          ความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์และผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม 

เจา้ของ ผูล้งทนุ ผลกําไรทตีอ่เนอืง  ความโปรง่ใสผลลัพธด์า้นการเงนิ การเตบิโต  ความโปรง่ใส 
และอนื ๆ ซงึสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ   และความคาดหวงั   ของเจา้ของและ
ผูล้งทนุ 

บคุลากรในองคก์ร สภาพแวดลอ้มในการทํางานทดี ี,ความมันคงในการทํางาน , การไดรั้บคําชนืชม
ในผลงานและรางวัลตอบแทน 
ความ จําเป็นและความคาดหวงัของบคุลากรสําหรับการยอมรับ ความพอใจใน
การทํางาน สภาพการทํางานทดี ีความมันคงในการทํางาน การพัฒนาบคุลากร
ทางสายงานอาชพี   ความเอาใจใสด่ังกลา่วชว่ยใหเ้กดิความมันใจวา่การมสีว่น
รว่มและการมแีรงจงู ใจของบคุลากรมคีวามเขม้แข็งขนึเทา่ทจีะเป็นไปได ้ 

ผูส้ง่มอบและพันธมติรทาง
ธรุกจิ 

ผลประโยชนร์ว่มกนัและความตอ่เนอืง  
ฝ่ายบรหิารควรพจิารณาถงึศักยภาพของประโยชนจ์ากการสรา้งพันธมติรกบัผูส้ง่
มอบแกอ่งคก์ร   เพอืสรรคส์รา้งมลูคา่รว่มกนัทังสองฝ่าย  
พันธมติรควรอยูบ่นพนืฐานของการกําหนดกลยทุธร์ว่มกนั การแบง่ปันความรู ้
ความเสยีง และกําไร  
การสรา้งพันธมติรองคก์รควร : 

- ระบผุูส้ง่มอบทสีําคญั และองคก์รอนื   วา่มศีกัยภาพทจีะเป็นพันธมติร 
- รว่มกําหนดและทําความเขา้ใจถงึความตอ้งการและความคาดหวังของ

ลกูคา้ใหช้ดัเจน 
- กําหนดเป้าหมายเพอืประกนัถงึความเป็นไปไดใ้นการเป็นพันธมติรอยา่ง

ตอ่เนือง 
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สงัคม การปกป้องสงิแวดลอ้ม ความประพฤตดิา้นคณุธรรมจรยิธรรม การปฏบิตัติาม
ขอ้กําหนดทางกฎหมายและระเบยีบตา่งๆ 
 
สงิแวดลอ้มจรยิธรรมสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดตามกฎหมาย และขอ้บังคับ 
การพจิารณาถงึความสมัพันธก์บัสงัคม    
องคก์รควร : 
- แสดงความรับผดิชอบ ดา้นสขุภาพ และ ความปลอดภยั 
- พจิารณาผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม รวมถงึการอนุรักษ์พลังงาน และ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- ระบถุงึขอ้บัญญัตดิา้นกฎหมายทตีอ้งปฏบิตั ิและ 
- ระบ ุถงึผลกระทบในปัจจบุัน หรอื ศักยภาพทจีะมขีองผลติภัณฑ ์บรกิาร 

กระบวนการ และกจิกรรม ตอ่สงัคมในเรอืงทวัไป และตอ่ชมุชนทอ้งถนิใน
เรอืงเฉพาะเจาะจง 

 
หลกัการในการคดักรองวา่อะไรควรนาํไปเป็นขอ้กําหนดสําหรบัการออกแบบระบบการจดัการ? 
เพอืเขา้ใจวา่ใครเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี และมขีอ้กําหนดทอีงคก์รควรคํานงึถงึในการสรา้งระบบการจัดการ ทา่นอาจตอ้ง
เรมิทําความเขา้ใจโดยถามคําถามกบัองคก์รดังน ี

- อะไรคอืตัวผลักดันหลักและแนวโนม้ 
- อะไรทเีป็นปัญหาในปัจจบุัน 
- อะไรทคีวรเปลยีนแปลง 
- อะไรทสีามารถเพมิประโยชนท์ไีด ้รวมถงึการปรับปรงุสมรรถนะองคก์ร 
- เห็นโอกาสในการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั รวมถงึการลดตน้ทนุ การสรา้งมลูคา่เพมิใหล้กูคา้ หรอื 

ปรับปรงุภาพลักษณ์องคก์ร หรอืตราสนิคา้ 
 
 

“องคก์รตอ้งเฝ้าตดิตามและทบทวน สารสนเทศทเีกยีวขอ้งกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้ง” 
 

แคไ่หนเรยีกตดิตามและทบทวน? 

มาตรฐาน ISO ไมไ่ดก้ําหนดใหส้ารสนเทศทเีกยีวขอ้งกับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้งใหเ้ป็น
เอกสาร แตก่ารไมเ่ป็นเอกสาร แตใ่นทางปฏบิตัคิงจะยากยงิเนอืงจากทา่นตอ้งตดิตามและทบทวนสารสนเทศน ี
มากกวา่นทีา่นตอ้งใชส้ารสนเทศในในการประเมนิความเสยีงกบัสว่นงานตา่งๆท ีเกยีวขอ้งในฝ่ายและแผนกตา่งๆ
(ขอ้ 6.1) 

มาตรฐาน ISO ตอ้งการใหท้า่นเฝ้าตดิตาม แปลวา่ทา่นตอ้งมกีจิกรรมตรวจสอบสถานะของแตผู่ม้สีว่นไดเ้สยีและ
ขอ้กําหนดวา่แตกตา่งหรอืมกีารปรับเปลยีน หรอืมแีนวโนม้อยางไรเป็นระยะๆ โดยควรกําหนดใหม้ผีูร้ับผดิชอบ และ
หนา้ทใีนการตดิตาม รายงานในแตล่ะเรอืง ซงึรวมถงึการกําหนดความจําเป็นทอีาจตอ้งปรับตอ้งเปลยีนสารสนเทศ
นหีรอืไม ่อยา่งไร  

มาตรฐาน ISO ตอ้งการใหท้า่นทบทวน หมายถงึตอ้งมกีารตัดสนิใจในความถกูตอ้งทันสมัย ความใชไ้ด ้ความ
เชอืถอืไดข้องสารสนเทศน ีตามรอบเวลา หรอืจังหวะเวลาทเีหมาะสม  
มาตรฐาน ISO ไมไ่ดก้ําหนดความถใึนการตดิตามและการทบทวนมาให ้ซงึแตล่ะองคก์รอยูใ่นภาคธรุกจิทตีา่งกนั
ยอ่มมสีภาพแวดลอ้มในการทําธรุกจิทไีมเ่หมอืนกนั การเปลยีนแปลงใดๆทมีผีลกบัการทําธรุกจิอาจมคีวามเร็วและมี
ผลระดับความรนุแรงทแีตกตา่งกนั ซงึการเปลยีนแปลงของขอ้กําหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีนตีอ้งการความถใีนการ
ตดิตามและทบทวนทแีตกตา่งกนั  
 

การวดัและการเฝ้าตดิตามขอ้กาํหนดของผูม้สีว่นไดเ้สยี? 
 
ทา่นควรระบถุงึสารสนเทศจากการวัดทจํีาเป็น เพอืใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี (นอกเหนอืจาก
ลกูคา้) ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการขององคก์รเพอืสรา้งสมดลุในการจดัสรรทรัพยากร  สารสนเทศดังกลา่วควร
ประกอบดว้ยการวัดผลเกยีวกบับคุลากรในองคก์ร เจา้ของและผูล้งทนุ ผูส้ง่มอบและพันธมติร รวมถงึสงัคม  
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ตัวอยา่งการเฝ้าระวัง วดั มดัีงตอ่ไปน ี
 
สําหรับบคุลากรในองคก์ร องคก์รควร : 

- สํารวจความเห็นของบคุลากรในเรอืงทอีงคก์รทําไดต้ามความตอ้งการและความคาดหวังของพวกเขา 
และ 

- ประเมนิแตล่ะบคุคล และสมรรถนะโดยรวม และความชว่ยเหลอืของพวกเขาตอ่ผลลัพธข์ององคก์ร 
 
สําหรับเจา้ของ องคก์รควร : 

- ประเมนิขดีความสามารถในการบรรลตุามเป้าหมายทรีะบ ุ
- ประเมนิผลสมรรถนะดา้นการเงนิ 
- ประเมนิผลกระทบจากปัจจัยภายนอกตอ่ผลลัพธ ์และ 
- ระบมุลูคา่ทไีดร้บัจากการดําเนนิการ 

 
สําหรับผูส้ง่มอบและพันธมติร องคก์รควร : 

- สํารวจความเห็นของผูส้ง่มอบและพันธมติรในเรอืงความพงึพอใจตอ่กระบวนการจัดซอืขององคก์ร 
- เฝ้าตดิตามและแจง้ขอ้มลูป้อนกลับดา้นสมรรถนะของผูส้ง่มอบและพันธมติร และความสอดคลอ้งตาม

นโยบายการจัดซอืขององคก์ร และ 
- ประเมนิคณุภาพของผลติภัณฑท์จัีดซอื ความชว่ยเหลอืจากผูส้ง่มอบและพันธมติร ผลประโยชนร์ว่มที

ประเมนิจากความสมัพันธ ์
 
สําหรับสงัคม องคก์รควร : 

- ระบแุละคอยตดิตามขอ้มลูเกยีวกบัวัตถปุระสงคอ์ยา่งเหมาะสม เพอืใหบ้รรลถุงึความพอใจในการสรา้ง
ความสมัพันธก์บัสงัคม และ 

- ประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการดําเนนิการและรับรูส้มรรถนะโดยสว่นทเีกยีวขอ้งกบั
สงัคมเป็นระยะ 

 
รัฐบาล ผูใ้ช ้ 

- ระบคุวามรูใ้นขอ้กําหนดของกฎหมายซงึมผีลบังคับใชก้บั ผลติภัณฑ ์กระบวนการ และกจิกรรม  
- ระบแุละประเมนิขอ้กําหนดดังกลา่ววา่เป็นสว่นหนงึของระบบบรหิารคณุภาพ โดยพจิารณาในเรอืง

ตอ่ไปนี 
o สง่เสรมิจรยิธรรม ประสทิธผิลและประสทิธภิาพในการเป็นไปตามขอ้กําหนดทังปัจจุบันและ

ในภายภาคหนา้ 
o ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีจากการทําไดเ้กนิกวา่ทกํีาหนด 
o บทบาทขององคก์รในการรักษาประโยชนข์องชมุชน 

 

ตวัอยา่งวธิกีารเฝ้าตดิตามสารสนเทศทเีกยีวขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 ชอ่งทางการรบัฟงั
ความตอ้งการ/ความ

คาดหวงั 
  

วธิกีาร 
  

ความถ ี
  

ผูร้บัผดิชอบ 

การตรวจเยยีมจดุ
ใหบ้รกิาร 

สงัเกตและสอบถามลกูคา้สํารวจ
การใชบ้รกิารและขอ้มลูคูแ่ขง่ 

ทกุเดอืน ฝ่ายบรหิารสาขา 

Website รับฟังความตอ้งการของลกูคา้ 24 ชวัโมง สํานักการตลาดและพัฒนา
ธรุกจิ 

ศนูยก์ลางรับเรอืงทาง
โทรศัพท ์

รับขอ้เสนอแนะ/ 
ขอ้รอ้งเรยีนลกูคา้ผา่นโทรศัพท ์

24 ชวัโมง Call Service 

Suggestion Box รับความคดิเห็นผา่นกลอ่งรับความ
คดิเห็นทจีดุใหบ้รกิารหรอืลกูคา้สง่
จดหมายมายังบรษัิท 

ทกุเดอืน สํานักการตลาดและพัฒนา
ธรุกจิ 

การสํารวจและวจัิย
ตลาด(Market 
Survey) 

สํารวจทัศนคต ิความคดิเห็นความ
ตอ้งการและความคาดหวังของ
ลกูคา้ทมีตีอ่บรกิาร และประเมนิ
ความพงึพอใจของลกูคา้ 

ทกุปี สํานักการตลาดและพัฒนา
ธรุกจิ 
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สอืมวลชนตา่งๆ ตดิตามขอ้มลูผา่นสอืคอลัมนข์า่ว 
จากหนังสอืพมิพแ์ละนติยสารตา่งๆ

ทกุวัน สํานักการตลาดและพัฒนา
ธรุกจิ 

คูค่า้ - ผูว้า่จา้ง(Client) รว่มประชมุ เชน่ BusinessReview
และสอบถามจากผูว้า่จา้ง เพอืให ้
ไดข้อ้มลูจากลกูคา้ของผูว้า่จา้ง 
สํารวจการใหบ้รกิารและขอ้มลู
ลกูคา้ทไีปใชบ้รกิารของคูแ่ขง่ 

ทกุไตรมาส สํานักการตลาดและพัฒนา
ธรุกจิ 

พนักงานในสว่นCS จดบันทกึขอ้คดิเห็นและความ
ตอ้งการของลกูคา้ลงในรายงาน 
จากการลงปฏบิตังิานในจดุ
ใหบ้รกิารตามโครงการ“We are 
counter” 

ทกุเดอืน ทกุสํานัก 

 

 

END 
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4.3 การกําหนดขอบขา่ยระบบการบรหิารคณุภาพ 

4.3 การกําหนดขอบขา่ยระบบการบรหิารคณุภาพ 
 
องคก์รตอ้งพจิารณากําหนดขอบเขต (boundaries)และการนําระบบการบรหิารคณุภาพไปประยกุตใ์ช ้เพอื
จัดทําขอบขา่ย(scope) 
 
ในการกําหนดขอบขา่ย(scope) องคก์รตอ้งคํานงึถงึ 
a) ปัจจัยภายนอกและภายใน ตามขอ้ 4.1 
b) ขอ้กําหนดของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตามขอ้ 4.2 
c) ผลติภัณฑแ์ละบรกิารขององคก์ร 
 
องคก์รตอ้งทําการประยกุตใ์ชข้อ้กําหนดของของมาตรฐานสากลฉบับนใีนกรณีทสีามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้ใน
ขอบขา่ยของระบบบรหิารคณุภาพทไีดพ้จิารณากําหนด 
 
ขอบขา่ยของระบบบรหิารคณุภาพขององคก์รตอ้งมพีรอ้มอยูแ่ละไดร้ับการธํารงรักษาเป็นเอกสาร 
 
สารสนเทศ ขอบขา่ยตอ้งระบ ุชนดิของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทคีรอบคลมุ และใหถ้อ้ยแถลงสําหรับการละ
เวน้ขอ้กําหนดใดๆของขอ้กําหนดของมาตรฐานสากลฉบับน ีทอีงคก์รพจิารณากําหนดวา่ไมส่ามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นขอบขา่ยการรบัรองระบบบรหิารคณุภาพ 
 
การสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลฉบับน ีอาจใชอ้า้งไดก้รณีท ีขอ้กําหนดทพีจิารณากําหนดวา่ไมส่ามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดไ้มม่ผีลกระทบตอ่ความสามารถหรอืความรับผดิชอบในการทําใหมั้นใจความสอดคลอ้ง
ขอ้กําหนดผลติภัณฑแ์ละบรกิาร และ การทําใหไ้ดม้าทซีงึความพงึพอใจลกูคา้ 

 
 

เจตนารมณ ์
เจตนาของขอ้คอื กําหนดขอบเขตของระบบการบรหิารคณุภาพทชีดัเจนชว่ยใหอ้งคก์รบรรลขุอ้กําหนดและผลลัพธ์
ทคีาดหวังไวข้องระบบ 

 
ขอ้กําหนดขอ้นกีลา่วถงึอะไร 
 การกําหนดขอบเขตของระบบ  ในอดตีองคส์ามารถกําหนดขอบขา่ยตามความ
ตอ้งการขององคก์รเอง เนอืงจากมาตรฐานฉบบัเดมิไมไ่ดกํ้าหนดเงอืนไข ขดีจํากัด 
แนวทางในการกําหนดขอบขา่ยการนําระบบไปประยกุตใ์ช ้
 
มาตรฐานไดร้ะบขุอ้กําหนดในการระบขุอบขา่ย (รายละเอยีด ชนดิของผลติภัณฑ์
และบรกิารทคีรอบคลมุ ซงึรวมถงึ หน่วยงานขององคก์ร, ฟังชนั, ขอบเขตทาง
กายภาพ) ทจีะนํามาตรฐานไปประยกุตใ์ช ้
 
การพจิารณานําระบบไปประยกุตใ์ชน้ ีตอ้งมาจากผลการพจิารณาจาก 

 ปัจจัยภายนอกและภายใน ทไีดพ้จิารณาระหวา่งการวเิคราะหบ์รบิทองคก์ร  
 ขอ้กําหนดทไีดพ้จิารณาระหวา่งการวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 สถานะความพรอ้มและลักษณะของผลติภัณฑแ์ละบรกิารขององคก์ร 

 
ขอบขา่ยทกํีาหนดนตีอ้งไดร้ับการธํารงรักษาเป็นเอกสารสารสนเทศ โดยระบ ุชนดิของผลติภัณฑแ์ละบรกิารที
ครอบคลมุ และใหถ้อ้ยแถลงสาํหรับการละเวน้ขอ้กําหนดใดๆของขอ้กําหนดของมาตรฐานสากลฉบับน ี
 
ประเด็นในการปฏบิตั ิ

4.3 
ขอบข่าย

4.2

4.1

ผลิตภณัฑ์
องคก์ร
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คําวา่ขอบขา่ยนขีองระบบ QMS แทจ้รงิก็คอืกระบวนการขององคก์รหรอื
สว่นใดขององคก์รทจีะตอ้งรวมอยูใ่นระบบการบรหิารคณุภาพ และตอ้งอยู่
เป็นเอกสาร 
 
และขอบขา่ยอกีนัยยะคอื ขอ้กําหนดiso9001ททีา่นตอ้งนําไปประยกุตใ์ช ้
ซงึหากประยกุตใ์ชไ้ด ้ทา่นตอ้งนําไปประยกุตใ์ช ้เวน้แตว่า่ทา่นพสิจูนไ์ดว้า่ 
หากไมป่ระยกุตใ์ชข้อ้กําหนดดังวา่จะไมม่ผีลกระทบตอ่ความสามารถหรอื
ความรับผดิชอบในการทําใหมั้นใจความสอดคลอ้งขอ้กําหนดผลติภัณฑ์
และบรกิาร และ การทําใหไ้ดม้าทซีงึความพงึพอใจลกูคา้ (กลา่วงา่ยๆคอื
ทา่นไมส่ามารถละเวน้ขอ้กําหนดไดต้ามใจชอบ) 
 
ขอบขา่ยนเีป็นสงิสาํคัญเป็นอยา่งยงิเพราะ เป็นกรอบในการวางระบบและใช ้
เป็นสว่นสาํคัญกบัการรับรองระบบกบัผูใ้หก้ารรับรองของทา่น  เป็นการ
กําหนดกรอบ กาํหนดผลติภัณฑ ์กําหนดกระบวนการ กําหนดสถานททีี
ระบบการบรหิารจะไปครอบคลมุถงึ  
 
ขอบขา่ยจะยาวจะสนั จะละเอยีดมากนอ้ยขนาดไหน แลว้แตท่า่นมขีอ้จํากดั
ทไีมใ่ชร้ะบบมากนอ้ยขนาดไหน  ขอบขา่ยทา่นจะยาวขนึ มรีายละเอยีด
ตา่งๆของกระบวนการ รายละเอยีดของผลติภณัฑม์ากขนึ หากทา่นไมไ่ด ้
ประยกุตใ์ชร้ะบบการบรหิารคณุภาพกบัทังหมดทวัทังองคก์ร !  
 
ขอบขา่ยของการนําระบบปฏบิตัใิชค้วรไดร้ับการพจิารณาทบทวนเป็นประจํา 
และปรับเปลยีนไดใ้นภายหลัง ซงึแปรผันตามปัจจัยตา่งๆทกีาํหนดไวข้า้งตน้ 
 
ขอ้กําหนดไมไ่ดบั้งคับใหต้อ้งมกีระบวนการในการจัดทําขอบขา่ยของระบบ 
หรอืกําหนดวา่จะตอ้งทบทวนปรับปรงุใหทั้นสมัยเมอืไหร ่อยา่งไร แตจ่ะเป็น
การด ีถา้ทา่นทําการกําหนดเรอืงนไีวส้ําหรบั ISO9001 
 
จะกําหนดขอบขา่ยไวท้เีอกสารไหนด ี? 
เนอืงจากคูม่อืคณุภาพเป็นสงิทไีมจํ่าเป็น  มาตรฐาน ISO9001 ไมไ่ดกํ้าหนด
วา่ตอ้งระบขุอบขา่ยของระบบการบรหิารคณุภาพนไีวท้เีอกสารใด และ คูม่อื
คณุภาพก็เป็นสงิทมีาตรฐาน ISO9001ไมไ่ดบ้ังคับ ใหต้อ้งมแีตอ่ยา่งไร  
แตไ่มว่า่อยา่งไรจากขอ้กําหนดขอ้น ีรวมถงึขอ้กําหนดขอ้ 4.4 ททีา่นตอ้ง
กําหนดกระบวนการรวมปฏสิมัพันธ ์พรอ้มกําหนดปัจจัยเขา้ ปัจจัยออก 
ผลลัพธท์ตีอ้งการ ดังนันหากทา่นเห็นประโยชนข์องเอกสารทเีรยีกวา่คูม่อื
คณุภาพ หากอยากจะมไีว ้ก็ดมูเีหตผุลทฉีลาดด ี
 
 

คาํอธบิายเพมิเตมิ 
มาตรฐานอาจระบกุจิกรรม หรอื ขอ้กําหนดทอีงคก์รไมอ่าจประยกุตใ์ชก้บั
องคก์รไดใ้นขอบขา่ย ดังนัน ขอ้กําหนดทังหมดของ ISO 9001 ควรไดร้ับ
การพจิารณาวา่ประยกุตใ์ชไ้ด ้เวน้แตข่อ้กําหนดไมส่ง่ผลกระทบกบั
ความสามารถขององคก์รในการใหผ้ลติภัณฑห์รอืสง่มอบบรกิารทบีรรลขุอ้กําหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี ปัจจัยทสีง่ผลตอ่
การบรรลผุลลพัธทตีอ้งการ 

ในการกําหนดการประยกุตใ์ชข้อ้กําหนดใน ISO 9001 องคก์รควรจะพจิารณาขอ้กําหนดเป็นรายขอ้กําหนด และไม่
เพยีงตัดสนิใจวา่ทังขอ้กําหนดทังขอ้นันไมป่ระยกุตใ์ช ้ บางคราวอาจจะประยกุตใ์ชใ้นขอ้ใดขอ้หนงึ หรอืขอ้กําหนด
ทังหมดภายในขอ้หนงึอาจจะหรอืไมอ่าจจะประยกุตใ์ช ้

หากทา่นพบวา่มปัีจจัย
ภายนอก/ปัจจยัภายใน หรอื
พบจุดแข็ง จดุออ่น โอกาส
ตา่งๆ ระหวา่งการวเิคราะห์
องคก์ร  ทา่นตอ้งนําเรอืงนมีา
ใชเ้พอืจัดวางระบบการบรหิาร
คณุภาพใหส้ะทอ้นกบัการ
บรหิารธรุกจิของทา่นททีา่น
ประสบอยู ่ระบบการจัดการ
บรหิารไอเอสโซเป็นระบบเชงิ
ป้องกนัแบบหนงึ  

จงึกลา่วไดว้า่ระบบไอเอสโซ
เป็นการออกแบบระบบเพอืกา
รันตคีวามสําเร็จขององคก์ร 

 

ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งระบใุหท้กุ
ผลติภัณฑ ์ทกุบรกิาร ทกุสาขา 
ทกุระบวนการ รวมอยูใ่น
ขอบขา่ยของระบบการบรหิาร
คณุภาพ หากทา่นไมป่ระสงค ์ 

ทา่นยังคงเป็นคนกําหนด
ขอบขา่ย เพยีงแตต่อ้งมเีหตผุล
เพยีงพอ ทจีะไมร่วมหรอื
รวมเขา้ในระบบการบรหิาร  

หากมปีระโยชน ์สําหรับการ
จัดการธรุกจิของทา่นในมมุ
ตา่งๆตามบรบิท องคก์รทา่น
ควรนําระบบการบรหิารคณุภาพ
ไปประยกุตเ์พอืเป็นโอกาสตอ่
การดําเนนิธรุกจิ   
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ขอบเขตควรจะคงไวเ้ป็นเอกสารสารสนเทศ ขอบเขตควรจะรวมถงึรายละเอยีดของผลติภณัฑแ์ละบรกิารที
ครอบคลมุ โดยควรจะรวมถงึ  

การกลา่วอา้งทมีเีหตผุลสมควรสําหรับขอ้กําหนดขอ้ใดขอ้หนงึซงึกําหนดวา่ประยกุตใ์ชไ้มไ่ด ้เอกสารสารสนเทศนี
สามารถคงไวใ้นวธิกีารใดก็ตามทอีงคก์รจะกําหนดใหบ้รรลตุามความจําเป็น อาท ิคูม่อืหรอืเว็บไซต ์

ดว้ยเหตผุลน ีเป็นไปไดส้ําหรบัองคก์ร ในการแยกฟังกช์นัและกระบวนการขององคก์รทอีาจยากตอ่การควบคมุ หรอื 
ในกรณีทไีมเ่กยีวขอ้งใดๆกบัวงจรดําเนนิการใบสงัซอืหรอืการสง่มอบผลติภณัฑต์อ่ลกูคา้ของตน หรอืผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีทอีงคก์รกําหนด เพอืไมถ่กูควบคมุ จดัการไวใ้นระบบการบรหิารคณุภาพ 

 เชน่ องคก์รทอีอกแบบผลติภณัฑข์องตนเอง แตเ่ป็นคนละผลติภัณฑท์รัีบจา้งผลติใหก้บักลุม่ลกูคา้ จงึอาจมี
เหตผุลทจีะไมดํ่าเนนิการเหลา่นเีป็นระบบการจัดการ โดยกําหนดขอบเขตการประยกุตใ์ชเ้ฉพาะในสว่นผลติภัณฑท์ี
รับจา้งผลติ  การตลาดอาจถกูตัดออก เพราะดําเนนิการกอ่นการสงัซอื  สว่นงานบัญช ีงานธรุการ งาน
ประชาสมัพันธ ์อาจมกีารนําออก ในกรณีทไีมม่ผีลทางตรงหรอืทางออ้มตอ่ความพงึพอใจลกูคา้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 
แตอ่ยา่งใด 

ทสีาํคัญ ททีา่นตอ้งเขา้ใจ คอื กจิกรรมใด ฟังกช์นัหรอืกระบวนการใด ๆ จะอยูแ่ยกจากระบบการจัดการไมไ่ด ้ หาก
สง่ผลทางตรงหรอืทางออ้มตอ่ความพงึพอใจลกูคา้หรอืขอ้กําหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกํีาหนดไว ้

การกําหนดขอบเขต ทําใหผู้บ้รหิารระดับสงูตอ้งตัดสนิใจวา่ระบบการบรหิารคณุภาพของตนในสว่นใดบา้งทตีอ้ง
สนใจ ตอ้งจัดทํา เพอืใหอ้งคก์รบรรลวัุตถปุระสงคข์ององคก์รและใหไ้ดผ้ลตามมุง่หมายทกํีาหนด 

ในการกําหนดขอบเขต (boundaries) องคก์รควรจะสรา้งขอบเขตของระบบบรหิารคณุภาพโดยพจิารณาประเด็น
เหลา่นปีระกอบ: 

— โครงสรา้งพนืฐานขององคก์ร 

— ทตีังและกจิกรรมทตีา่งกนัขององคก์ร 

— นโยบายและกลยทุธท์างการคา้ 

— หนา้ท ีกจิกรรม กระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทจีัดใหจ้ากสว่นกลางหรอืจากภายนอก 

 

การประยกุตใ์ช ้
 

เพราะขอบขา่ยของระบบการจัดการคอืขอบเขตขององคก์รจงึไมม่เีหตผุลใด ๆ จะไมร่วมสถานท ีกจิกรรม ฟังกช์นั 
หรอื กระบวนการใดๆ  หากมผีลตอ่ลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีตามกรอบของระบบบรหิาร   

ระบบการบรหิารคณุภาพไมใ่ชเ่พยีงแคร่ับประกนัคณุภาพผลติภัณฑแ์ตเ่ป็นคณุภาพองคก์ร 

การละเวน้ใดๆ ตอ้งมเีหตผุลประกอบอธบิาย (ซงึมักระบใุนเอกสารคูม่อื) การระบเุพยีงวา่ ละเวน้ขอ้กําหนดเพราะ 
“ไมม่ ีไมทํ่า” อยา่งนไีมไ่ด ้  ทวัไป หากตอ้งการละเวน้ขอ้กําหนด มักใชภ้าคผนวก หรอืในเอกสารทอีธบิาย
ลักษณะของธรุกจิ และเงอืนไข ขดึจํากดัของของขอบเขต ตามขอบขา่ยการรับรอง สาํหรับ ขอ้ยกเวน้ทไีมต่อ้งการ
รายละเอยีด การใชเ้มตรกิซอ์าจพอเพยีง แตส่าํหรับการละเวน้ทลีงในรายละเอยีด อาจตอ้งมคํีาอธบิายเหตผุลเพมิ 
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4.4 ระบบการบรหิารคณุภาพและกระบวนการ 

 
4.4.1 องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบัิต ิธํารงรักษา และปรับปรงุระบบการบรหิารคณุภาพอยา่งตอ่เนอืง รวมถงึ
กระบวนการจําเป็นและปฏสิมัพันธข์องกระบวนการ ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานสากลฉบับน ี
 
องคก์รตอ้งพจิารณากําหนดกระบวนการทจํีาเป็นสําหรับระบบการบรหิารคณุภาพ และ การประยกุตใ์ชต้ลอด
ทัวทังองคก์ร และ ตอ้ง: 
a) พจิารณากําหนดปัจจัยนําเขา้ทตีอ้งการและผลทคีาดหวังจากกระบวนการเหลา่น ี
b) พจิารณากําหนดลําดับขนัและปฏสิมัพันธข์องกระบวนการเหลา่น ี  
c)พจิารณากําหนดและประยกุตใ์ช ้เกณฑ ์และวธิกีาร (รวมถงึการตดิตาม การวัด และตัวบง่ชสีมรรถนะที
เกยีวขอ้ง) ทจํีาเป็นเพอืใหมั้นใจประสทิธผิลของการดําเนนิการ, และควบคมุกระบวนการเหลา่นี 
d)พจิารณากําหนดทรัพยากรทจํีาเป็นและมันใจถงึการมพีรอ้มอยู ่
e) มอบหมายความรับผดิชอบและอํานาจหนา้ท ีสาํหรับกระบวนการ   
f) จัดการความเสยีงและโอกาสทเีกยีวขอ้งกบัขอ้กําหนด 6.1  
g) ประเมนิระบวนการ และ การนําการเปลยีนแปลงไปปฏบิัตทิจํีาเป็นเพอืทําใหมั้นใจวา่กระบวนการเหลา่นี
สง่ผลลัพธต์ามทตีังใจ 
h) ปรับปรงุกระบวนการและระบบการบรหิารคณุภาพ 
 
4.4.2 ตามเนอืหาทจํีาเป็น องคก์รตอ้ง 
a) ธํารงรักษาเอกสารสารสนเทศ เพอืสนับสนุนการปฏบิตักิารของกระบวนการ 
b) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศตามขอบเขตเนือหาทจํีาเป็นเพอืใหมั้นใจวา่กระบวนการไดม้กีารนําไป
ปฏบิัตติามแผน 

 
 

เจตนาของขอ้น ีคอื ใหมั้นใจวา่องคก์รกําหนดกระบวนการทจํีาเป็นสําหรับระบบบรหิารคณุภาพขององคก์รตาม ISO 
9001  

สงินจีะรวมถงึกระบวนการสําหรับการผลติและการใหบ้รกิาร และกระบวนการทจํีาเป็นสําหรับการนําระบบไปปฏบิัติ
อยา่งมปีระสทิธผิลดว้ย เชน่ การตรวจประเมนิภายใน การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร และอนืๆ (โดยรวมถงึกระบวนการ
ซงึดําเนนิการโดยผูส้ง่มอบภายนอก)  ตัวอยา่งเชน่ หากองคก์รกําหนดความจําเป็นสําหรบักระบวนการในการเฝ้า
ระวังตดิตามและการวัดทรัพยากร กระบวนการจะจําเป็นตอ้งบรรลขุอ้กําหนดของ ISO 9001, 7.1.5  

ระดับของกระบวนการทซีงึกําหนดและระบรุายละเอยีดสามารถผันแปรตามบรบิทขององคก์ร และการประยกุตใ์ช ้
ความคดิเชงิความเสยีง (ขอ้ 6) 

ประเด็นในการปฏบิตั ิ 

มาตรฐาน ISO9001 เป็นมาตรฐานทยีดึโยงอยูก่บักระบวนการมานาน ซงึมาตรฐาน ISO9001 ยังคงสบืเนอืงหลัก
คดินตีอ่ไป การยดึโยงกับกระบวนการคอืการเนน้ทผีลลัพธ ์เนน้ทผีลผลติ เนน้ทกีารจัดการปัจจัย  

องคก์รทปีระสบความสําเร็จจะบรหิารงานอยา่งเป็นระบบและวัดผลงานได ้แสดงผลงานออกมาใหเ้ขา้ใจ ใหเ้ห็นได ้
โดยงา่ย  จงึตอ้งกําหนดระบบกระบวนการตา่ง ๆใหเ้ขา้ใจไดโ้ดยงา่ย และสามารถบรหิารจดัการไดอ้ยา่งมปีระสทธิ
ผลและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการสรา้งสมรรถนะใหก้บัองคก์ร 

การระบกุระบวนการ โดยการสรา้งเป็นภาพวาดทเีรยีกวา่ผังกระบวนการ (process chart) หรอื ผังการไหล  หรอื 
ผังกระบวนการ  (business process chart) ยอ่มไมเ่พยีงพอ เพราะมาตรฐานไมไ่ดใ้หท้า่นทําการวาดภาพแตใ่หม้ี
การจัดการกระบวนการทจํีาเป็น การวาดภาพกระบวนการทสีงิชว่ยใหท้า่นสามารถจัดการไดง้า่ยแตม่าตรฐานไมไ่ด ้
บังคับ 
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การจดัทาํระบบการบรหิาร  (4.4.1)? 
มาตรฐานตอ้งการให ้“จดัทํา นําไปปฏบิัต ิธํารงรักษา และปรับปรงุระบบการบรหิารคณุภาพอยา่งตอ่เนอืง 
รวมถงึกระบวนการจําเป็นและปฏสิมัพันธข์องกระบวนการ ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานสากลฉบับน ี“ ( 
ISO9001) 

 
 
คําวา่จัดทํา ( establish) แปลวา่ สถาปนา กอ่ตัง จัดตัง ซงึมคีวามหมายงา่ยๆคอืไมใ่ชเ่รอืงชวัคราว ไมใ่ชโ่ครงการ  
หากทา่นไมไ่ดทํ้าจรงิทําจัง ทําระบบการบรหิารคณุภาพเฉพาะใหเ้ป็นกระดาษ เฉพาะเพอืโชว ์ยอ่มไมใ่ชเ่ป็นการ
จัดทํา ( established)   ทา่นจงึจําตอ้งทําการการควบรวม ผสาน ระบบการบรหิารคณุภาพกบัการดําเนนิธรุกจิ
ประจําวันของทา่น 
 
คําวา่เป็นไปตาม ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานสากลฉบับน ี ( ISO9001) หมายถงึ องคก์รตอ้งทําใหร้ะบบการ
บรหิารคณุภาพขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของมาตรฐานISO9001 ก็เป็นทชีดัเจนเชน่กนัวา่ระบบการ
บรหิารคณุภาพของทา่นตอ้งเป็นเรอืงเดยีวกนักบัการบรหิารงานประจําวัน เป็นการทําธรุกจิปกต ิ
 
 
การนําไปปฏบิตั ิ (4.4.1)? 
หากเทยีบกบัขอ้กําหนดเดมิ ทา่นจะเห็นไดว้า่ คําวา่เอกสารไดห้ายไป  “ องคก์รตอ้งจดัทํา ทําเป็นเอกสาร นําไป
ปฏบิตั ิธํารงรักษา และปรับปรงุระบบการบรหิารคณุภาพอยา่งตอ่เนอืง “  ซงึการทหีายไปน ีเป็นไปตามรปูแบบการ
เขยีนมาตรฐาน ISO ซงึเป็นเชน่นทีัง  ระบบของทา่นจะเป็นระบบทอียูใ่นรปูแบบเอกสารหรอืไมเ่ป็นเอกสารยอ่มได ้
แตต่อ้งเป็นระบบมคีวามเป็นระบบ(in place) เอกสารเป็นเรอืงเล็กตราบใดททํีากนัอยา่งสมําเสมอ  เรอืงเอกสาร
สารสนเทศ จะเป็นไปตามขอ้กําหนด 4.4.2 ทตีอ้งม ีเพอืสนับสนุนการปฏบิต้กิารของกระบวนการ 
 
ขนัตอนในการปฏบิัต ิ

a) กําหนดกรอบ 
1. ใหกํ้าหนดวสิยัทัศน ์พันธกจิ จดุประสงคอ์งคก์ร … ใหช้ดัเจน วา่องคก์รทา่นตอ้งการทําอะไร ทศิทาง

ขององคก์รตอ้งการใหม้ทีศิทางไปทไีหน ( จดุประสงคอ์งคก์ร Organization propose)  
2. กําหนดกรอบกลยทุธใ์นการททํีาใหอ้งคก์รบรรลจุดุประสงคอ์งคก์ร 
3. ระบ ุขอ้กําหนด (ความจําเป็นและความคาดหวัง) ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้งกบัระบบการ

บรหิารคณุภาพ ตามขอ้กําหนด 4.2 b) 
4. กําหนดดชันวัีดสมรรถนะทเีกยีวขอ้งกบัความจําเป็นขา้งตน้  

b) กําหนดกระบวนการ 
1. ระบกุระบวนการททํีาใหบ้รรลวัุตถปุระสงคด์ังกลา่ว 
2. ออกแบบระบบ ออกแบบกระบวนการเพอืใหบ้รรลวัุตถปุระสงค ์
3. ตดิตังกระบวนการ รเิรมินํากระบวนการไปปฏบิัตใิช ้และจัดสรรทรัพยากรทจํีาเป็น 
4. ดําเนนิงานตามกระบวนการ 

c) ทบทวนสมรรถนะและปรับปรงุกําลังความสามารถ 
1. ทบทวนกระบวนการเทยีบกบัวัตถปุระสงค ์วา่ไดบ้รรลหุรอืไมบ่รรลปุระสทิธผิล ตามความจําเป็น

ความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
2. ปรับปรงุกระบวนการใหม้กีารควบคมุทดีขีนึ คุม้คา่ขนึ มกีารใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ขนึ และ 

เขา้ใจความจําเป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีมากขนึ 
 
 
การธํารงรกัษา (4.4.1)?  
หากไมม่กีารธํารงรักษา สงิตา่งตา่งจะเสอืมถอยลงและไมท่นัสมัย ไมส่อดคลอ้งกบับรบิท ภาวะปัจจัยประเด็น
ปัญหาปัจจบุันขององคก์ร   
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ระบบการบรหิารเชน่กนัยอ่มไมม่ขีอ้ยกเวน้ หากขาดการใสใ่จในระบบการบรหิารจัดการยอ่มนําไปสูก่ารลดลงของ
กําลังความสามารถในการผลติ การสญูเสยีลกูคา้ สมรรถนะดา้นคณุภาพตกตํา  การธํารงรกัษาเป็นเรอืงของ การ 
retaining หรอื  restoring  บางสงิบางอยา่ง 

การกระทําใด ๆ เพอื ลดความแปรปรวน รักษาความสามารถของพนักงาน การจัดหาทรัพยากรเพมิ  การจดัใหม้ี
วธิกีารทํางานใหม่ๆ  ปรับปรงุวธิกีารทํางานใหเ้หมาะสมกบัปัญหาปัจจบุัน ลว้นแลว้แตเ่ป็นเรอืงของการธํารงรักษา  

การปรบัปรงุระบบ (4.4.1)? 

หากระบบการบรหิารมไีวเ้พอืใหอ้งคก์รบรรลจุปุระสงค ์แลว้ทําไมจะไมต่อ้งปรับปรงุระบบเพอืใหอ้งคก์รบรรลกุลยทุธ ์
แผนธรุกจิ สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัใหม้ากขนึ  การปรับปรงุเป็นการทําใหด้ขีนึ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีพอใจ
มากขนึ แขง่ขันไดด้ขีนึ การปรับปรงุจงึหมายถงึการสรา้งสมรรถนะใหก้บัองคก์ร เป็นการฉกฉวยโอกาสเพอืการ
ปรับปรงุองคก์ร  

การกําหนดกระบวนการ 4.4.1? 
มาตรฐานตอ้งการให ้ องคก์รตอ้งพจิารณากาํหนดกระบวนการทจํีาเป็นสําหรับระบบการบรหิารคณุภาพ และ 
การประยกุตใ์ชต้ลอดทัวทังองคก์ร  
 
กระบวนการทจํีาเป็น คอื กระบวนการทสีรา้งมลูคา่เพมิใหก้บัองคก์รตามจดุประสงคอ์งคก์รทตีอ้งการ ( วสิยัทศัน ์
พันธกจิ กลยทุธ ์ความตอ้งการความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยี)   
 
กระบวนการตา่งจากระเบยีบปฏบิัตดิังนันความสําคญัจงึไมใ่ชเ่อกสาร แตเ่ป็นเรอืงของการบรหิารกระบวนการตา่งๆ
ในองคก์ร   
 
นยิามคําวา่กระบวนการคอื กลุม่ของกจิกรรมทสีมัพันธห์รอืทมีปีฏสิมัพันธต์อ่กนัเพอืเปลยีนปัจจัยนําเขา้ไปสูผ่ลลัพธ์
ทตีอ้งการ  ผลลัพธท์ตีอ้งการนคีอืผลลัพธท์ตีอ้งการจากองคก์ร   
 
ดว้ยพนืฐานของการจัดการเชงิกระบวนการ จงึจําตอ้งมกีารกําหนด เป้าประสงค ์ผูร้ับผดิชอบ เกณ์ วธิกีาร 
ทรัพยากรโดยคํานงึถงึการเชอืมโยงกบักระบวนการตา่งๆทตีอ่เนอืง ไมเ่กยีวขอ้งกบัการวาดรปูเป็น flowchart หรอื 
ไมเ่ป็น flowchart แตอ่ยา่งไร 
 
การกําหนดกระบวนการสามารถใชก้ารไลเ่รยีงจากบนลงลา่งและลา่งขนึบน สําหรับบนลงลา่งเป็นการพจิารณา
จุดประสงคอ์งคก์รและดวูา่มกีจิกรรมมงีานอะไรบา้งทสีง่ผลตอ่การบรรลจุดุประสงคด์ังกลา่ว ซงึตอ้งอาศัยการระดม
สมองของพนักงานเพอืสรปุกลุม่งานทจํีาเป็น การกําหนดกระบวนการมคีวามตา่งจากหน่วยงาน แมว้า่บางครังจะมี
ชอืทซํีากนัก็ตาม 
  
แคไ่หนเรยีกกระบวนการ? 
กระบวนการตา่งจากระเบยีบปฏบิัต ิ(documented procedure, SOP, rule, WI ) ความสําคัญจงึไมใ่ชเ่อกสาร แต่
เป็นเรอืงของจัดการกบักจิกรรม ตา่งๆในองคก์รอยา่งเป็นระบบ    

กระบวนการ(process) ตา่งจากขนัตอน(procedure)  จากนยิามขา้งลา่งจะเห็นไดว้า่มคีวามแตกตา่งอยา่งชดัเจน  

 นยิาม procedure  : แนวทางเฉพาะในการดําเนนิกจิกรรมหรอืกระบวนการ  
 นยิาม process     :  กลุม่กจิกรรมทมีคีวามสมัพันธต์อ่กนัและกนัหรอืทมีผีลกระทบตอ่กนัซงึแปลงปัจจัย

นําเขา้ใหเ้ป็นผลลัพธ ์
 

ตามนยิาม คําวา่กระบวนการคอื กลุม่ของกจิกรรมทสีมัพันธห์รอืทมีปีฏสิมัพันธต์อ่กนัเพอืเปลยีนปัจจยันําเขา้ไปสู่
ผลลัพธท์ตีอ้งการ  …กลา่วคอืคําวา่ กระบวนการคอืการเนน้ผลลพัธเ์ป็นหลกั และ ผลลพัธข์องกระบวนการนี
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เป็นสงิทอีงคก์รเป็นผูก้าํหนด ไมใ่ชไ่อเอสโซแตอ่ยา่งใด 

การจดัการเชงิกระบวนการคอืการจดัการใหไ้ดผ้ลลพัธ ์! หากทําตามเอกสารแลว้ไมไ่ดผ้ลลพัธท์ตีอ้งการ 
ตอง้เปลยีนวธิกีารในเอกสาร กลา่วคอืไมไ่ดผ้ลลพัธเ์พราะเรอืงใดก็เปลยีนเรอืงนนั  

ดว้ยพนืฐานของการจัดการเชงิกระบวนการ จงึจําตอ้งมกีารกําหนด เป้าประสงคข์องกระบวนการ ผูร้ับผดิชอบ เกณ์ 
วธิกีาร ทรัพยากรโดยคํานงึถงึการเชอืมโยงกบักระบวนการตา่งๆทตีอ่เนอืง และจัดการกบัปัจจัยเหลา่นเีพอืใหบ้รรลุ
ผลลัพธ ์ ซงึไมเ่กยีวกบัการวาดเป็นรปูทเีรยีกวา่ flowchart หรอื ผังเตา่แตอ่ยา่งใด 

เมอืเป็นกระบวนการ   ทา่นจงึควรตอ้งพจิารณาสงิตา่งๆดังนใีนแตล่ะกระบวนการ  

 กําหนดปัจจยันําเขา้ทตีอ้งการและผลทคีาดหวังจากกระบวนการน ี
 กําหนดกจิกรรมยอ่ยของกระบวนการน ีรวมถงึ กําหนด เกณฑ ์และวธิกีาร ( รวมถงึการตดิตาม การวดั และ

ตัวบง่ชสีมรรถนะทเีกยีวขอ้ง) ทจํีาเป็นเพอืใหมั้นใจประสทิธผิลของการดําเนนิการ, และควบคมุ
กระบวนการน ี

 มกีารกําหนดความรับผดิชอบและอํานาจหนา้ท ีสาํหรับกระบวนการ   
 มกีารประเมนิระบวนการ และ นําการเปลยีนแปลงไปปฏบิัต ิเพอืทําใหมั้นใจวา่กระบวนการเหลา่นสีง่

ผลลัพธต์ามทตีังใจ รวมถงึ การปรับปรุงกระบวนการ 
 
กระบวนการหนงึ คอื ชดุของกจิกรรมทเีชอืมโยงกนัหรอืมปีฏกิริยิาตอ่กนัซงึใชปั้จจัยป้อนเพอืสง่มอบผลทพีงึ
ประสงค ์ 
 
ISO 9001:2015, 4.4.1, a) ถงึ h): 

1. องคก์รควรจะกําหนดปัจจัยป้อนตา่งๆ ทตีอ้งการและผลลัพธท์คีาดหวังจากกระบวนการขององคก์ร 
ปัจจัยป้อนทตีอ้งการสําหรับกระบวนการควรจะไดร้ับการพจิารณาจากมมุมองของสงิทกํีาหนดเพอืการนํา
กระบวนการตา่งๆ ไปปฏบิัตดัิงทวีางแผน โดยควรจะพจิารณาผลทคีาดหวังจากมมุมองของสงิทคีาดหวัง
ไมว่า่จะโดยลกูคา้หรอืกระบวนการทตีามมา ปัจจัยป้อนและผลสามารถจับตอ้งได ้(อาท ิวัสด ุชนิสว่น
หรอือปุกรณ์) หรอืจับตอ้งไมไ่ด ้(อาท ิขอ้มลู  สารสนเทศหรอืความรู)้ 

2. เมอืกําหนดลําดับและการมปีฏสิมัพันธข์องกระบวนการเหลา่น ีการเชอืมโยงกบัปัจจัยป้อนและผลของ
กระบวนการกอ่นหนา้และตามมาควจะไดร้ับการพจิารณา  วธิกีารใหร้ายละเอยีดของลําดับและการมี
ปฏสิมัพันธข์องกระบวนการตา่งๆ จะขนึอยูก่บัลักษณะขององคก์ร โดยสามารถใชว้ธิกีารทตีา่งกนั อาท ิ
การรักษาหรอืการธํารงรักษาเอกสารสารสนเทศ (อาท ิแผนภมูหิรอืแผนภาพของกระบวนการ หรอืวธิกีาร
แบบงา่ยมากขนึ อาท ิการอธบิายดว้ยวาจาของลําดับและการมปีฏสิมัพันธข์องกระบวนการ 

3. ในการทําใหม้ันใจวา่กระบวนการตา่งๆ มปีระสทิธผิล (อาท ิสง่มอบผลทวีางแผน) เกณฑแ์ละวธิกีารใน
การควบคมุกระบวนการควรจะกําหนดและประยกุตใ์ชโ้ดยองคก์ร เกณฑใ์นการเฝ้าระวังตดิตามและการ
วัดควรจะเป็นตวัแปรเสรมิกระบวนการหรอืขอ้กําหนดคณุลักษณะของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร ตัวบง่ชี
สมรรถนะควรจะสมัพันธก์บัการเฝ้าระวังตดิตามและการวัด หรอืสมัพันธก์บัวัตถปุระสงคค์ณุภาพของ
องคก์รได ้(เกณฑ)์ วธิกีารอนืสําหรับตัวบง่ชสีมรรถนะรวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเพยีง รายงาน  แผนภมูหิรอืผล
การตรวจประเมนิ 

4. องคก์รควรจะกําหนดทรัพยากรตา่งๆ ทจํีาเป็นสําหรับกระบวนการ อาท ิคน โครงสรา้งพนืฐาน 
สงิแวดลอ้มสําหรับการดําเนนิการกระบวนการ ความรูข้ององคก์รและการเฝ้าระวังตดิตามและการวัด
ทรัพยากร (ด ูISO 9001:2015, 7.1) การพจิารณาบนการมทีรัพยากรตา่งๆ อยูค่วรจะรวมถงึ 
ความสามารถและขอ้จํากดัของทรัพยากรภายในองคก์รทมีอียู ่และสงิเหลา่นันทสีามารถไดร้ับจากผูส้ง่
มอบภายนอก 

5. องคก์รควรจะมอบหมายความรับผดิชอบและอํานาจหนา้ทสีาํหรับกระบวนการขององคก์รโดยกําหนด
กจิกรรมตา่งๆ ของกระบวนการกอ่นและจากนันกําหนดบคุคลทจีะดําเนนิกจิกรรม ความรบัผดิชอบและ
อํานาจหนา้ทสีามารถจัดทําในเอกสารสารสนเทศ อาท ิผังองคก์ร เอกสารขนัตอน นโยบายเชงิ
ปฏบิัตกิาร และคําบรรยายลักษณะงานหรอืโดยใชว้ธิกีารแบบงา่ยของคําสงัดว้ยวาจา 

6. องคก์รควรจะมนัใจวา่ การปฏบิัตกิารใดๆ ทจํีาเป็นในการจดัการความเสยีงและโอกาสซงึสมัพันธก์บั
กระบวนการตา่งๆ จะถกูนําไปปฏบิัต ิ(ด ูISO 9001:2015, 6.1) 



คูม่อื ตคีวามขอ้กําหนด ISO 9001 Cl4.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                 CL4   Page 30 of 31                             07/08/2564 

7. องคก์รควรจะพจิารณาขอ้มลูผลงานทไีดร้ับผา่นการทบทวนเกณฑท์จัีดทําเพอืเฝ้าระวังตดิตามและวัดผล 
วเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูน ีและนําการเปลยีนแปลงใดๆ ทจํีาเป็นไปปฏบิตัเิพอืทําใหมั้นใจวา่ 
กระบวนการเหลา่นทํีาใหผ้ลทพีงึประสงคจ์ากการเปลยีนแปลงประสบผลสําเร็จอยา่งสอดคลอ้งกนั  

8. องคก์รสามารถใชผ้ลการวเิคราะหแ์ละการประเมนิเพอืกําหนดการปฏบิตักิารทจํีาเป็นในการปรับปรงุ การ
ปรับปรงุสามารถทําในระดับกระบวนการ (อาท ิโดยการลดการผันแปรในวธิทีดํีาเนนิการกจิกรรมหนงึ) 
หรอืทรีะดับของระบบการบรหิารคณุภาพ (อาท ิโดยการลดงานกระดาษทสีมัพันธก์บัระบบ ซงึอนุญาตให ้
บคุคลเพอืเพง่เล็งการบรหิารกระบวนการมากขนึ) 

 
การพจิารณากําหนดและประยกุตใ์ช ้เกณฑ ์และวธิกีาร 4.4.1 c) ( รวมถงึ
การตดิตาม การวดั และตวับง่ชสีมรรถนะทเีกยีวขอ้ง) 
มาตรฐานตอ้งการใหอ้งคก์ร พจิารณากําหนดและประยกุตใ์ช ้เกณฑแ์ละวธิกีาร ( รวมถงึการตดิตาม การวัด และตัว
บง่ชสีมรรถนะทเีกยีวขอ้ง) ทจํีาเป็นเพอืใหมั้นใจประสทิธผิลของการดําเนนิการ, และควบคมุกระบวนการเหลา่น ี
 
เกณฑท์ใีชใ้นการทําใหมั้นใจประสทิธผิลอาจเป็น KPI คา่พารามเิตอรก์ารผลติตา่งๆ เป้าหมาย เงอืนไขการ
ปฏบัิตงิาน ทตีอ้งมเีพอืเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการไดบ้รรลวัุตถปุระสงค ์
 
วธิกีารทใีชมั้กเรยีกวา่ คูม่อืในการทํางาน ระเบยีบวธิใีนการทํางาน ขนัตอนอาจประกอบดว้ยเกณฑแ์ละวธิกีารอยูใ่น
ทเีดยีวกนั เป็นสารสนเทศทใีหก้บัพนักงานใหป้ฏบิัตงิานเพอืใหก้ระบวนการบรรลเุป้าหมายทกํีาหนดซงึวธิกีารนอีาจ
เป็นระบบทใีชเ้ครอืงจักรอัตโนมัต ิป้ายเตอืน คําสงั ชดุ อปุกรณ์ เป็นตน้ 
 
เพอืใหเ้กณฑว์ธิใีนการทํางานทดี ีตอ้งทําการระบปัุจจยั กจิกรรมในการทํางานใดทสีง่ผลใหก้ารทํางานสําเร็จหรอื
ลม้เหลว 
 
มาตรการในการควบคมุทําไดห้ลายวธิ ีเชน่ใหม้หีัวหนา้งานตรวจตราดแูลในแตล่ะงาน เครอืงจักรทใีชร้ะบบอัตโนมัต ิ
ระบบเซนเซอร ์ การดจูากผลผลติ จากรายงาน เป็นตน้  หลายๆสถานประกอบการมักใชเ้ทคนคิ FMEA ในการ
กําหนดเกณฑ ์วธิกีารทํางานทดีใีนแตล่ะขันตอนการดําเนนิกจิกรรม  
 
การตดิตามกบัการวดัตา่งกนั   
การวัดหมายถงึการพจิารณาคา่ ณ เวลานันๆ ไมว่า่ เวลา ความเร็ว กําลังความสามารถ แตก่ารตดิตามเป็นการ
สงัเกตการณ์ความตอ่เนอืงในกรอบชว่งเวลาททํีาการวัด สว่นการวเิคราะหเ์ป็นการศกึษาหาความรูค้วามเขา้ใจ เชน่ 
หากมขีองเสยีมากทําไมถงึมขีองเสยีมาก สาเหตขุองการเกดิของเสยีเป็นเรอืงอะไร มักเกดิชว่งเวลาไหน สาเหตุ
เกดิจากทใีด 
 

“4.4.2 ตามเนอืหาทจํีาเป็น องคก์รตอ้ง 
a) ธํารงรักษาเอกสารสารสนเทศ เพอืสนับสนุนการปฏบิตักิารของกระบวนการ 
b) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศตามขอบเขตเนอืหาทจํีาเป็นเพอืใหมั้นใจวา่กระบวนการไดม้กีารนําไปปฏบิัตติาม
แผน” 

 

เจตนาของขอ้น ี คอื ทําใหมั้นใจวา่ องคก์รไดกํ้าหนดขอบเขตของเอกสารสารสนเทศทจํีาเป็น (นยิาม เอกสาร
สารสนเทศ คอื สารสนเทศทกํีาหนดใหถ้กูควบคมุและธํารงรกัษา และสอืทเีก็บ ) 
 
ในขณะทIีSO9001 มกีารระบเุอกสารสารสนเทศทจํีาเป็นตามขอ้กําหนดไอเอสโซ แตม่เีอกสารอกีจํานวนมากทมีี
ความจําเป็นสําหรับองคก์รทตีอ้งมมีเีอกสารสารสนเทศเพมิเตมิสนับสนุนการดําเนนิธรุกจิ  (อาท ิเอกสารขนัตอน 
วธิปีฏบัิตงิาน คูม่อื กฎขอ้บังคับ มาตรฐาน แบบฟอรม์ หนังสอืแนะนํา  โปรแกรมสว่นชดุคําสงัคอมพวิเตอร ์) เพอื
ควบคมุการปฏบิัตกิารของกระบวนการขององคก์ร 
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การธํารงรักษา เอกสารสารสนเทศขององคก์ร เอกสารบางฉบบัจําเป็นตอ้งทบทวนเป็นระยะ และแกไ้ขเพอืคงให ้
เป็นปัจจบุัน การกําหนดระยะเวลา “ในการธํารงรักษาเอกสารสารสนเทศ” ตามแลว้แตช่นดิของเอกสารสนเทศ 
ไมไ่ดกํ้าหนดเป็นเฉพาะแตอ่ยา่งใด 
เอกสารสารสนเทศจําเป็นตอ้งเก็บรักษาไมใ่หเ้ปลยีนแปลงจากเดมิ (เวน้แต ่จะไดร้ับมอบอํานาจใหแ้กไ้ข)  เพอื
อธบิายการสอดคลอ้งกันและมคีวามเชอืมันวา่ จะดําเนนิการ กระบวนการตามทวีางแผนไว ้หรอือธบิายวา่ 
ขอ้กําหนดบรรลจุดุประสงคห์รอืไม ่(ชนดิของเอกสารสารสนเทศนีมักจะไดร้บัการอา้งองิวา่เป็น “บันทกึ”)    
ระยะเวลา “ในการเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ” ใหแ้ลว้แตช่นดิของเอกสารสนเทศน ีและมักจะ  เกยีวขอ้งกบั
ขอ้กําหนดของลกูคา้ พระราชบัญญัตแิละขอ้บังคับ หรอืขอ้กําหนดขององคก์รเองเพอืเก็บรักษาเอกสาร
สารสนเทศ 
บคุคลทมีอบหมาย (อาทเิชน่ เจา้ของกระบวนการ บคุคลทคีวบคมุกระบวนการ etc ) ควรทบทวนวา่สารสนเทศใด
ทใีชส้ําหรับกระบวนการในการดําเนนิการอยา่งสอดคลอ้งเพอืสง่มอบผลทพีงึประสงค ์สาํหรับขอ้มลู (อาท ิ
ขนัตอน วธิปีฏบิัตงิาน ทศันูปกรณ์ ระบบสารสนเทศและการสอืสาร แบบงาน ขอ้กําหนดคณุลักษณะเฉพาะ ตัววดั 
รายงาน ตัวชวัีดผลการปฏบิตังิานหลัก [KPIs] รายงานการประชมุ ชนิงานตวัอยา่ง  
จะขนึอยูก่บัองคก์รวา่ระบชุนดิเอกสารสารสนเทศทตีา่งกนัซงึจําเป็นในการสนับสนุนการปฏบิัตกิารของ
กระบวนการและระบบบรหิารคณุภาพขององคก์ร ในการกําหนดชนดิและบรบิทของเอกสารสารสนเทศทจํีาเป็น 
องคก์รควรจะประเมนิความจําเป็นขององคก์รเองและประยกุตใ์ชค้วามคดิเชงิความเสยีง โดยควรจะพจิารณาถงึ
ขนาด กจิกรรม ชนดิของผลติภัณฑห์รอืบรกิาร ความซบัซอ้นของกระบวนการ และทรัพยากรขององคก์ร เป็นตน้ 
รวมทัง ผลทตีามมาทเีป็นไปไดข้องสงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด  
 
เพมิเตมิ 
การบรหิารจดัการกระบวนการ 

1 บททวัไป 

กระบวนการทมีกีารประยกุตใ์ชภ้ายในแตล่ะองคก์รยอ่มมคีวามแตกตา่งกนั อกีทังยังขนึอยูก่บัประเภท ขนาด 
ตลอดจนระดับการเตบิโตของแตล่ะองคก์ร สง่ผลใหก้ารกําหนดกจิกรรมในแตล่ะกระบวนการจําเป็นตอ้งมคีวาม
สอดคลอ้งกบัขนาดและลักษณะเฉพาะของแตล่ะองคก์ร 
 
ทังน ีองคก์รจะตอ้งตรวจสอบใหมั้นใจวา่มกีารบรหิารจัดการกระบวนการภายในตา่งๆ ตลอดจนกระบวนการวา่จา้ง
หน่วยงานภายนอกทมีปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพอืใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์กํีาหนด ซงึสามารถกระทํา
ไดโ้ดยอาศัยการคดิและการมองเป็นกระบวนการ ซงึครอบคลมุถงึขนัตอนการวางกระบวนการ การเป็นอสิระตอ่กนั 
ขอ้จํากดัตา่งๆ และการใชท้รัพยากรรว่มกนั   
 
ทังน ีควรมกีารทบทวนกระบวนการเหลา่นแีละความสมัพันธร์ะหวา่งกระบวนการตา่งๆ อยา่งสมําเสมอ ตลอดจน
ดําเนนิการปรับปรงุพัฒนากระบวนการดังกลา่วอยา่งเหมาะสม 
 
นอกจากน ีการบรหิารจัดการกระบวนการตา่งๆ ภายในองคก์รยังควรดําเนนิไปอยา่งเป็นระบบโดยอาศยัการสรา้ง
และการทําความเขา้ใจเกยีวกบัเครอืขา่ยของกระบวนการเหลา่น ีตลอดจนลําดับและความสมัพันธร์ะหวา่งกระบวน
การ ซงึการกระทําเชน่นอียา่งสมําเสมอมักถกูเรยีกวา่ “วธิกีารบรหิารจัดการเชงิระบบ” โดยเครอืขา่ยดังกลา่วอาจถกู
มองวา่เป็นแผนททีแีสดงใหเ้ห็นถงึกระบวนการตา่งๆ รวมทังความสมัพันธห์รอืความเชอืมโยงระหวา่งกระบวนการ
เหลา่นัน 
 
2 การวางแผนและการควบคมุกระบวนการ 

แตล่ะองคก์รควรมกีารกําหนดและวางแผนเกยีวกบักระบวนการ ตลอดจนสว่นงานตา่งๆ ทจํีาเป็นสําหรับการ
ใหบ้รกิารผลติภัณฑท์เีออืตอ่การตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่ง
ตอ่เนอืงและสมําเสมอ ทังน ีกระบวนการดังกลา่วควรผา่นการวางแผนและอยูภ่ายใตก้ารควบคมุเพอืใหส้อดคลอ้ง
กบักลยทุธท์อีงคก์รกําหนด อกีทังยังควรครอบคลมุถงึกจิกรรมดา้นการบรหิารจัดการ การจัดหาทรัพยากรตา่งๆ การ
ผลติ และ/หรอื การบรกิาร ตลอดจนการตดิตามตรวจสอบ การวัดและการทบทวนกจิกรรมดังกลา่ว 
 
สําหรับการวางแผนและการควบคมุกระบวนการตา่งๆ นัน แตล่ะองคก์รควรมกีารคํานงึถงึประเด็นดังตอ่ไปน ีอัน
ไดแ้ก ่

- การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน  
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- กลยทุธข์ององคก์ร 
- การคาดการณ์ดา้นการพัฒนาตลาดทังในระยะสนัและระยะยาว 
- ความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
- การบรรลวัุตถปุระสงคท์กีําหนด 
- การปฏบิัตติามขอ้กําหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 
- ปัจจัยเสยีงทางการเงนิและปัจจัยเสยีงอนืๆ ทอีาจเกดิขนึ 
- ประเมนิจากขอ้มลูสมรรถนะของผลติภัณฑ ์
- ประเมนิจากขอ้มลูสมรรถนะของกระบวนการ 
- บทเรยีนจากประสบการณ์กอ่นหนา้นัน 
- ขอ้มลูวัตถดุบิและผลลัพธข์องกระบวนการ 
- ความสมัพันธห์รอืความเชอืมโยงระหวา่งกระบวนการตา่งๆ 
- ทรัพยากรและขอ้มลูขา่วสาร 
- กจิกรรมและวธิกีารตา่งๆ 
- การจัดทําบันทกึทจํีาเป็นหรอืทจีัดทําตามความตอ้งการ 
- การวัดผล การตดิตามตรวจสอบ และการวเิคราะห ์
- การปฏบิัตกิารแกไ้ขและการป้องกนั   
- กจิกรรมทเีกยีวกบัการปรับปรงุพัฒนา และ/หรอื นวัตกรรมตา่งๆ 

 
นอกจากน ีการวางแผนกระบวนการควรครอบคลมุถงึความตอ้งการทจีะใหอ้งคก์รพัฒนาหรอืจัดหาเทคโนโลยใีหม่ๆ  
หรอืพัฒนาผลติภัณฑห์รอืคณุลักษณะของผลติภัณฑข์นึมาใหมเ่พอืสรา้งมลูคา่เพมิ 
 
3 อํานาจหนา้ทแีละความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกระบวนการ  

ในแตล่ะกระบวนการ องคก์รควรมกีารแตง่ตังผูจ้ัดการเพอืกํากบัดแูลกระบวนการดังกลา่ว (หรอืทเีรยีกวา่ “เจา้ของ
กระบวนการ”) ตลอดจนมกีารกําหนดกรอบหนา้ทคีวามรับผดิชอบและขอบเขตอํานาจในการจัดตัง รักษา 
ควบคมุดแูล และปรับปรงุพัฒนากระบวนการอยา่งชดัเจน รวมทังความสมัพันธร์ะหวา่งกระบวนการทไีดรั้บ
มอบหมายกบักระบวนการอนืๆ ภายในองคก์ร โดยผูจั้ดการกระบวนการอาจเป็นไดท้ังบคุคลหรอืกลุม่บคุคล ขนึอยู่
กบัลักษณะของกระบวนการและวัฒนธรรมภายในองคก์ร 
 
นอกจากน ีแตล่ะองคก์รยังควรตอ้งสรา้งการรับรูเ้กยีวกบัความรับผดิชอบ ขอบเขตอํานาจ ตลอดจนบทบาทหนา้ที
ของ ผูจั้ดการกระบวนการใหท้วัถงึกนัทังองคก์ร และตอ้งตรวจสอบใหมั้นใจวา่บคุคลทมีสีว่นเกยีวขอ้งในแตล่ะ
กระบวนการนันมศีักยภาพและความสามารถทเีพยีงพอสําหรับการปฏบิัตงิานทไีดร้ับมอบหมาย ตลอดจนกจิกรรม
ตา่งๆ ทเีกยีวขอ้ง 
 

4. การกอ่ใหเ้กดิผลติภณัฑ ์

ผูบ้รหิารสงูสดุควรสรา้งความเชอืมันวา่การดําเนนิการกระบวนการผลติและกระบวนการสนับสนุนมปีระสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพ  และมขีา่ยงานของกระบวนการเชอืมโยงสมัพันธก์นัทําใหอ้งคก์รมขีดีความสามารถททํีาใหผู้ม้สีว่นได ้
เสยีพงึพอใจ  ในขณะทกีระบวนการผลติใหผ้ลผลติตอ่ผลติภัณฑซ์งึสรา้งมลูคา่เพมิแกอ่งคก์ร  กระบวนการ
สนับสนุนก็มคีวามจําเป็นตอ่องคก์รและสรา้งมลูคา่เพมิโดยตรงเชน่กัน 

กระบวนการใด ๆ คอืลําดับขนัตอนของหลายกจิกรรมหรอืหนงึกจิกรรมซงึตอ้งมปัีจจัยป้อนเขา้และผลลัพธ ์ ฝ่าย
บรหิารควรระบผุลลัพธ ์ทตีอ้งการของกระบวนการ  และควรระบปัุจจยัป้อนเขา้ทจํีาเป็นและกจิกรรมทตีอ้งการ
สําหรับประสทิธผิลและประสทิธภิาพของความสําเร็จ 

ความเกยีวเนืองของกระบวนการอาจจะซบัซอ้น  เป็นผลของขา่ยงายของกระบวนการ  เพอืสรา้งความเชอืมันตอ่
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพการดําเนนิการขององคก์ร  ฝ่ายบรหิารควรยอมรับวา่ผลลัพธจ์ากกระบวนการหนงึ
มักจะเป็นปัจจัยป้อนเขา้ของกระบวนการอนื 

4.1 ประเด็นทนํีามาพจิารณา 

ความเขา้ใจวา่กระบวนการสามารถแสดงดว้ยลําดับขนัตอนของกจิกรรมชว่ยใหฝ่้ายบรหิารสามารถกําหนดปัจจัย
ป้อนเขา้ของกระบวนการ  ทันททีปัีจจัยป้อนเขา้ถกูกําหนด  กจิกรรมทจํีาเป็น  การดําเนนิการและทรัพยากรที
ตอ้งการสามารถกําหนดได ้ เพอืใหผ้ลลัพธต์ามทอียากได ้
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ผลจากการทวนสอบและการทดสอบควรใชไ้ดข้องกระบวนการ  และผลลพัธค์วรไดร้ับการพจิารณาใหเ้ป็นปัจจัย
ป้อนเขา้ของกระบวนการดว้ย  เพอืใหบ้รรลถุงึการปรับปรงุสมรรถนะอยา่งตอ่เนืองและสง่เสรมิความเป็นเลศิทัวทัง
องคก์ร  การปรบัปรงุกระบวนการขององคก์รอยา่งตอ่เนอืงชว่ยปรับปรงุประสทิธผิลและประสทิธภิาพระบบบรหิาร
คณุภาพและสมรรถนะขององคก์ร   

กระบวนการทังหลายควรทําเป็นเอกสารความจําเป็นในการสนับสนุนประสทิธผิลและประสทิธภิาพของปฏบิัตกิาร  
เอกสารเกยีวกบักระบวนการ สําหรับ : 

- การชบีง่และการสอืสารถงึนัยสาํคัญลักษณะพเิศษของกระบวนการ 
- การฝึกอบรมปฏบิัตกิารของกระบวนการ 
- แบง่ปันความรูแ้ละประสบการณ์ในทมีงาน และกลุม่งาน 
- การวัดผล  และการตรวจประเมนิกระบวนการ  และ 
- วเิคราะห ์ ทบทวน  และปรับปรงุกระบวนการ 

บทบาทของบคุลากรในกระบวนการควรไดรั้บการประเมนิเพอื 

- สรา้งความเชอืมันในสขุภาพ  และความปลอดภัยของบคุลากร 
- สรา้งความเชอืมันวา่ความชํานาญทจํีาเป็นยังคงมอียู ่
- เพอืสนับสนุนการประสานงานของกระบวนการ 
- เพอืจัดหาบคุลากรในการวเิคราะหก์ระบวนการ  และ 
- เพอืสนับสนุนใหเ้กดินวัตกรรมจากบคุลากร 

การขบัเคลอืนเพอืเกดิการปรับปรงุสมรรถนะขององคก์รอยา่งตอ่เนอืง  ควรเนน้ทปีรับปรงุประสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพของกระบวนการวา่เป็นแนวทางทจีะทําใหส้ําเร็จประโยชน ์ การเพมิกําไร  การปรับปรงุความพอใจ
ของลกูคา้  ปรบัปรงุการใชท้รพัยากร  และการลดความสญูเปลา่  เป็นตัวอยา่งทสีามารถวัดผลสําเร็จของการเพมิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ 

4.2. การจดัการกระบวนการ 

1ทวัไป 

ฝ่ายบรหิารควรระบกุระบวนการทจํีาเป็นในการผลติผลติภัณฑใ์หเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยี
อนื  เพอืสรา้งความเชอืมันในการทําผลติภัณฑ ์ ควรพจิารณาถงึความเชอืมโยงสมัพันธข์องกระบวนการสนับสนุน  
รวมถงึผลลัพธท์ตีอ้งการ  ขนัตอนในกระบวนการ  กจิกรรม  การไหลของงาน  มาตรการควบคมุ  ความจําเป็นใน
การฝึกอบรม  อปุกรณ์  วธิกีาร  สารสนเทศ  วัสด ุ และทรัพยากรอนื   

แผนปฏบัิตกิารควรถกูกําหนดเพอืจัดการประบวนการ  ประกอบดว้ย : 

- ปัจจัยป้อนเขา้และผลลัพธท์ตีอ้งการ (เชน่  เกณฑกํ์าหนด  และทรัพยากร) 
- กจิกรรมภายในกระบวนการ 
- การทวนสอบ  และการทดสอบความใชไ้ดข้องกระบวนการ  และผลติภัณฑ ์
- การวเิคราะหก์ระบวนการ  และการนําไปปฏบิตั ิ
- การชบีง่  การประเมนิ  และการบรรเทาความเสยีง 
- ปฏบิัตกิารแกไ้ข  และป้องกนั 
- โอกาส  และปฏบัิตกิารสําหรบัการปรับปรุงกระบวนการ  และ 
- การควบคมุความเปลยีนแปลงของกระบวนการและผลติภัณฑ ์

ตัวอยา่งของกระบวนการสนับสนุน  ประกอบดว้ย : 

- สารสนเทศสําหรับบรหิาร 
- การฝึกอบรมบคุลากร 
- กจิกรรมเกยีวกบัเงนิ 
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- โครงสรา้งพนืฐาน  และการบรกิารดา้นการบํารงุรักษา 
- การใชอ้ปุกรณ์เพอืความปลอดภัย/อปุกรณ์ป้องกนัในอตุสาหกรรม  และ 
- การตลาด 

2 ปจัจยัป้อนเขา้ ผลลพัธ ์และการทบทวนกระบวนการ 

กระบวนการทนํีามาใชทํ้าใหเ้ชอืมันวา่ปัจจยัป้อนเขา้ของกระบวนการถกูกําหนดและบันทกึเพอืมพีนืฐานสาํหรับการ
จัดทําขอ้กําหนดในการทวนสอบและทดสอบความใชไ้ดข้องผลลัพธ ์ ปัจจัยป้อนเขา้อาจมาจากภายนอกหรอื
ภายในองคก์ร 

การหาขอ้ยตุสิาํหรับขอ้กําหนดของปัจจัยป้อนเขา้ทกํีากวมหรอืขดัแยง้กนัสามารถขอคําปรกึษากบัผูไ้ดรั้บผลกระทบ
ทังภายในและภายนอกองคก์ร  ปัจจัยป้อนเขา้ทไีดม้าจากกจิกรรมทยีังไมผ่า่นการประเมนิควรไดร้ับการประเมนิโดย
การทบทวน  ทวนสอบ  และการทดสอบความใชไ้ดใ้นภายหลัง 

องคก์รควรชบีง่นัยสําคัญหรอืลกัษณะพเิศษทสีําคญัของผลติภัณฑแ์ละกระบวนการเพอืจัดทําแผนทมีปีระสทิธผิล
และประสทิธภิาพสําหรับควบคมุและเฝ้าตดิตามกจิกรรมในกระบวนการ 

ตัวอยา่งประเดน็พจิารณา ปัจจัยป้อนเขา้ม ี:  

- ความรูค้วามสามารถของบคุลากร 
- การจัดทําเอกสาร 
- ขดีความสามารถของอปุกรณ์  และการเฝ้าตดิตาม  และ 
- สขุภาพ  ความปลอดภยั  และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

ผลลัพธจ์ากกระบวนการทไีดรั้บการทวนสอบกบัขอ้กําหนดของปัจจัยป้อนเขา้กระบวนการ  ประกอบดว้ย  เกณฑ์
การยอมรับ  ควรพจิารณาถงึความจําเป็นและความคาดหวังของลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอนื  สําหรับจดุประสงคใ์น
การทวนสอบ  ผลลัพธค์วรไดร้ับการบันทกึและประเมนิขอ้กําหนดของปัจจัยป้อนเขา้และเกณฑก์ารยอมรบั  การ
ประเมนินคีวรระบถุงึปฏบิตักิารแกไ้ขทจํีาเป็น  ปฏบิัตกิารป้องกนั  หรอืศักยภาพในการปรับปรงุประสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพของกระบวนการ  การทวนสอบผลติภัณฑส์ามารถดําเนนิการในกระบวนการเพอืชบีง่ถงึความแปรปรวน 

ฝ่ายบรหิารขององคก์รควรจัดใหม้กีารทบทวนสมรรถนะของกระบวนการเป็นระยะเพอืสรา้งความเชอืมันวา่
กระบวนการยังเป็นไปตามแผนดําเนนิการ 

ตัวอยา่ง  หัวขอ้สําหรบัทบทวน  ประกอบดว้ย : 

- ความเชอืถอืไดแ้ละการเกดิซําของกระบวนการ 
- การชบีง่และการป้องกนัความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดทสีามารถเกดิขนึได ้
- ความเพยีงพอของการออกแบบ  และการพัฒนาปัจจัยป้อนเขา้และผลลัพธ ์
- การเป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องแผนงานอยา่งสมําเสมอของปัจจัยป้อนเขา้  และผลลัพธ ์
- ศักยภาพในการปรับปรงุ  และ 
- ประเด็นทไีมส่ามารถหาขอ้ยตุ ิ

3 การทดสอบความใชไ้ดข้องกระบวนการ 

ฝ่ายบรหิารควรสรา้งความเชอืมันวา่การทดสอบความใชไ้ดข้องผลติภัณฑแ์สดงใหเ้ห็นวา่เป็นไปตามความตอ้งการ
และความคาดหวังของลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอนื  กจิกรรมทดสอบความใชไ้ดป้ระกอบดว้ยการทําตน้แบบ  การ
ทําแบบจําลองและลองถกูลองผดิ  อกีทังการทบทวนรว่มกบัลกูคา้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ประเด็นทคีวรไดรั้บการพจิารณา  ประกอบดว้ย : 

- นโยบายและเป้าหมายดา้นคณุภาพ 
- ขดีความสามารถ  หรอืคณุสมบัตทิเีหมาะสมของอปุกรณ์ 
- เงอืนไขการทํางานของผลติภณัฑ ์
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- การใชห้รอืวธิใีชผ้ลติภัณฑ ์
- การกําจัดผลติภัณฑ ์
- วงจรชวีติของผลติภัณฑ ์
- ผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้มของผลติภัณฑ ์ และ 
- ผลกระทบตอ่การใชท้รัพยากรธรรมชาตปิระกอบดว้ยวสัดแุละพลังงาน 

การทดสอบความใชไ้ดค้วรดําเนนิการในชว่งเวลาเหมาะสมเพอืสรา้งความเชอืมันวา่สามารถตอบสนองตอ่การ
เปลยีนแปลงทมีผีลกระทบตอ่กระบวนการอยา่งทันกาล  ควรสนใจในการทดสอบความใชไ้ดข้องกระบวนการ
โดยเฉพาะอยา่งยงิ  

- สําหรับผลติภัณฑท์มีลูคา่สงู 
- หากความบกพรอ่งพบไดก็้ตอ่เมอืนําผลติภัณฑใ์ช ้
- กรณีทไีมส่ามารถทําซํา  และ 
- หากการทวนสอบผลติภัณฑทํ์าไมไ่ด ้

3 การควบคมุการเปลยีนแปลง 

องคก์รควรมกีระบวนการควบคมุการเปลยีนแปลงอยา่งมปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพเพอืสรา้งความเชอืมันตอ่
กระบวนการเปลยีนแปลงประโยชนข์ององคก์ร  และเป็นไปตามความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
การเปลยีนแปลงควรไดรั้บการชบีง่  บันทกึไว ้ประเมนิ  ทบทวนและควบคมุ  ขนึอยูก่บัความเขา้ใจผลกระทบทมีี
กระทบการอนื  และความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้  และผูม้สีว่นไดเ้สยีอนื 

ความเปลยีนแปลงใด ๆ ในกระบวนการทมีผีลกระทบตอ่คณุลักษณะเฉพาะของผลติภัณฑค์วรบันทกึไว ้ และสอืสาร
เพอืรักษาความเป็นไปตามขอ้กําหนดของผลติภัณฑ ์ และจดัใหม้สีารสนเทศสําหรับการปฏบิัตกิารแกไ้ขหรอืการ
ปรับปรงุสมรรถนะขององคก์ร  อํานาจหนา้ทใีนการรเิรมิการเปลยีนแปลงควรกําหนดไวเ้พอืรักษาการควบคมุ 

ผลลัพธใ์นรปูของผลติภัณฑค์วรไดรั้บการทวนสอบหลังมกีารเปลยีนแปลง  เพอืสรา้งความเชอืมันวา่การจัดการ
เปลยีนแปลงไดผ้ลดังตังใจ 

ควรพจิารณานําวธิทํีาแบบจําลองมาใชเ้พอืวางแผนในการป้องกนัขอ้ผดิพลาดในกระบวนการ 

ควรดําเนนิการประเมนิความเสยีงเพอืประเมนิศักยภาพ  และผลกระทบ  อันอาจเกดิจากขอ้ผดิพลาดในกระบวนการ  
ผลทไีดค้วรนําไปกําหนดวธิปีฏบัิตกิารป้องกนัเพอืบรรเทาความเสยีงทชีบีง่ไว ้ ตัวอยา่งเครอืงมอืใชว้เิคราะหค์วาม
เสยีงประกอบดว้ย : 

- การวเิคราะหฐ์านนยิมของขอ้ผดิพลาดและผลกระทบ 
- การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดโดยผังตน้ไม ้
- แผนผังแสดงความสมัพันธ ์
- วธิทํีาแบบจําลอง  และ 
- การประเมนิความเชอืถอืได ้

4 กระบวนการเกยีวกบัลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ฝายบรหิารควรสรา้งความเชอืมันวา่องคก์รมกีารกําหนดกระบวนการทยีอมรบัรว่มกนัสาํหรบัสอืสารกบัลกูคา้  และผู ้
มสีว่นไดเ้สยีอนือยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ  องคก์รควรนําไปปฏบัิต ิ และคงไวซ้งึกระบวนการเพอืสรา้ง
ความเชอืมันวา่มคีวามเขา้ใจถงึความตอ้งการ  และความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยี  และสําหรับการแปลไปเป็น
ขอ้กําหนดสําหรับองคก์ร  กระบวนการเหลา่นคีวรประกอบดว้ยการชบีง่และทบทวนสารสนเทศทเีกยีวขอ้ง  และควร
กระตุน้ใหล้กูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีเขา้มามสีว่นร่วม  ตัวอยา่งเกยีวกบัสารสนเทศของกระบวนการประกอบดว้ย 

- ขอ้กําหนดของลกูคา้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 
- การวจิัยตลาด  รวมถงึขอ้มลูภาคอตุสาหกรรมและผูใ้ช ้
- ขอ้กําหนดในสญัญา 
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- การวเิคราะหค์ูแ่ขง่ 
- การเทยีบกบัผูท้ดีทีสีดุ  และ 
- กระบวนการทเีกยีวขอ้งกบัขอ้กําหนดดา้นกฎหมายหรอืขอ้บัญญัต ิ

องคก์รควรเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ตอ่ขอ้กําหนดดา้นกระบวนการของลกูคา้ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีอนื  กอ่นทจีะรเิรมิการ
ดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามนัน  ความเขา้ใจและผลกระทบควรไดร้ับการยอมรบัรว่มกนัในมวลสมาชกิ 
 
 

 
END 
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5.1  ความเป็นผูน้ าและความมุง่ม ัน่ 

5.1.1    ท ัว่ไป 

Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the quality 

management system by: 

ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึการเป็นผูน้ าและความมุง่มัน่ตอ่ระบบการบรหิารคณุภาพโดย: 

a) taking accountability for the effectiveness of the quality management system; 

เป็นผูม้ภีาระรบัผดิชอบตอ่ประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ 

b)ensuring that the quality policy and quality objectives are established for the quality 

management system and are compatible with the context and strategic direction of the 

organization; 

ม่ันใจวา่นโยบายคณุภาพและวตัถปุระสงคค์ณุภาพ ไดม้กี าหนดขึน้ส าหรับระบบการบรหิารคณุภาพ และ สอดรับ 

(compatible) กบัทศิทางกลยทุธ ์และ บรบิทขององคก์ร 

c)ensuring the integration of the quality management system requirements into the organization’s 

business processes; 

มั่นใจวา่มกีารบรูณาการขอ้ก าหนดของระบบการบรหิารคณุภาพเขา้กบักระบวนการทางธรุกจิขององคก์ร 

d)promoting the use of the process approach and risk-based thinking; 

สง่เสรมิความตระหนักในเรือ่งการจัดการเชงิกระบวนการและความคดิเชงิความเสีย่ง 

e)ensuring that the resources needed for the quality management system are available; 

มั่นใจวา่ทรัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรับระบบการบรหิารคณุภาพมอียู ่

f)communicating the importance of effective quality management and of conforming to the quality 

management system requirements; 

สือ่สารใหเ้ขา้ใจถงึความส าคญัของระบบการบรหิารคณุภาพทีม่ปีระสทิธผิลและการสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด

ของระบบการบรหิารคณุภาพ 

g)ensuring that the quality management system achieves its intended results; 

ม่ันใจวา่ระบบการบรหิารคณุภาพบรรลผุลสมัฤทธิต์ามทีค่าดหวังไว ้

h)engaging,  directing  and  supporting  persons  to  contribute  to  the  effectiveness  of  the  

quality management system; 

ชกัน า อ านวยการและสนับสนุนบคุลากรเขา้มามสีว่นชว่ยใหร้ะบบการบรหิารคณุภาพเกดิประสทิธผิล 

i)promoting improvement; 

สง่เสรมิใหม้กีารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

j)supporting other relevant management roles to demonstrate their leadership as it applies to their 

areas of responsibility. 

สนับสนุนใหผู้บ้รหิารทีม่บีทบาทหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้สดงความเป็นผูน้ าในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นทีร่ับผดิชอบ 

 

NOTE Reference to “business” in this International Standard can be interpreted broadly to mean 

those activities that are core to the purposes of the organization’s existence, whether the 

organization is public, private, for profit or not for profit. 

หมายเหต:ุ อา้งองิค าวา่ “ธรุกจิ “ ตามมาตรฐานสากลฉบับนีส้ามารถตคีวามกวา้งหมายรวมถงึ กจิกรรมใดๆทีซ่ ึง่

เป็นหลักของการด ารงคงอยูข่ององคก์ร ไมว่า่องคก์รจะเป็น ภาครัฐ เอกชน ส าหรับท าก าไรและไมท่ าก าไร 

 

เจตนาของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ผูบ้รหิารระดับสงูแสดงใหเ้ห็นความเป็นผูน้ าและความมุง่ม่ันโดยการใชบ้ทบาท

หนา้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิการชีน้ า การมสีว่นรว่ม สง่เสรมิและท าใหม่ั้นใจ สือ่สารและเฝ้าตรวจสมรรถนะและประสทิธผิลของ

ระบบบรหิารคณุภาพ  

ความเป็นผูน้ า  การแสดงขอ้ผกูพัน  และเขา้มามสีว่นรว่มของผูบ้รหิารสงูสดุอยา่งเอาการเอางาน  คอื หัวใจส าคัญ

ในการพัฒนาและคงไวซ้ ึง่ระบบบรหิารคณุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพือ่บรรลถุงึผลประโยชนข์องผูม้ี
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สว่นไดเ้สยี  เพือ่บรรลถุงึผลประโยชนเ์หลา่นี ้ มคีวามจ าเป็นตอ้งสรา้ง  ท าใหย้ั่งยนื  และเพิม่ความพงึพอใจแก่

ลกูคา้  ผูบ้รหิารสงูสดุควรพจิารณาปฏบัิตกิาร เชน่ 

- ก าหนดวสิยัทัศน ์ นโยบายและวัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์ สอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์ององคก์ร 

- น าองคก์รโดยท าเป็นตัวอยา่ง  เพือ่สรา้งความเชือ่ใจกนัในหมูพ่นักงาน 

- สือ่สารทศิทางและคณุคา่ขององคก์รเกีย่วกบัคณุภาพและระบบบรหิารคณุภาพ 

- เขา้ไปมสีว่นรว่มในโครงการปรับปรงุ  คน้หาวธิกีารทางออก และผลติภัณฑใ์หม ่

- ใหม้กีารป้อนกลับขอ้มลูประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบรหิารคณุภาพโดยตรง 

- ระบกุระบวนการผลติทีใ่หม้ลูคา่เพิม่แกอ่งคก์ร 

- ระบกุระบวนการสนับสนุนทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการผลติ 

- สรา้งบรรยากาศทีส่นับสนุนการเขา้มามสีว่นรว่มและการพัฒนาบคุลากร และ 

- จัดใหม้โีครงสรา้งและทรัพยากรซึง่จ าเป็นตอ่การสนับสนุนแผนกลยทุธข์ององคก์ร 

ผูบ้รหิารสงูสดุควรก าหนด วธิกีารวัดสมรรถนะขององคก์ร เพือ่พจิารณาวา่วัตถปุระสงคท์ีว่างแผนไวบ้รรลผุลส าเร็จ 

วธิกีารประกอบดว้ย 

- การวัดดา้นการเงนิ 

- การวัดสมรรถนะของกระบวนการ ทั่วทัง้องคก์ร 

- การวัดภายนอก  เชน่ เทยีบกบัผูท้ีด่ทีีส่ดุ และประเมนิโดยหน่วยงานทีส่าม 

- การประเมนิระดบัความพงึพอใจของลกูคา้บคุลากรในองคก์ร และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ตอ่สมรรถนะของ

ผลติภัณฑท์ีจ่ัดให ้  และ 

- วัดผลปัจจยัแหง่ความส าเร็จอืน่ทีร่ะบโุดยฝ่ายบรหิาร 

สารสนเทศทีไ่ดม้าจากการวัดและการประเมนิผลเหลา่นัน้ควรไดร้ับการพจิารราใชเ้ป็นขอ้มลูป้อนเขา้สูก่ารทบทวน

โดยฝ่ายบรหิาร  เพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันวา่ การปรับปรงุระบบบรหิารคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง  คอื แรงขบัเคลือ่นการ

พัฒนาสมรรถนะขององคก์ร 

ประเด็นทีน่ ามาพจิารณา 

เมือ่มกีารพัฒนา  การน าไปปฏบิัต ิและการบรหิารระบบบรหิารคณุภาพขององคก์ร  ผูบ้รหิารสงูสดุควรแสดงออกถงึ

การน า และ ขอ้ผกูพันตอ่กจิกรรมดังตอ่ไปนี ้

- เขา้ใจความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้ทัง้ในปัจจบุันและอนาคต  นอกเหนอืจากขอ้ก าหนด 

- สง่เสรมินโยบายและวัตถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ความตระหนัก  แรงจงูใจ  และการเขา้มามสีว่นรว่มของ

บคุลากรในองคก์ร 

- ก าหนดเป้าหมายการปรับปรงุกระบวนการตา่ง ๆ ขององคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง 

- วางแผนอนาคตขององคก์ร  และการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

- ก าหนด และสือ่สารกรอบงานเกีย่วกบัการบรรลถุงึความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

นอกเหนอืไปจากการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง  ผูบ้รหิารสงูสดุควรพจิารณาการเปลีย่นแปลงกระบวนการอยา่งกา้ว

กระโดดในฐานทีเ่ป็นแนวทางหนึง่ของการปรบัปรงุสมรรถนะขององคก์ร  ระหวา่งการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว  ฝ่าย

บรหิารตอ้งด าเนนิการเพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันวา่ มทีรัพยากร และ การสือ่สารทีจ่ าเป็นเพือ่คงรักษาการท าหนา้ทีข่อง

ระบบรหิารคณุภาพ 

ผูบ้รหิารสงูสดุ ควรระบถุงึ  กระบวนการผลติผลติภัณฑข์ององคก์ร  ซึง่มผีลโดยตรงตอ่ความส าเร็จขององคก์ร  

ผูบ้รหิารสงูสดุควรระบถุงึกระบวนการสนับสนุนซึง่มผีลตอ่ทัง้ประสทิธผิล และ ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติ

ผลติภัณฑ ์ หรอืความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ฝ่ายบรหิารควรสรา้งความเชือ่ม่ันวา่กระบวนการด าเนนิการในลักษณะขา่ยงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

ฝ่ายบรหิารควรวเิคราะหแ์ละท าใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุจากกระบวนการทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั  หมายรวมทัง้ทีเ่ป็น

กระบวนการผลติผลติภัณฑแ์ละกระบวนการสนับสนุน ควรพจิารณาในเรือ่งเหลา่นี ้คอื : 
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- สรา้งความเชือ่ม่ันวา่ ขัน้ตอนและความเกีย่วขอ้งของกระบวนการไดร้ับการออกแบบเพือ่ใหบ้รรลผุลตามที่

ตัง้ใจไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

- สรา้งวามเชือ่ม่ันวา่ปัจจยัป้อนเขา้  กจิกรรมทีท่ าและผลลัพธถ์กูก าหนดไวช้ดัเจน  และมกีารควบคมุ 

- เฝ้าตดิตามปัจจยัป้อนเขา้ และผลลัพธ ์เพือ่ทวนสอบวา่แตล่ะกระบวนการมกีารเชือ่มตอ่กนัและด าเนนิการ

อยา่งมปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ 

- ระบแุละบรหิารความเสีย่ง และแสวงหาผลประโยชนจ์ากโอกาสในการปรับปรงุสมรรถนะ 

- ด าเนนิการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่สนับสนุนการปรับปรงุกระบวนการอยา่งตอ่เนือ่ง 

- ระบผุูเ้ป็นเจา้ของกระบวนการและมอบหมายอ านาจและความรับผดิชอบเตม็ 

- บรหิารแตล่ะกระบวนการใหบ้รรลผุลตามวัตถปุระสงคข์องกระบวนการ  และ 

- ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

วธิทีีใ่ชจ้ะยดึปัจจัยทีห่ลากหลาย แลว้แต ่ขนาดและความซบัซอ้นขององคก์ร รปูแบบการบรหิารและวัฒนธรรม

องคก์ร เป็นหลกั ไมม่วีธิกีารจ าเพาะแตอ่ยา่งใด 

ส าหรับองคก์ร  “ผูบ้รหิารระดับสงู” อาจหมายถงึ ประธานบรหิาร กรรมการผูจ้ัดการ ผูจ้ดัการทั่วไป ประธาน 

คณะกรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร หุน้สว่นผูจ้ัดการ(ตา่งๆ) เจา้ของคนเดยีว และผูบ้รหิาร/ผูจ้ัดการอาวโุส  

ผูบ้รหิารระดับสงูมอี านาจในการมอบอ านาจหนา้ทีใ่หท้ าแทนและจดัทรัพยากรตา่งๆ ภายในองคก์ร  

หากขอบเขตของระบบการบรหิารครอบคลมุเพยีงบางสว่นขององคก์ร ผูบ้รหิารระดับสงูอา้งองิถงึบคุคลเหลา่นัน้ที่

สัง่การและควบคมุสว่นงานดังกลา่วขององคก์ร 

แตล่ะองคก์รมคีวามจ าเป็นทีแ่ตกตา่งกนัและทางออกเฉพาะขององคก์รเองซึง่ยผูบ้รหิารระดับสงูเป็นผูต้ัดสนิใจ จงึ

เป็นสิง่ส าคัญทีผู่บ้รหิารระดับสงูจะท าใหม้ั่นใจวา่กระบวนการของระบบบรหิารคณุภาพขององคก์รจะบรูณาการกบั

กระบวนการธรุกจิขององคก์ร 

ส าหรับ ISO 9001:2015 , 5.1.1, a) ถงึ j)  จะรวมถงึ: 

a)ผูบ้รหิารระดบัสงูจะท าใหช้ดัเจนวา่ พวกเขาเขา้ใจและสามารถอธบิายประสทิธผิลของระบบบรหิารคณุภาพโดย

รับผดิชอบกจิกรรมของผูบ้รหิารระดับสงูและสามารถอธบิายผลทีจ่ะประสบผลส าเร็จ ถงึแมว้า่อ านาจหนา้ทีแ่ละ

ความรับผดิชอบทีแ่น่นอน (ด ูISO 9001:2015[28], 5.3) สามารถถกูมอบใหท้ าแทน  ความรับผดิชอบยังคงอยูก่บั

ผูบ้รหิารระดับสงู 

b)การท าใหม้ั่นใจวา่นโยบายคณุภาพ (ด ู ISO  9001:2015[28],  5.2)  และวัตถปุระสงคค์ณุภาพ  (ด ูISO 

9001:2015[28], 6.2) จัดท าในขณะทีพ่จิารณาทศิทางเชงิกลยทุธแ์ละบรบิทขององคก์ร อาจจะจดัท าหรอืทบทวน

นโยบายคณุภาพและวตัถปุระสงคค์ณุภาพระหวา่งการประชมุประจ าของผูบ้รหิารระดับสงู อาท ิการประชมุเหลา่นัน้

ส าหรับจดุประสงคใ์นการวางแผนเชงิกลยทุธห์รอืการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

c)การท าใหม้ั่นใจวา่ กระบวนการของระบบบรหิารคณุภาพขององคก์รจะไดร้บัการบรณูาการและบรหิารภายใน

กระบวนการทางธรุกจิโดยรวมขององคก์ร และไมไ่ดร้ับการบรูณาการเป็น “add-on” หรอืกจิกรรมทีข่ดัแยง้กนั 

d)การสง่เสรมิการจัดการเชงิกระบวนการ (process approach)และความคดิเชงิความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ โดยการ

ท าใหม่ั้นใจวา่ การมปีฏสิมัพันธท์ีม่ปีระสทิธภิาพระหวา่งกระบวนการตา่งๆ กบัการจัดการเชงิระบบ (systematic 

approach) ซึง่ไดร้ับการออกแบบเพือ่ใหบ้รรลกุระแสปัจจยัป้อนและผลทีม่ปีระสทิธภิาพ และการประสานงานใน

การจัดการความเสีย่งและโอกาส 

e)การเฝ้าระวังตดิตามปรมิาณงานปัจจบุันและทีน่ าเสนอและก าหนดเวลาเพือ่ท าใหม้ั่นใจวา่ จัดทรัพยากรของระบบ

บรหิารคณุภาพทีเ่พยีงพอให ้(บคุคล เครือ่งมอื อปุกรณ์ เป็นตน้)  เมือ่และทีซ่ ึง่จ าเป็น 

f)การสือ่สารผา่นการประชมุภายในองคก์ร อเีมล ์การปรกึษาหารอืสว่นบคุคล อนิเทอรเ์น็ตขององคก์ร เป็นตน้ 

คณุคา่และผลประโยชนข์องระบบการบรหิารคณุภาพ และการยดึมั่นขอ้ก าหนดของระบบการบรหิารคณุภาพ 

g)การท าใหม้ั่นใจวา่ ระบบการบรหิารคณุภาพบรรลผุลทีพ่งึประสงคโ์ดยการเฝ้าระวังตดิตามผล ณ เวลาตา่งๆ โดย
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จ าเป็นตอ้งด าเนนิการเพือ่แกไ้ขหรอืปรับปรงุระบบหรอืกระบวนการของสว่นประกอบของระบบ และผูบ้รหิารระดับสงู

ควรจะท าใหม้ัน่ใจวา่ จะมอบหมายและจดัสรรทรัพยากรเพือ่การด าเนนิการประการใดทีจ่ าเป็นอยา่งเหมาะสม 

h)การชกัน า อ านวยการและสนับสนุนใหบ้คุคลในองคก์รเขา้มามสีว่นใหร้ะบบบรหิารคณุภาพเกดิประสทิธผิลโดย

การสือ่สารกบับคุคลเหลา่นัน้ (ด ูISO 9001:2015, 7.4) ซึง่สามารถรวมถงึ ผูบ้รหิารระดับสงู ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็น

ผูส้นับสนุนโครงการเมือ่จ าเป็นตอ้งมกีารปรับปรงุ และกระตุน้ลกูจา้งและผูอ้ืน่ใหม้สีว่นรว่มในฐานะสมาชกิของ

ทมีงานปรับปรงุ 

i)การสง่เสรมิการปรับปรงุในขณะทืท่ าใหม่ั้นใจวา่ สือ่สารสารสนเทศและการชีแ้นะจากการตรวจประเมนิ การ

ประเมนิและการทบทวนฝ่ายบรหิารอืน่ๆ (ด ูISO 9001:2015, 9.3) กบับคุคลทีร่ับผดิชอบ (สิง่นีส้ามารถชว่ยในการ

แสดงใหเ้ห็นถงึคณุคา่และผลประโยชนข์องการปรับปรงุ) 

j)การใหก้ารสนับสนุนและแนวทางแกบ่คุคลในบทบาทบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ เพือ่ชว่ยเหลอืพวกเขาในการแสดง

ใหเ้ห็นถงึภาวะผูน้ าตามทีจ่ะประยกุตใ์ชก้บัเฉพาะดา้นของพวกเขาเกีย่วกบัอทิธพิล โดยสามารถรวมถงึ การห ้

ค าปรกึษาและสนับสนุนพวกเขาในการตดัสนิใจทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่จะชว่ยใหอ้งคก์รสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดไดด้ี

ขึน้ หรอืขบัเคลือ่นการปรับปรงุเมือ่จ าเป็น  

ภาวะผูน้ าและความมุง่ม่ันทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถน าไปสูค่วามเขา้ใจทีด่ขี ึน้โดยบคุคลตา่งๆ ในองคก์รถงึการทีพ่วก

เขาจะรับผดิชอบตอ่ระบบบรหิารคณุภาพอยา่งไร ซึง่สามารถชว่ยใหบ้รรลผุลลัพธต์ามทีค่าดหวังขององคก์รได ้

อยา่งสอดคลอ้งกนั 

5.1.2 การมุง่เนน้ลกูคา้ 

 

Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to customer focus by 

ensuring that: 

ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นผูน้ าและความมุง่มั่นกบัการเนน้ลกูคา้ โดยท าใหม้ั่นใจวา่: 

a) customer and applicable statutory and regulatory requirements are determined, 

understood and consistently met; 

ขอ้ก าหนดลกูคา้และขอ้ก าหนดกฎหมาย ขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้ับการพจิารณาก าหนด เขา้ใจ และ

สอดคลอ้งอยา่งสม า่เสมอ 

b) the risks and opportunities that can affect conformity of products and services and the 

ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed; 

ความเสีย่งและโอกาสทีส่ามารถสง่ผลตอ่การสอดคลอ้งของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร และการท าใหไ้ดม้า

ทีล่กูคา้พงึพอใจ ไดร้ับการพจิารณาก าหนดและจัดการ 

c) the focus on enhancing customer satisfaction is maintained. 

 

 

จดุประสงคข์องขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผูบ้รหิารระดับสงูแสดงใหเ้ห็นถงึภาวะผูน้ าและความมุง่มั่นในการธ ารง

รักษาการมุง่เนน้ในการบรรลขุอ้ก าหนดของลกูคา้และการเพิม่ความพงึใจของลกูคา้อยา่งชดัแจง้   

ลกูคา้เป็นคนหรอืองคก์รโดยทั่วไปทีซ่ือ้ผลติภัณฑแ์ละบรกิารขององคก์ร อยา่งไรก็ตาม จงึสามารถหมายถงึบคุคล

หรอืองคก์ร อาท ิประชาชน ลกูคา้ ผูป่้วย นักศกึษา เป็นตน้ ผูท้ีเ่ป็นผูร้ับผลติภัณฑห์รอืบรกิารขององคก์ร 

ผูบ้รหิารระดับสงูจ าเป็นตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่ มกีระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่พจิารณาก าหนดขอ้ก าหนดของลกูคา้

และขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารขององคก์ร และท าความเขา้ใจขอ้ก าหนด

เหลา่นี ้ในหลายกรณี การมุง่เนน้ผลการด าเนนิการสง่มอบตรงเวลา และค ารอ้งเรยีนของลกูคา้สามารถใหข้อ้มลู

เกีย่วกบัการด าเนนิการใดๆ ทีอ่าจจะจ าเป็นเพือ่ใหบ้รรลหุรอืปรับปรงุความพงึพอใจของลกูคา้ 

ผูบ้รหิารระดับสงูจ าเป็นตอ้งท าใหม่ั้นใจวา่ การด าเนนิการทีเ่หมาะสมจะน าไปปฏบัิตเิพือ่จัดการความเสีย่งและ
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โอกาส เพือ่ใหบ้รรลผุลลัพธท์ีค่าดหวังไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั หากไมเ่ป็นเชน่นัน้จากนัน้ควรจะปฏบิัตติามแนว

ทางการวางแผน-ปฏบิัต-ิตรวจสอบ-ปรับปรงุ (Plan-Do-Check- Act (PDCA) approach) เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ ไดม้อบ

หมายความรับผดิชอบเพือ่ด าเนนิการการปรบัปรงุตอ่ไป จนกระทั่งบรรลคุวามตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้ 

ผูบ้รหิารระดับสงูสามารถมุง่เนน้การเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้โดยการใชผ้ลลัพธข์องการวเิคราะหแ์ละการ

ประเมนิของขอ้มลูความพงึพอใจของลกูคา้ (ด ูISO 9001:2015, 9.1.2) อนัเนือ่งมาจากของการวเิคราะหน์ี ้

ผูบ้รหิารระดับสงูอาจจะสัง่การการเปลีย่แปลงกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้และการด าเนนิการขององคก์ร

โดยรวมถงึการจัดสรรทรัพยากร   

ผูบ้รหิารสงูสดุควรจดัตัง้องคก์รทีใ่หค้วามส าคัญกบัลกูคา้เป็นหลัก 

1) โดยการก าหนดระบบและกระบวนการซึง่สามารถเขา้ใจไดช้ดัเจน บรหิารจดัการได ้และปรับปรงุ

ประสทิธผิล รวมทัง้ประสทิธภิาพได ้ และ 

2) โดยสรา้งความเชือ่ม่ันในประสทิธผิลและประสทิธภิาพของปฏบัิตกิารและการควบคมุกระบวนการ และการ

วัดผล   และขอ้มลูใชใ้นการพจิารณา ระดับความพงึพอใจในสมรรถนะขององคก์ร 

ตัวอยา่งของกจิกรรมเพือ่จัดตัง้องคก์รทีใ่หค้วามส าคญักบัลกูคา้ประกอบดว้ย 

- ก าหนดและสง่เสรมิใหเ้กดิกระบวนการซึง่น าไปสูก่ารปรับปรงุสมรรถนะขององคก์ร 

- ท าใหไ้ดม้าและใชข้อ้มลูกระบวนการ รวมทัง้สารสนเทศอยา่งตอ่เนือ่ง 

- บรหิารมุง่สูใ่หก้า้วหนา้ดว้ยการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง  และ 

- ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมเพือ่ประเมนิการปรับปรงุกระบวนการ  เชน่  การประเมนิตนเอง  และการ

ทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

ตัวอยา่งของ  ความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้และผูใ้ช ้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑข์ององคก์ร  

ประกอบดว้ย 

- ความเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

- ความเชือ่ถอืได ้

- จัดใหม้อียา่งตอ่เนือ่ง 

- การสง่มอบ 

- กจิกรรมหลังการผลติ (เป็นการรับประกนัการบรกิาร) 

- ราคา  และคา่ใชจ้า่ยตามวงจรอาย ุ

- ความปลอดภยัของผลติภัณฑ ์ และ 

- ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

การวัดและเฝ้าตดิตามความพงึพอใจของลกูคา้  เป็นพืน้ฐานในการทบทวนสารสนเทศเกีย่วกบัลกูคา้  การรวบรวม

สารสนเทศดังกลา่วควรเป็นไปอยา่งฉับไวหรอืในเชงิรกุ   

ตัวอยา่งของสารสนเทศของลกูคา้ประกอบดว้ย 

o การส ารวจลกูคา้และผูใ้ช ้

o ขอ้มลูป้อนกลับในดา้นของผลติภัณฑ ์

o ขอ้ก าหนดของลกูคา้ และขอ้มลูจากขอ้ตกลง 

o ความตอ้งการของตลาด 

o ขอ้มลูดา้นการสง่มอบบรกิาร  และ 

o สารสนเทศเกีย่วกบัการแขง่ขนั 

ฝ่ายบรหิารควรใชก้ารวัดความพอใจของลกูคา้เป็นเครือ่งมอืทีส่ าคัญ  กระบวนการขององคก์รเพือ่สอบถาม วัด  เฝ้า

ตดิตามขอ้มลูป้อนกลับความพอใจของลกูคา้ควรจดัใหม้บีนพืน้ฐานของความตอ่เนือ่ง  กระบวนการนีค้วรพจิารณาที่

ความเป็นไปตามขอ้ก าหนด  ตรงตามความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้  รวมถงึราคา  และการสง่มอบ

ผลติภัณฑ ์



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 9001 Cl5.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                CL5.0  Page 8 of 14                        07/08/64 

ตัวอยา่งของแหลง่สารสนเทศบนความพงึพอใจของลกูคา้ ประกอบดว้ย : 

- ขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ 

- การสือ่สารโดยตรงกบัลกูคา้ 

- แบบสอบถามและส ารวจ 

- การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูของผูร้ับจา้งชว่ง 

- กลุม่ทีมุ่ง่เนน้ 

- รายงานจากองคก์รผูบ้รโิภค 

- รายงานจากสือ่ตา่ง ๆ  และ 

- การศกึษารายสาขาและรายอตุสาหกรรม 
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5.2 นโยบาย 

5.2.1 การจดัท านโยบายคณุภาพ  

Top management shall establish, implement and maintain a quality policy that: 

ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งจัดท า น าไปปฏบิัต ิและธ ารงรักษานโยบายคณุภาพ ทีซ่ ึง่ : 

a) is appropriate to the purpose and context of the organization and supports its strategic 

direction;เหมาะสมกบัจดุมุง่หมายและบรบิทขององคก์ร และสนับสนุนทศิทางกลยทุธ ์

b) provides a framework for setting quality objectives; 

ใหก้รอบส าหรบัการจัดตัง้วัตถปุระสงคค์ณุภาพ 

c) includes a commitment to satisfy applicable requirements; 

ประกอบดว้ยความมุง่ม่ันในการเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีน่ ามาประยกุตใ์ช ้

d) includes a commitment to continual improvement of the quality management system. 

ประกอบดว้ยความมุง่มั่นในการปรับปรงุระบบการบรหิารคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

 

 

จดุประสงคข์องขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ จัดท านโยบายคณุภาพซึง่เห็นพอ้งกบัทศิทางเชงิกลยทุธข์ององคก์ร 

โดยรวมถงึ ความเขา้ใจโดยรวมขององคก์รวา่ คณุภาพมคีวามส าคญักบัตนเองและลกูคา้ขององคก์รอยา่งไร โดย

นโยบายคณุภาพอธบิายถงึ ความมุง่หมายและทศิทางขององคก์รดังทีแ่สดงอยา่งเป็นทางโดยผูบ้รหิารระดับสงูของ

องคก์ร 

ส าหรับ ISO 9001:2015, 5.2.1 a) ถงึ d)  

นโยบายคณุภาพทีจ่ัดท าควรจะ: 

a)เหมาะสมกบัองคก์รและสนับสนุนทศิทางกลยทุธข์ององคก์ร 

b)ใหก้รอบส าหรับการจดัตัง้วตัถปุระสงคต์า่งๆ (ซึง่หมายถงึ ขอ้กลา่วอา้งใดๆ ดา้นนโยบายคณุภาพควรจะวัดผลได)้ 

c)ใหค้วามมุง่ม่ันตอ่องคก์รในการเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีน่ ามาประยกุตใ์ช ้อาท ิขอ้ก าหนดของลกูคา้ หรอื

ขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้บังคับ 

d)ใหค้วามมุง่ม่ันในการปรับปรงุระบบการบรหิารคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง ปัจจัยป้อนดังเชน่สิง่ตอ่ไปนีจ้ะค านงึถงึใน

การจัดท านโยบายคณุภาพ: 

— ความเขา้ใจในบรบิทขององคก์รอยา่งชดัเจน โดยรวมถงึ สมรรถนะปัจจบัุนของระบบบรหิารของ

องคก์ร และความจ าเป็นและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งขององคก์ร 

— ทศิทางกลยทุธข์ององคก์รโดยยดึพันธกจิ วสิยัทศัน ์หลักการของแนวทางและคา่นยิม 

— ระดับและชนดิของการปรับปรงุในอนาคตซึง่จ าเป็นในการท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ 

— ระดับความพงึพอใจของลกูคา้ทีค่าดหวังไว ้

— ทรัพยากรทีจ่ าเป็นในการบรรลผุลลัพธท์ีค่าดหวังไว ้

— การสนับสนุนทีม่นัียยะของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

นโยบายคณุภาพ 
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ผูบ้รหิารสงูสดุควรใชน้โยบายคณุภาพเพือ่เป็นสือ่ในการน าองคก์รไปสูก่ารพัฒนาสมรรถนะขององคก์ร 

นโยบายคณุภาพขององคก์รควรเสมอและสอดคลอ้งกบันโยบายโดยรวม  และกลยทุธข์ององคก์รในการก าหนด

นโยบายคณุภาพ  ผูบ้รหิารสงูสดุควรพจิารณา : 

- ระดับและประเภทของความตอ้งการทีจ่ะปรับปรงุในอนาคตเพือ่ความส าเร็จขององคก์ร 

- การคาดคะเน หรอื พจิารณาระดับความพงึพอใจของลกูคา้ 

- การพัฒนาบคุลากรในองคก์ร 

- ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 

- ทรัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนนิการตามขอ้ก าหนด 

- ศักยภาพทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่ผูส้ง่มอบ  และพันธมติร 

นโยบายคณุภาพสามารถใชเ้พือ่ปรับปรงุ : 

- สอดคลอ้งกบัวสิยัทัศนแ์ละกลยทุธข์องผูบ้รหิารสงูสดุส าหรับอนาคตขององคก์ร 

- ท าใหเ้ป้าหมายดา้นคณุภาพเป็นทีเ่ขา้ใจและท าตามตลอดทัง้องคก์ร 

- แสดงถงึขอ้ผกูพันดา้นคณุภาพของผูบ้รหิารสงูสดุและการจดัหาทรัพยากรอยา่งเพยีงพอตอ่การบรรลุ

เป้าหมาย 

- ชว่ยสนับสนุนใหท้กุระดับในองคก์รมขีอ้ผกูพันดา้นคณุภาพ  โดยแสดงความเป็นผูน้ าของผูบ้รหิาร

สงูสดุอยา่งชดัเจน 

- รวมถงึการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งในสว่นเกีย่วขอ้งกบัควมพงึพอใจในความตอ้งการและความคาดหวัง

ของลกูคา้  และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่  และ 

- การวางกฎเกณฑท์ีม่ปีระสทิธผิลและการสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิล 

เชน่เดยีวกบันโยบายทางธรุกจิ  นโยบายคณุภาพควรไดร้ับการทบทวนเป็นระยะ 

นโยบายและกลยทุธ ์

ผูบ้รหิารระดับสงูควรก าหนดจดุมุง่หมายและทศิทางขององคก์รในรปูแบบของนโยบายขององคก์รเพือ่จัดการกบั

ดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่การปฏบัิตติามขอ้ก าหนด คณุภาพ สิง่แวดลอ้ม พลังงาน การจา้งงาน อาชวีอนามัยและความ

ปลอดภยั นวัตกรรม การรักษาความปลอดภยั ความเป็นสว่นตัว การป้องกนัขอ้มลูและประสบการณ์ของลกูคา้ ค า

ประกาศนโยบายควรรวมถงึความมุง่ม่ันในการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีและเพือ่

สง่เสรมิการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

เมือ่ท าการจดัท ากลยทุธ ์ผูบ้รหิารระดับสงูควรก าหนดน าแบบจ าลองทีเ่ป็นทีย่อมรับและเหมาะสมทีม่อียูใ่นตลาดมา

ใช ้หรอืออกแบบและน าแบบจ าลองทีท่ าขึน้เป็นพเิศษส าหรบัองคก์รมาใช ้เมือ่เลอืกแลว้สิง่ทีส่ าคัญมากๆคอืการ

รักษาเสถยีรภาพของแบบจ าลองในฐานะรากฐานทีแ่ข็งแรงและเป็นสิง่อา้งองิส าหรับการจดัการองคก์ร 

กลยทุธค์วรสะทอ้นถงึอัตลักษณ์ขององคก์ร บรบิทขององคก์ร ในระยะยาว 

ผูบ้รหิารระดับสงูควรท าการตัดสนิใจทางกลยทุธท์ีเ่กีย่วกบัปัจจัยตา่งๆในการแขง่ขนั ไดแ้ก:่ 

a) ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ตวัอยา่งเชน่: 

- การใหค้วามสนใจลกูคา้ปัจจบัุนและคนทีอ่าจจะเป็นลกูคา้ และการพจิารณาตลาดทีเ่ป็นไปไดส้ าหรับ

ผลติภัณฑแ์ละการบรกิารลว่งหนา้ 

- การเสนอผลติภณัฑแ์ละการบรกิารมาตรฐาน หรอืทีอ่อกแบบเฉพาะส าหรับลกูคา้ 

- การเป็นผูน้ าหรอืผูต้าม 

- การใชก้ารผลติขนาดใหญห่รอืขนาดเล็ก 

-  การรับมอืกบัวฏัจักรนวตักรรมระยะสัน้ หรอื อปุทานทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงตลอดหลายปี 

- การจัดการขอ้ก าหนดดา้นคณุภาพและความน่าเชือ่ถอื 

b) บคุลากร ตวัอยา่งเชน่: 
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- การตระหนักถงึการพัฒนาดา้นประชากรศาสตรแ์ละการเปลีย่นแปลงคา่นยิม 

- การปลกูฝังภาพลักษณ์ในฐานะผูจ้า้งทีน่่าดดึดดู 

- การก าหนดความสามารถและประสบการณ์ทีต่อ้งการส าหรับบคุลากรทีต่อ้งการจา้ง 

- การพจิารณาวธิกีารทีเ่หมาะสมในการรับสมคัรบคุลากร การพฒันาความสามารถ การรักษา และการจัดการ

การลาหยดุ 

- การรับมอืความยนืหยุน่ดา้นขดีความสามารถโดยการพจิารณาสญัญาจา้งถาวร เทยีบกบั สญัญาจา้งระยะ

สัน้ 

- การพจิารณาการจา้งงานแบบเต็มเวลาเทยีบกบัแบบไมเ่ต็มเวลา หรอืการจา้งงานชัว่คราว รวมถงึการรักษา

สมดลุยร์ะหวา่งการจา้งงานเหลา่นี ้

c) ความรูข้ององคก์รและเทคโนโลย ีตวัอยา่งเชน่: 

- การประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีม่อียูใ่นปัจจบัุนและเทคโนโลยกีบัโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ  

- การระบคุวามตอ้งการความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ  

- การก าหนดวา่เมือ่ไหรท่ีจ่ะตอ้งมคีวามรูแ้ละเทคโนโลยนีี้ 

- การก าหนดวา่ควรพัฒนาขึน้จากภายในหรอืรับมาจากภายนอก 

d) คูค่า้ ตวัอยา่งเชน่ 

- การก าหนดผูท้ีอ่าจจะเป็นคูค่า้ 

- การขบัเคลือ่นการพัฒนาเทคโนโลยรีว่มกนักบัผูใ้หบ้รกิารภายนอกและคูแ่ขง่ 

- การพัฒนาผลติภัณฑแ์ละการบรกิารแบบสัง่ท าพเิศษตามความตอ้งการของลกูคา้ 

- การรว่มงานกบัสถาบันการศกึษาและหน่วยงานของรัฐ 

e) กระบวนการ ตวัอยา่งเชน่: 

- การเลอืกวา่การจัดการกระบวนการจะเป็นแบบรว่มศนูย ์แบบกระจายอ านาจหรอืแบบผสมเกีย่วกบัการ

ก าหนด การจัดตัง้ การดแูลรักษา การควบคมุและการปรับปรงุกระบวนการ รวมถงึการก าหนดหนา้ทีแ่ละ

ความรับผดิชอบ 

- การก าหนดขอ้มลูทีส่ าคญัและโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยกีารสือ่สาร (ICT) เชน่ โซลชูัน่ทีเ่ป็น

กรรมสทิธิแ์บบมาตรฐานหรอืก าหนดเอง 

f) สถานที ่ตัวอยา่งเชน่: 

- พจิารณาการแสดงตนระดับทอ้งถิน่ ภมูภิาค และระดับโลก 

- พจิารณาการแสดงตนเสมอืนและการใชส้ือ่สงัคม 

- พจิารณาการใชท้มีโครงการแบบกระจายอ านาจเสมอืน 

g) การก าหนดราคา ตัวอยา่งเชน่: 

- ต าแหน่งราคา (เชน่ กลยทุธก์ารก าหนดราคาต า่เทยีบกบัราคาสงู) 

- การคน้หาราคาโดยการใชว้ธิกีารประมลู/การประกวดราคา 

การตัดสนิใจดา้นนโยบายและกลยทุธเ์หลา่นีค้วรไดร้ับการทบทวนถงึความเหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง การ

เปลีย่นแปลงใดๆตอ่ประเดน็ภายนอกและภายใน รวมถงึความเสีย่งและโอกาสใหมค่วรไดร้บัการจัดการ 

นโยบายและกลยทุธข์ององคก์รจะสรา้งรากฐานในการจดัท าการจัดการกระบวนการในองคก์รทีเ่หลอืทัง้หมด 
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5.2.2 การสือ่สารนโยบายคณุภาพ 

The quality policy shall: 

นโยบายคณุภาพตอ้ง : 

a) be available and be maintained as documented information; 

มอียูแ่ละไดร้ับการธ ารงรักษาเป็นเอกสารสารสนเทศ 

a) be communicated, understood and applied within the organization; 

ไดร้ับการสือ่สาร  เป็นทีเ่ขา้ใจ และ น าไปใชภ้ายในองคก์ร 

b) be available to relevant interested parties, as appropriate. 

พรอ้มเปิดเผยตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง ตามความเหมาะสม 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่นโยบายคณุภาพถกูสือ่สาร เขา้ใจและประยกุตใ์ชโ้ดยบคุคลในองคก์ร

เพือ่ทีจ่ะพวกเขาจะสามารถสนับสนุนประสทิธผิลของระบบบรหิารคณุภาพ และ มอียูพ่รอ้มใหก้บัผูท้ีส่นใจ. 

องคก์รควรจะท าใหม้ั่นใจวา่ นโยบายคณุภาพมอียูแ่ลว้และธ ารงรักษานโยบายเป็นเอกสารสารสนเทศ โดยในการ

ธ ารงรักษานโยบายคณุภาพ องคก์รควรจะทบทวนนโยบายคณุภาพเป็นระยะเพือ่หาวา่นโยบายคณุภาพยังคง

เหมาะสมกบัจดุประสงคข์ององคก์รหรอืไม ่ซึง่สามารถด าเนนิการ ตัวอยา่งเชน่ เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการ

ทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร (ด ูISO 9001:2015, 9.3) 

องคก์รจ าเป็นตอ้งท าใหม่ั้นใจวา่ นโยบายคณุภาพเป็นทีเ่ขา้ใจทั่วทัง้องคก์รอยา่งชดัเจน โดยจะสามารถบรรลไุด ้

ดว้ยการพจิารณาขอ้ก าหนดส าหรับความตระหนัก  (ด ูISO 9001:2015, 7.3) และการสือ่สาร (ด ูISO 9001:2015, 

7.4) โดยบคุคลในระดับตา่งกนัภายในองคก์ร นโยบายคณุภาพสามารถถกูสือ่สารดว้ยวธิกีารตา่งกนั อาท ิผา่น

กระดานปิดประกาศ โปรแกรมส าหรับรักษาหนา้จอเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยเว็บไซตข์ององคก์ร หรอืระหวา่งการ

ประชมุประจ าตา่งๆ 

องคก์รควรจะท านโยบายคณุภาพใหม้ตีามความเหมาะสมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิผูส้ง่มอบภายนอก 

หุน้สว่น ลกูคา้และหน่วยงานควบคมุบังคับ  โดยจะสามารถด าเนนิการเมือ่รอ้งขอหรอืโดยการตพีมิพน์โยบาย

คณุภาพบนเว็บไซต ์

การสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิลของนโยบายและกลยทุธ ์ทีม่วีตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นสิง่จ าเป็นในการสนับสนุน

ความส าเร็จอยา่งยั่งยนืขององคก์ร 

การสือ่สารดังกลา่วควรมคีวามหมาย ตรงเวลาและตอ่เนือ่ง การสือ่สารควรรวมถงึกลไกการตอบกลับและรวม

ขอ้ก าหนดเขา้ดว้ยกนัเพือ่จัดการกบัการเปลีย่นแปลงบรบิทขององคก์รเชงิรกุ 

กระบวนการสือ่สารขององคก์รควรด าเนนิการทัง้แนวตัง้และแนวนอน และควรปรับใหเ้หมาะสมดับความตอ้งการที่

แตกตา่งกนัของผูร้ับ ตัวอยา่งเชน่ ขอ้มลูเดยีวกนัสามารถถกูสง่ดว้ยวธิทีีแ่ตกตา่งกนัไปยังบคุลากรภายในองคก์ร 

และไปยังลกูคา้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ 
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5.3    บทบาท หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และอ านาจหนา้ทีใ่น
องคก์ร 

Top management shall ensure that the responsibilities and authorities for relevant roles are 

assigned, communicated and understood within the organization. 

ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งม่ันใจวา่ ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีส่ าหรับบทบาททีเ่กีย่วขอ้งไดร้ับการมอบหมาย 

ไดร้ับการสือ่สาร และเขา้ใจทัว่ทัง้องคก์ร  

 

Top management shall assign the responsibility and authority for: 

ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งมอบหมายความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีเ่พือ่: 

a) ensuring that the quality management system conforms to the requirements of this 

International Standard; 

มั่นใจวา่ระบบการบรหิารคณุภาพ สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลนี้ 

b) ensuring that the processes are delivering their intended outputs; 

ท าใหม่ั้นใจวา่กระบวนการไดม้กีารสง่มอบผลลัพธต์ามทีต่ัง้ใจ 

c) reporting on theperformanceof the quality management system and on opportunities 

forimprovement (see 10.1), in particular to top management; 

รายงานสมรรถนะของระบบการบรหิารคณุภาพและโอกาสในการปรับปรงุ (ดขูอ้ 10.1) โดยเฉพาะตอ่

ผูบ้รหิารสงูสดู 

d) ensuring the promotion of customer focus throughout the organization; 

ท าใหม้ั่นใจวา่ไดม้กีารสง่เสรมิในการเนน้ลกูคา้ตลอดทั่วทัง้องคก์ร 

e) ensuring that the integrity of the quality management system is maintained when changes 

to the quality management system are planned and implemented. 

ท าใหม้ั่นใจวา่ระบบการบรหิารคณุภาพยังคงสภาพความสมบรูณ์ระหวา่งการเปลีย่นแปลงตอ่ระบบ

บรหิารคณุภาพ ไดร้ับการวางแผนและไดน้ าไปปฏบิัต ิ

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื ส าหรับผูบ้รหิารระดับสงูในการมอบหมายบทบาททีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิาร

คณุภาพ เพือ่ใหม่ั้นใจถงึประสทิธผิลและการบรรลผุลส าเร็จของผลลัพธท์ีค่าดหวังไว ้ผูบ้รหิารระดับสงูจ าเป็นตอ้ง

จัดท าความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีเ่ฉพาและท าใหม้ั่นใจวา่บคุคลขอองคก์รจะเขา้ใจและตระหนักถงึงานที่

ไดร้ับมอบหมายของพวกเขาผา่นกจิกรรมการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีส่ามารถมอบหมายใหก้บับคุคลหนึง่คนหรอืหลายคน ซึง่พวกเขาควรจะสามารถ

ท าการตัดสนิใจและกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในดา้นและ/หรอืกระบวนการตา่งๆ ทีซ่ ึง่พวกเขาไดร้ับมอบหมาย จงึ

จ าเป็นทีจ่ะใหค้วามส าคัญวา่ ถงึแมว้า่อ านาจหนา้ทีส่ามารถมอบใหท้ าแทนได ้ความรับผดิชอบและภาระรับผดิชอบ

โดยรวมในระบบการบรหิารคณุภาพยังคงอยูก่บัผูบ้รหิารระดบัสงู 

ส าหรับ ISO 9001:2015, 5.3, a) ถงึ e) ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีค่วรจะถกูมอบหมายส าหรับสิง่ตอ่ไปนี:้ 

a)ท าใหม้ัน่ใจวา่ระบบการบรหิารคณุภาพสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ISO 9001  ส าหรับบทบาทเฉพาะ อาท ิ

ผูต้รวจประเมนิภายใน หรอืเพือ่การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

b)ท าใหม่ั้นใจวา่กระบวนการจะสง่มอบผลทีค่าดหวังไวข้องพวกเขา โดยการด าเนนิการนีค้วรจะมอบหมายใหก้บั

บคุคลหนึง่คนหรอืหลายคนซึง่แตล่ะคนจะมคีวามรับผดิชอบตา่งกนั อาท ิการเฝ้าตดิตามวัตถปุระสงคค์ณุภาพ การ

พจิารณาก าหนดวา่กระบวนการจะบรรลผุลลัพธท์ีค่าดหวังไวข้องพวกเขาหรอืด าเนนิการตรวจประเมนิภายในหรอืไม่ 
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c)รายงานสมรรถนะของระบบการบรหิารคณุภาพ โดยการรายงานนีจ้ะด าเนนิการตามปกตเิป็นสว่นหนึง่ของ

กระบวนการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร (ด ูISO 9001:2015[28], 9.3) ความรับผดิชอบอาจจะมอบหมายใหบ้คุคล

หนึง่คนเพือ่ประสานงานการรายงานกบับคุคลอืน่ซึง่รับผดิชอบในการรายงานเกีย่วกบักระบวนการของระบบการ

บรหิารคณุภาพ 

d)สง่เสรมิการมุง่เนน้ลกูคา้ (ด ูISO 9001:2015[28], 5.1.2) โดยจะมอบหมายความรับผดิชอบนีใ้หก้บับคุคลที่

รับผดิชอบในการสือ่สารกบัลกูคา้ตามปกต ิ และท าใหม้ั่นใจวา่ปัญหาใดๆ จะไดร้ับการแกไ้ข และบคุคลดังกลา่ว

มักจะเป็นสว่นหนึง่ของการปฏบัิตหินา้ทีใ่นการบรกิารลกูคา้หรอืคณุภาพ 

e)ธ ารงรักษาความสมบรูณ์ของระบบการบรหิารคณุภาพเมือ่ท าการเปลีย่นแปลง อาท ิการน าระบบการวางแผน

ทรัพยากรทางธรุกจิขององคก์รโดยรวม (Enterprise Resource Planning: ERP) ระบบใหมไ่ปปฏบัิต ิการตัดสนิใจ

ในการจา้งหน่วยงานภายนอกส ารับกระบวนการออกแบบและพัฒนา การเจรญิเตบิโตเนือ่งจากโอกาสของตลาด

ใหม ่การปรับโครงสรา้งองคก์ร การควบกจิการหรอืการซือ้กจิการ โดยจะมอบหมายความรับผดิชอบนีต้ามปกติ

ใหก้บับคุคลหลายคนผูท้ีร่ับผดิชอบในการท าใหม้ั่นใจวา่ ระบบการบรหิารคณุภาพโดยรวมไดร้ับการธ ารงรกัษา และ

ผูท้ีม่คีวามสามารถในการท าใหม้ั่นใจวา่ การเปลีย่นแปลงไมถ่กูวางแผนโดยไมค่ านงึถงึผลกระทบทีม่นัียยะของการ

เปลีย่นแปลง  

ในบางองคก์ร สามารถมบีคุคลจ านวนจ ากดัทีม่คีวามสามารถทีต่อ้งการเพือ่ด าเนนิงานตา่งๆ ทีก่ าหนด ซึง่ส ิง่นีจ้ะ

เป็นประโยชนใ์นการแบง่บทบาทและความรับผดิชอบ แผนดงักลา่วจะส าคญัระหวา่งวันหยดุ เมือ่ผูจ้ดัการไมอ่ยู่

โรงงานหรอืในกรณีของอบุัตเิหตหุรอืความเจ็บป่วย 

ผูบ้รหิารระดับสงูควรจะพจิารณาก าหนดวธิกีารสือ่สารบทบาท ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง โดย

ผา่นการใชเ้อกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิค าบรรยายลกัษณะงาน วธิปีฏบัิตงิาน ค าแถลงหนา้ที ่ผังองคก์ร 

คูม่อืและขัน้ตอน 

ส าหรับแตล่ะกระบวนการ องคก์รควรมอบหมายความรับผดิชอบทีก่ าหนดและอ านาจใหก้บับคุคลหรอืทมี (มักจะ

เรยีกวา่ “เจา้ของกระบวนการ”) ตามลักษณะของกระบวนการและวัฒนธรรมขององคก์ร โดยมคีวามรับผดิชอบที่

ก าหนดและอ านาจในการรักษา ควบคมุและปรับปรงุกระบวนการและการปฏสิมัพันธก์บักระบวนการอืน่ๆทีส่ง่ผล

กระทบตอ่และไดร้ับผลกระทบจากกระบวนการ องคก์รควรท าใหม้ั่นใจวา่ความรับผดิชอบ อ านาจและหนา้ทีข่อง

เจา้ของกระบวนการเป็นทีร่ับรูท้ั่วทัง้องคก์รและบคุลากรทีเ่กีย่วกบักระบวนการนัน้ๆมคีวามสามารถทีจ่ าเป็นส าหรับ

งานและกจิกรรมทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 

 
END 
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6.1 การปฏบิตักิารเพือ่จดัการกบัความเสีย่งและโอกาส 

6.1.1ในการวางแผนส าหรบัระบบการบรหิารคณุภาพ 

6.1  Actions to address risks and opportunities 

การปฏบิตักิารเพือ่จดัการกบัความเสีย่งและโอกาส 

 

6.1.1 When planning for the quality management system, the organization shall consider the 

issues referred to in  4.1 and the requirements referred to in  4.2 and determine the risks and 

opportunities that need to be addressed to: 

ในการวางแผนส าหรับระบบการบรหิารคณุภาพ, องคก์รตอ้งค านงึถงึปัจจัยทีร่ะบใุน 4.1 และ ขอ้ก าหนดในขอ้ 

4.2 และพจิารณาก าหนดความเสีย่งและโอกาสทีจ่ าเป็นทีต่อ้งจัดการเพือ่ 

a) give assurance that the quality management system can achieve its intended result(s); 

ใหก้ารประกนัวา่ระบบการบรหิารคณุภาพจะสามารถบรรลผุลตามทีมุ่ง่หวังไว ้

b) enhance desirable effects; 

ท าใหไ้ดม้าซึง่ผลตามเจตนา 

c) prevent, or reduce, undesired effects; 

ป้องกนั ,หรอื ลด, ผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงค ์  

d) achieve improvement. 

บรรลกุารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง  

 

เจตนาของขอ้นี ้คอื  

การวางระบบการจัดการบรหิารตามความเสีย่ง เป็นขอ้ก าหนดหนึง่ทีส่ าคัญทีส่ดุทีม่าตรฐานฉบับนีเ้พิม่เตมิมาใน 

เวอรช์ัน่นี ้ ซึง่แตเ่ดมิแคท่ าตาม shall ทีม่าตรฐานก าหนด  แตไ่ดเ้ปลีย่นเป็นตอ้งวางระบบการจัดการ ออกแบบ

มาตรการตามความเสีย่งและโอกาสทีม่ ี 

ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เมือ่วางแผนกระบวนการระบบการบรหิารคณุภาพ องคก์รได ้

พจิารณาก าหนดความเสีย่งและโอกาสทีม่ ีและไดว้างแผนการด าเนนิการเพือ่จัดการความเสีย่งและโอกาสนัน้  

และจดุประสงค ์คอื เพือ่ใหก้ารออกแบบระบบการจัดการ เป็นการ

จัดการเพือ่ป้องกนั การันตไีดร้ะดับหนึง่ในการป้องท าใหบ้รรลผุลที่

ตอ้งการ ซึง่รวมถงึการป้องกนัไมใ่หเ้กดิสิง่ทีไ่มส่อดคลอ้งตอ่

ขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี และพจิารณาก าหนดโอกาสทีร่ักษา

ลกูคา้และเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้หรอืบรรลวุตัถปุระสงค์

คณุภาพขององคก์รทีก่ าหนดไว ้

ในการพจิารณาก าหนดความเสีย่งและโอกาสส าหรับระบบการบรหิารคณุภาพ ตอ้งค านงึถงึปัจจัยภายนอกและ

ภายใน (ด ูISO 9001:2015, 4.1) และขอ้ก าหนดของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง (ด ูISO 9001:2015, 4.2) 

ตัวอยา่งตา่งๆ ของความเสีย่งทีร่ะบบการบรหิารคณุภาพจะไมบ่รรลวุัตถปุระสงคข์องระบบการบรหิารคณุภาพจะ

รวมถงึ ความตดิขดั การขดัขอ้งของกระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด ของระบบการบรหิาร

คณุภาพ หรอืองคก์รไมบ่รรลคุวามพงึพอใจของลกูคา้ ตัวอยา่งของโอกาสอาจรวมถงึ ศักยภาพในการระบลุกูคา้

ใหม ่พจิารณาก าหนดความจ าเป็นส าหรับผลติภัณฑห์รอืบรกิารใหม ่และน าเขา้ตลาด หรอืพจิารณาก าหนดความ

จ าเป็นในการแกไ้ขหรอืเปลีย่นกระบวนการดว้ยการรเิริม่เทคโนโลยใีหมเ่พือ่ทีจ่ะท าใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ตน้ทนุ

ลดลง 

เมือ่ตรวจทานโอกาสขององคก์ร องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดและประเมนิความเสีย่งทีม่นัียยะตอ่ระบบการบรหิาร

ไมม่ใีครสรา้งบา้นเริม่จาก

หลงัคา 
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คณุภาพซึง่เกีย่วขอ้งกบัโอกาสกอ่น โดยควรจะใชผ้ลลัพธเ์มือ่ท าการตัดสนิใจวา่จะน าผลลพัธไ์ปปฏบัิต ิ

 

ส าหรับ ISO 9001:2015, 6.1.1, จดุน า a) ถงึ d) ในการพจิารณาก าหนดความเสีย่งและโอกาสขององคก์ร องคก์ร

ควรจะมุง่เนน้: 

• ใหค้วามมั่นใจวา่ระบบการบรหิารคณุภาพสามารถบรรลผุลลพัธท์ีมุ่ง่หวังไว(้ตา่งๆ) 
• ท าใหไ้ดม้าซึง่ผลตามเจตนา และสรา้งความเป็นไปไดใ้หม่ๆ  (โดยปรับปรงุประสทิธผิลของกจิกรรมของ

องคก์ร พัฒนาหรอืประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหม ่เป็นตน้)  

• ป้องกนัหรอืลดผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงค(์ผา่นการลดความเสีย่งหรอืการปฏบัิตกิารเชงิป้องกนั) 
• บรรลกุารปรับปรงุเพือ่ใหม้ั่นใจถงึความสอดคลอ้งของผลติภณัฑแ์ละบรกิารและความพงึพอใจของลกูคา้

ทีเ่พิม่ขึน้ 
ขอ้ก าหนดนี ้เป็นการน าวธิกีารความคดิเชงิความเสีย่งมาใช ้และองคก์รควรจะค านงึถงึการประยกุตใ์ชว้ธิกีารนีก้บั

กระบวนการตา่งๆทีก่ าหนดส าหรับระบบการบรหิารคณุภาพขององคก์ร 

ไมม่ขีอ้ก าหนดใน ISO 9001 เพือ่ใชบ้รหิารความเสีย่งทีเ่ป็นทางการ

(ตาม ISO 31000 ในการพจิารณาก าหนดและจัดการความเสีย่งและ

โอกาสองคก์รสามารถเลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของ

องคก์ร ซึง่รวมถงึการใชเ้ครือ่งมอืและเทคนคิประเมนิความเสีย่ง ทา่น

สามารถน ามาพจิารณาใชไ้ดต้ามบรบิทขององคก์ร 

ในการพจิารณาก าหนดความเสีย่งและโอกาส องคก์รสามารถพจิารณา

โดยใชเ้ทคนคิ อาท ิSWOT หรอื PESTLE โดยวธิกีารอืน่สามารถรวมถงึ

เทคนคิตา่งๆ อาท ิแผนภาพการวเิคราะหส์าเหตแุละผลกระทบ (Failure 

Mode and Effects Analysis: FMEA) การวเิคราะหข์อ้บกพรอ่ง 

ผลกระทบและจดุวกิฤต ิ(Failure Mode, Effects and Criticality 

Analysis: FMECA) หรอืการวเิคราะหอ์ันตราย และจดุวกิฤตทีต่อ้ง

ควบคมุ (Hazard Analysis and Critical Control Points: HACCP)  

เพือ่ท าใหอ้งคก์รตัดสนิใจวา่วธิกีารหรอืเครือ่งมอืใดทีอ่งคก์รควรจะใช ้

จรงิแลว้มวีธิกีารทีง่า่ยกวา่รวมถงึเทคนคิตา่งๆ อาท ิการระดมสมอง 

เทคนคิแบบเงือ่นไขเชงิโครงสรา้ง (Structured What If Technique: 

SWIFT)) และเมทรกิซผ์ลสบืเนือ่ง/ความน่าจะเป็น 

(consequences/probability matrices) หรอืแมก้ระทั่งการพดูคยุในที่

ประชมุกอ่นท าการวางระบบการจัดการ 

การประยกุตใ์ชค้วามคดิเชงิความเสีย่งสามารถชว่ยใหอ้งคก์รพัฒนา

วัฒนธรรมเชงิรกุและเชงิป้องกนัซึง่มุง่เนน้การท าสิง่ตา่งๆ ไดด้ขี ึน้และ

ปรับปรงุวธิปีฏบิัตงิานโดยทัว่ไป 

มหีลายสถานการณ์ทีซ่ ึง่ควรจะค านงึถงึความเสีย่งและโอกาส ตัวอยา่งเชน่ การประชมุกลยทุธ ์การทบทวนโดยฝ่าย

บรหิาร การตรวจประเมนิภายใน การประชมุตา่งๆทีก่ระท าไมว่า่การประชมุดา้นคณุภาพ การประชมุในการก าหนด

วัตถปุระสงคค์ณุภาพ การประชมุระยะการวางแผนส าหรับการออกแบบและพัฒนาผลติภณฑแ์ละบรกิารใหม ่และ

พดูคยุประชมุในระยะการวางแผนส าหรับกระบวนการผลติ 

หลกัใหญ ่ใจความ 

หลักการของไอเอสโอ คอืตอ้งการใหอ้งคก์รท าการออกแบบระบบการบรหิารตามความเสีย่งขององคก์รเอง ซึง่

เชือ่มโยงกบั บรบิทองคก์รและขอ้ก าหนดผูม้สีว่นๆไดเ้สยี 

ทา่นตอ้งเขา้ใจวา่ ในโลกแหง่การระบคุวามเสีย่งและโอกาส ทา่นไมไ่ดอ้ยูใ่นกรอบคดิเรือ่งอดตีทีเ่คยเกดิ แตก่ าลัง

โลกนีไ้มม่อีะไรแน่นอน 
 

การตัดสนิใจคอืความเสีย่ง 

เสีย่งวา่ผลจะเป็นไปตาม

เป้าหมายหรอืไม ่ 

 

มากนอ้ยแตกตา่งแลว้แต่

เรือ่ง  

 

เพราะไมใ่ครหยั่งรูอ้นาคต จงึ

ไมส่ามารถบอกถกูผดิ ณ 

วนิาท ีนัน้ได ้

 

ตอ้งใหอ้นาคตทีต่ามมาหลัง

จากนัน้ เป็นผูใ้หค้ าตอบ ถา้

ถกูตอ้งก็ด ี

ถา้ผดิพลาดก็ตอ้งแกไ้ข และ 

สรปุบทเรยีน 
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คดิถงึอนาคตทีย่ังไมเ่กดิ คดิถงึเป้าหมาย คดิถงึความฝัน คดิถงึความตอ้งการผูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์ร วา่จะท าให ้

บรรลไุดอ้ยา่งไร    

การประเมนิความเสีย่งเป็นกระบวนการโดยรวมในการบง่ชีค้วามเสีย่ง การวเิคราะหค์วามเสีย่งและการประเมนิผล

ความเสีย่ง ทีต่อ้งกระท ากอ่นการจัดท าQMS  เพราะความเสีย่งและโอกาสจะเป็นสเปคในการออกแบบระบบ  

วธิกีารในการประเมนิความเสีย่งจะมคีวามแตกตา่งกนั ทา่นอาจประเมนิความเสีย่งไดภ้ายใน 1 นาท ีหรอือาจใช ้

เวลา 3 เดอืน ซึง่แลว้แตว่า่ทา่นท าการศกึษาความเสีย่งและโอกาสไปตดัสนิใจเรือ่งใหญห่รอืเรือ่งเล็ก 

อะไรคอืความแตกตา่ง ระหวา่งความเสีย่งกบัโอกาส  : ความเสีย่งคอืสิง่ทีห่ากเกดิขึน้อาจท าใหไ้มไ่ดผ้ลลพัธท์ี่

ตอ้งการ โอกาสคอืการไดแ้รงเสรมิท าใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีต่อ้งการ  

ขอ้ก าหนดไอเอสโซ โดยรวมจะเป็นดังนี ้

• ความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งจดัการ (6.1.1) 

• การวางแผนเพือ่จัดการความสีย่งและโอกาส (6.1.2 a) 

• รวมมาตรการผสานเขา้กบักระบวนการ QMS (6.1.2 b1) 

• ประเมนิผลของมาตรการในการจัดการกบัความเสีย่งและโอกาส (6.1.2  

b2) 

การจดัการความเสีย่งคอือะไร 

การตัดสนิใจส าหรับอนาคตเป็นเรือ่งอนาคต เพราะอนาคตมคีวามไมแ่น่นอนสงู ไมม่ใีครรูว้า่จะออกหัวออกกอ้ย หรอื
ผลสดุทา้ยจะเป็นอยา่งไร  การตัดสนิใจเป็นการเลอืกค าตอบจากหลายๆตัวเลอืก โดยคาดวา่จะไดใ้นสิง่ทีต่ัง้ใจไว ้
องคก์รก็เชน่กนัจะประสบความส าเร็จหรอืลม้เหลวยอ่มขึน้อยูก่บัคณุภาพการตัดสนิใจนัน้ๆ  
 
บางคน บางครัง้ อาจท าการตดัสนิใจไดถ้กูและเชน่กนัอาจตดัสนิใจไดผ้ดิ  ค าถามจงึมอียูว่า่ท าอยา่งไรใหอ้งคก์ร
ตัดสนิใจถกูอยา่งเป็นระบบ และค าถามใหญค่อื จะท าอยา่งไรใหร้ะบบการบรหิารทีอ่อกแบบมา จะสามารถท าให ้
องคก์รประสบความส าเร็จ 
 
ความเสีย่งคอืผลของความไมแ่น่นอน และความเสีย่งก็มักมาจาก การคดิผดิหรอืการท าผดิ หรอื การไมท่ าอะไรก็
อาจผดิ  ประเดน็คอืเราสามารถรับผดิชอบ หรอืยอมรับผดิชอบ กบัผลการท าผดิหรอืไม ่ทา่นพรอ้มจะแบกรับความ
เสีย่งทีจ่ะท า หรอืความเสีย่งทีจ่ะไมท่ าหรอืไม ่ หรอืหากรับได ้รับไดม้ากเรือ่งใด รับไดน้อ้ยขนาดไหน ในเรือ่งนัน้ๆ 
 
 
ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากกระบวนการจัดการความเสีย่ง : 

• เพิม่โอกาสในการบรรลวุตัถปุระสงค ์เป้าหมาย 
• สนับสนุน การจดัการเชงิรกุ 
• ตระหนักถงึความจ าเป็น ในการระบแุละ จัดการความเสีย่ง ทั่วทัง้องคก์ร ; 
• ปรับปรงุการชีบ้ง่ภัยคกุคาม 
• ท าใหม้กีารปฏบัิตติามขอ้ก าหนดกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งและสิง่ทีเ่ป็นบรรทดัฐานระหวา่ง

ประเทศ  
• ปรับปรงุ การรายงานทางการเงนิ และการก ากบัดแูล 
• ปรับปรงุความเชือ่ม่ันและความไวว้างใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
• สรา้งพืน้ฐานทีเ่ชือ่ถอืไดส้ าหรบัการตัดสนิใจและการวางแผน 
• ปรับปรงุมาตรการควบคมุขององคก์ร 
• จัดสรร และใชท้รัพยากร ในการรักษา ความเสีย่ง / การจดัการ ; 
• ปรับปรงุ ประสทิธภิาพในการปฏบัิต ิและมปีระสทิธภิาพ 
• คา่ใชจ้า่ยใน การบรหิารความเสีย่ง เป็น ปกตจิะนอ้ย กวา่คา่ใชจ้า่ย 

ในการบรหิารจดัการ ปัญหา ; 
• เสรมิสรา้งสขุภาพ และ ความปลอดภยัใน การปฏบัิตงิาน เชน่เดยีวกบั การคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ; 
• ลดการสญูเสยีและปรับปรงุการป้องกนัการสญูเสยี และการจัดการเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ 
• สรา้งการเรยีนรูข้ององคก์ร และท าใหเ้กดิความยดืหยุน่ 
 

ประโยชนต์อ่ผลติภัณฑ ์บรกิาร ในการ การบรหิารจัดการความเสีย่ง : 

การตัดสนิใจวา่จะออกแบบ

ระบบการจัดการหรอื

ออกแบบมาตรการควบคมุ

อยา่งไรด ี จงึตอ้งมเีทคนคิ

วธิทีีด่ ีชว่ยใหท้า่นตัดสนิใจ

ในสิง่ส าคัญนี ้

เพราะประโยชนม์มีากตอ่

องคก์ร จงึสมควรเอาใจใส ่
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• ลดโอกาส ในการสง่มอบ สนิคา้ / บรกิาร ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดใหก้บัลกูคา้ 
• ลดโอกาส ในการสง่มอบ สนิคา้ / บรกิาร ลา่ชา้ใหก้บัลกูคา้ 
• เพิม่โอกาสในการ ประสบความส าเร็จ ทางธรุกจิ 

o เพิม่โอกาสในการสง่มอบตามแผนการ 
o เพิม่โอกาสในการท าไดต้ามงบประมาณ  
o ท าใหต้ดัสนิใจไดถ้กูตอ้งตามตามเงือ่นไขทีอ่าจเกดิขึน้ 

• ลด ความน่าจะเป็น และ ผลกระทบของ ความลม้เหลว 
• ลด ความน่าจะเป็นของการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติ เนือ่งจากสนิคา้/บรกิาร มคีวามลม้เหลว 

 

ความเสีย่งและโอกาสทีจ่ าเป็นทีต่อ้งจัดการ : แคไ่หนจงึจ าเป็นทีต่อ้งจัดการ ? 

 

ความหมาย 

เจตนารมณ์ส าหรับขอ้ก าหนดไอเอสโซขอ้นี ้คอื ตอ้งการใหม้กีารก าหนด

สเปคส าหรับการออกแบบQMS  ใหก้ารก าหนดมาตรการ ก าหนดสิง่ทีต่อ้ง

ท า ก าหนดสิง่ทีต่อ้งค านงึถงึและก าหนดสิง่จ าเป็นตอ้งจัดการในระบบการ

บรหิาร ISO9001  จากความเสีย่งและโอกาสทีอ่งคก์รประสบอยู ่ 

การวางแผนจากความเสีย่งนี ้จะด าเนนิการทัง้ในระดับกลยทุธ ์และ การรน า

กลยทุธไ์ปปฏบิตัใินระดับปฏบิตักิาร 

กอ่นอืน่ทา่นตอ้งรูว้า่ ขอ้ก าหนดไอเอสโซ ก าหนดไวอ้ยา่งไร 

• ขอ้ก าหนด 4.4.1f) ตอ้งการใหค้วามเสีย่งและโอกาสทีถ่กูระบจุากขอ้ก าหนดของ 6.1 ไดร้บัการจัดการ 

แปลวา่ระบบการจัดการตอ้งออกแบบเพือ่ลดความเสีย่งและตอ้นรับโอกาส ซึง่หมายความวา่ตอ้งปฏบิัติ

ตามขอ้ก าหนด 6.1.1 กอ่นจะออกแบบกระบวนการ จะออกแบบระบบบรหิาร รวมถงึการด าเนนิการ

เปลีย่นแปลงใดๆตามขอ้ก าหนด 4.4.1g) 

• ขอ้ก าหนด 6.1.1 ก าหนดใหท้า่นตอ้งพจิารณาประเด็นทีอ่า้งถงึในขอ้ 4.1 และ ขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยีที่

ก าหนดไวต้ามขอ้ 4.2  เพือ่ท าการก าหนดความเสีย่งและโอกาสทีส่ าคัญเพือ่ท าการออกแบบ QMS 

• ขอ้ก าหนดขอ้ 5.1.2 b)  ก าหนดวา่ ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งมั่นใจวา่ ความเสีย่งและโอกาสทีส่ามารถสง่ผล

ตอ่การสอดคลอ้งของผลติภัณฑแ์ละบรกิารและการท าใหไ้ดม้าทีล่กูคา้พงึพอใจ ตอ้งไดร้ับการพจิารณา

และไดร้ับการจดัการ  

• ทา่นจะเห็นไดว้า่ความเสีย่งทีม่าจากแหลง่ตา่งๆ ตอ้งน ามาใชใ้น

การออกแบบระบบการบรหิารจดัการ 

บทสรปุ  ขอ้ก าหนด 4.1,  4.2,  4.3 และ 6.1.1 ตอ้งท าใหส้ าเร็จกอ่นจัดตัง้ 

QMS (4.4) เพือ่จัดการกบัความเสีย่งและโอกาส (6.1.2) ทีไ่ดค้น้พบ นีค่อืเหตผุลทีก่ารวางแผนส าหรับ QMS 

(4.4) แยกออกจากการวางแผนและการควบคมุการด าเนนิการ (8.1)  

การฟังปัญหาเยอะเยอะ 

จะไดห้วาดระแวงและระวัง 

ถา้ขอ้มลูบอกวา่มคีวาม

เป็นไปได ้

ก็หาทางแกไ้ข 

คดิเยอะจงึเหนือ่ยนอ้ย 
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 ส าคญัอยา่งไรกบัความเสีย่งและโอกาสทีจ่ าเป็นตอ้งจดัการ 

ในอดตี การวางระบบการจัดการ ISO9001 จะสะเปะสะปะพอสมควร เพราะตัวมาตรฐานไมไ่ดใ้หแ้นวทาง ไมใ่ห ้

หลัก ไมไ่ดใ้หข้อ้ก าหนดส าหรับการออกแบบระบบการจัดการบรหิารISO9001ไว ้ ท าใหร้ะบบการจดัการบรหิารที่

ไดอ้าจหรอืมแีนวโนม้ทีไ่มต่อบโจทยข์องผูป้ระกอบการส าหรับการด าเนนิธรุกจิทีแ่ทจ้รงิ  

การวางระบบตามใจไรท้ศิทาง ไมย่ดึโยงกบัจดุประสงคท์างธรุกจิขององคก์ร ไมม่องปัญหาอปุสรรค ไมย่ดึโยงกบั

ขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี และ ไมส่ะทอ้นตอ่ความเสีย่งโอกาสทีอ่งคก์รนัน้ประสบอยู ่ยอ่มไมด่แีน่ ระบบการจัดการ

ทีม่ปีระสทิธผิล จะชว่ยใหอ้งคก์รสรา้งและรักษาลกูคา้ได ้แขง่ขนัได ้  

การประสบความส าเร็จในอดตีอาจไมก่ารันตกีารประสบความส าเร็จใน

อนาคต  ดังนัน้องคก์รควรมกีารประเมนิความเสีย่งจากผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงทีค่าดการณ์ไว ้ไมว่า่สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน 

และระบสุ ิง่ทีจ่ะมผีลกระทบเชงิบวกรวมถงึสิง่ทีอ่าจมผีลในเชงิลบตอ่ธรุกจิ  

นอกจากนีย้ังจ าเป็นตอ้งประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงใน

ขอ้ก าหนดของผูม้สีว่นไดเ้สยีและระบขุอ้ก าหนดใหมข่องการด าเนนิธรุกจิ 

เพือ่ใชใ้นการวางหรอืปรับปรงุระบบการบรหิาร 

กระบวนการควรเป็นอยา่งไรกบัความเสีย่งและโอกาสทีจ่ าเป็นทีต่อ้งจดัการ  

ตามขอ้ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งสอบประเด็นและขอ้ก าหนดผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งจากการท าความเขา้ใจบรบิทของ

องคก์รและขอ้ก าหนดของผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่ขัน้ตอนตอ่ไปจะไดท้ าการระบคุวามเสีย่งและโอกาสทีม่ ีกระบวนการ

ระบคุวามเสีย่งและโอกาสจะท าใหท้า่นไดศ้กึษาสภาพองคก์ร และท าใหไ้ดค้วามคดิทีด่วีา่ประเด็นไหน เรือ่งใด 

สมควรไดร้ับการจัดการเป็นมาตรการในระบบการจัดการไดอ้ยา่งไรบา้ง  

ท าอยา่งไรกบัความเสีย่งและโอกาสทีจ่ าเป็นทีต่อ้งจดัการ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด จ าเป็นตอ้งตรวจสอบประเด็นและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดจ้ากการเขา้ใจบรบิท เพือ่

น าไปออกแบบระบบการบรหิารจัดการ  

ความเสีย่งทางธรุกจิ  
ไมใ่ช ่สิง่ทีต่อ้งเลีย่งใหม้ากทีส่ดุ  
หากเปรยีบเทยีบแลว้ยอมรับได ้ 
คาดวา่ใหผ้ลตอบแทนทีด่ ี
ก็ถอืวา่คุม้ทีจ่ะเสีย่ง 
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การประเมนิความเสีย่งเป็นกระบวนการโดยรวมของการระบคุวามเสีย่ง การวเิคราะหค์วามเสีย่ง และการประเมนิ

ความเสีย่ง เพือ่ก าหนดองคป์ระกอบของกระบวนการท างานในระบบการจัดการ หรอืทีเ่รยีกวา่การวางแผนส าหรับ 

QMS   

1. ท าการศกึษาสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ ไมว่า่นอกหรอืใน 

เพือ่ใหเ้ห็นปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่ทศิทางในอนาคตขององคก์ร 

2. ยนืยันท าการก าหนด วตัถปุระสงคแ์ละทศิทางกลยทุธอ์งคก์ร 

3. กรองเลอืก จากวัตถปุระสงคแ์ละทศิทางกลยทุธอ์งคก์ร เพือ่

ระบปุระเด็นทีเ่กยีวขอ้งตอ่การท าใหอ้งคก์รบรรลวุัตถปุระสงค์

และทศิทางกลยทุธ ์(4.1) 

4. ยนืยันก าหนด ผลลัพธท์ีค่าดหวังจาก QMS 

5. กรองเลอืกประเด็นทีเ่กยีวขอ้งกบัผลลัพธท์ีค่าดหวังของ 

QMS โดยระบปุระเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง (4.1) 

6. พจิารณาประเดน็ทีต่อ้งเปลีย่นแปลง (6.3)  ความเสีย่งและ

โอกาส (6.1.1) เพือ่ท าใหร้ะบบ QMS สามารถบรรลผุลลัพธ์

ทีค่าดหวัง 

7. พจิารณาผูม้สีว่นไดเ้สยีและสิง่ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีสนใจ (4.2) 

8. กรองเลอืกสิง่ทีส่นใจผา่น วตัถปุระสงคอ์งคก์รและทศิทางกล

ยทุธ ์เพือ่ระบสุ ิง่สนใจทีเ่กีย่วขอ้ง (4.2) 

9. กรองเลอืก สิง่ทีส่นใจผา่นขอบขา่ยของ QMS เพือ่เลอืกผูม้ี

สว่นไดเ้สยีทีส่ าคัญ และ ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งทีต่อ้งท าให ้

บรรลเุชน่ขอ้ก าหนดลกูคา้ การแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ ขอ้ก าหนด

ของกลุม่อตุสาหกรรม (6.1.1) 

10. วเิคราะหแ์ละประเมนิการเปลีย่นแปลง (6.3) ความเสีย่ง

โอกาสรวมถงึความสนใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีจ่ าเป็นตอ้ง

จัดการ (6.1.1) 

11. เลอืกผลของการประเมนิและขอ้ก าหนดทีต่อ้งท าใหบ้รรล ุ

วัตถปุระสงคค์ณุภาพ และมาตรวดัความส าเร็จทีซ่ ึง่ตอ้งท าให ้

บรรล ุรวมถงึ การเปลีย่นแปลง ความเสีย่ง โอกาสและ เกณฑ์

วัด (6.2.1)  

12. จัดท าแผนคณุภาพ จัดท ากระบวนการ จัดท า ระบบการ

จัดการ  (6.2.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 และ 7.5)  

คนอายเุยอะจะเป็นคนพวกคดิมาก 
เพราะอนาคตสัน้ 
 
เวลาคดิหรอืท าโครงการอะไรก็
ตาม จะตัง้ค าถามกบัปัญหา
มากกวา่โอกาส 
 
เพราะมเีวลาในการแกต้ัวนอ้ย 
แมปั้ญหานัน้มคีวามเสีย่งไมม่าก 
แตถ่า้เกดิขึน้เมือ่ไหร ่
 
จะท าใหส้ ิง่ทีส่ัง่สมมาตลอดชวีติ
พังทลาย 
 
คนแตล่ะวัยไมเ่หมอืนกนั 
 
คนอายนุอ้ยจะคดิไมม่าก 
เพราะอนาคตยาว 
คนอายนุอ้ยจะใหน้ ้าหนักกบั
โอกาสมากกวา่ปัญหา 
 
วัยหนึง่คดิเป็นปัญหามากกวา่
โอกาส 
วัยหนึง่คดิถงึโอกาสมากกวา่เป็น
ปัญหา 
 
ค าถามของคนแตล่ะชว่งชวีติ 
จงึไมเ่หมอืนกนั ซึง่เป็นไปตามวัย 
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การระบคุวามเสีย่งและโอกาส   

ค าถามทีน่่าสนใจคอืความเสีย่งและโอกาสมาจากไหน  

ค าตอบทีน่่าสนใจคอืตอ้งมาจากการระดมสมองและยนิดกีบัทา่น เพราะทา่นมทีรัพยากรทีด่ใีนองคก์รส าหรบัการ

ควานหา ตามหาควานหาความเสีย่งและโอกาสในการทีอ่าจท าใหอ้งคก์รไมบ่รรลขุอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี 

เป้าประสงคอ์งคก์ร ผลลัพธท์ีต่อ้งการจากระบบ  

เพือ่ใหท้า่นสบายใจ โดยทั่วไปทกุองคก์รไดท้ าการวางระบบตามความเสีย่งและโอกาสไมม่ากก็นอ้ย  และการวาง

ระบบตามความเสีย่งไมจ่ าเป็นตอ้งท าใหย้าก ไมต่อ้งเลน่ทา่ยาก มาตรฐานไมไ่ดก้ าหนดวธิใีนการ ระบ ุวเิคราะห ์

ประเมนิความเสีย่งแตอ่ยา่งใด และหาทา่นตอ้งการทา่ยาก ทา่นก็ก าหนดทา่ยากนัน้ไดเ้อง ไมว่า่การก าหนดเกณฑ ์

วธิกีาร  ระดับชัน้ ใสส่ตูรค านวณ คณูหาร ยกก าลัง หรอืท าแคลคลูัส (ดรูายละเอยีดในหนา้ถัดไป) 

การประเมนิความเสีย่งเป็นกระบวนการโดยรวมของ การระบคุวามเสีย่ง การวเิคราะหค์วามเสีย่ง และการประเมนิ

ความเสีย่ง  เพือ่ใชใ้นการออกแบบองคป์ระกอบของกระบวนการ เพือ่"การวางแผนส าหรับ QMS"   

7 ค าถาม ทีจ่ าตอ้งมคี าตอบเพือ่ระบแุละจัดการความเสีย่งและโอกาสในระบบ QMS  

1. อะไรคอืสิง่ที ่ตอ้งการจะท า วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย? 

(ขัน้ตอนที ่4).   

2. อะไรทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่สิง่ทีเ่ราตอ้งการท าใหบ้รรล?ุ 

–  ความไมแ่น่นอนทีอ่าจชว่ยสง่เสรมิหรอืเป็นอปุสรรรค ( 

ขัน้ตอนที ่4 และ 5 ).   

3. อะไรเป็นสิง่ส าคัญทีส่ดุ? – การประเมนิความเสีย่ง   

4. อะไรทีส่ามารถท าได ้? – การจัดการกบัความเสีย่ง (ลด 

ละ เลกิ ควบคมุ)   

5. มแีผนการ เพือ่กระท าตามตามทีร่ะบวุา่จะท าหรอืไม?่ – 

การน าไปปฏบิตั.ิ   

6. แผนการทีไ่ดท้ า ถกูทศิถกูทางไหม –การตดิตามความ

เสีย่ง   

7. อะไรคอืผลทีไ่ดแ้ละสิง่เปลีย่นแปลงทีเ่กดิ – การทบทวน

ความส าเร็จมาจากการตัดสนิใจทีถ่กู 

การตัดสนิใจถกูมาจากประสบการณ ์

และประสบการณ์มาจากการเคยท าผดิ 

 

การตัดสนิใจผดิ มาจากความกลา้ 

กลา้ทีจ่ะผดิ 

ผดิเพือ่มปีระสบการณ์ 

ผดิเพอืเรยีนรู ้

และตอ้งไมผ่ดิจนชนิ 
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ความเสีย่ง  

การวางแผนจดัการไมว่า่เรือ่งเล็กเรือ่งใหญ ่มาจากการตัง้ค าถามทีด่ ีค าถามขอ้ 2 และ 3 ขา้งตน้มคีวามส าคัญ  
 
ความเสีย่งและโอกาสมากมายมาจากภายนอก ทีส่ง่ผลตอ่องคก์ร เชน่ จากความไมแ่น่นอนของนโยบายรฐั เศรษ
กจิ สงัคม เทคโนโลย ีและสภาพสิง่แวดลอ้มทางธรุกจิ   แตก่็มจีากแหลง่ภายในเชน่กนั ไมว่า่ คน กระบวนการ 
เทคโนโลย ีการเงนิ วัฒนธรรม  ทีซ่ ึง่สามารถสง่ผลตอ่ความส าเร็จองคก์ร  
 

ความเสีย่งและโอกาส กบั สาเหตแุละผลลพัธ ์

มากกวา่ครึง่ การระบสุาเหตหุรอืผลกระทบมปัีญหา  (เชน่ ไมม่วีัตถดุบิเนือ่งจากวัตถดุบิไมม่,ี ไมม่คีนงานเนือ่งจาก

คนงานไมม่า, เกดิของเสยีเนือ่งจากท าผดิสเปค) และ อาจมาจากการทีอ่งคก์รพยายามจดัการไมใ่หม้สี ิง่ทีม่คีวาม

เสีย่งเลย  หรอืกลา่วอกีนัยหนึง่วา่ท าเป็นมองไมเ่ห็นปัญหาทีอ่าจเกดิโดยการปิดหปิูดตาตัวเองและผูบ้รหิาร  

สิง่ส าคัญของงานนี ้คอืการแยกแยะ วา่อะไรคอื “ผลกระทบ” ,อะไรคอื “ความไมแ่น่นอน” , อะไรคอื “วัตถปุระสงค”์   

แหลง่ความเสีย่งทีม่อียูเ่ชน่ การเกดิฝนตก   สว่นความเสีย่งคอืความไมแ่น่นอนทีอ่าจเกดิขึน้  เชน่ เราอาจขายของ

ไมไ่ดเ้มือ่ฝนตก และผลกระทบคอืขายไมไ่ดต้ามเป้ายอดขาย   การศกึษาความเสีย่ง เป็นการศกึษาในมมุวา่เราควร

จะท าอะไรด ีสิง่ใดทีค่วรเตรยีมการ สิง่ใดทีค่วรท า สิง่ใดทีค่วรหยดุท า เพราะทา่นไมอ่าจหา้มฝนไมใ่หต้กได ้แต่

ทา่นสามารถเตรยีมแผนการเพือ่ใหไ้ดย้อดขายหากเกดิกรณฝีนตกได ้ 

การจัดการกบัความเสีย่งจงึตอ้งมุง่ความสนใจไปที ่“สถานการณ์ของความไมแ่น่นอน” vs “ผลลัพธ”์ 
 
เราสามารถสรา้งถอ้ยแถลงพืน้ฐานเพือ่แยก สาเหต ุความเสีย่ง ผลกระทบ และ อะไรทีต่ามมา 
 
การสรา้งประโยคสมมตุฐิาน เพือ่ศกึษาความเสีย่ง ประโยคอาจประกอบดว้ย :  สภาพที ่<an existing condition>, 
<an uncertain event> ทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่สง่ผลตอ่ <an effect on the objective>.  
 
การตัง้สมมตุฐิาน โดยการตัง้ประเด็นค าถามงา่ยๆเพือ่ก าหนดสถานการณค์วามไมแ่น่นอน จะท าใหส้ามารถ
ท าการศกึษาตอ่ไดว้า่ มอีะไรทีเ่รารูห้รอืไมรู่บ้า้ง อะไรทีม่ขีอ้มลูหรอืไมม่ขีอ้มลู เชน่หากเกดิจะรนุแรงไหม จะเกดิขึน้
บอ่ยขนาดไหม อะไรคอืสิง่ทีเ่คยเกดิ  และ ท าไมเรือ่งนีถ้งึน่าสนใจตอ่การกระทบตอ่วัตถปุระสงคท์ีท่า่นตอ้งการ   
ตัวอยา่งอาจเชน่ 
 

• ขาดแรงงานในสว่นxxxx ทีม่ทีกัษะxxxxxx  (cause)  สง่ผลให ้ไมส่ามารถท างานไดต้อ่เนือ่งหรอืไมอ่าจ
รับงานทีจ่ะเขา้มาใหม ่(risk) จะท าใหส้ญูเสยีธรุกจิใหก้บัคูแ่ขง่(effect).  

 
• รายไดล้ดลง 20% จากปีทีแ่ลว้(cause)  แต ่สามารถหา

แหลง่วตัถดุบิทีต่น้ทนุต า่กวา่ในคณุภาพเดยีวกนั
ได(้opportunity)  ซึง่สง่ผลใหส้ามารถลดราคา
(effect)เพือ่ชดเชยผลก าไร. 

 
ความไมแ่น่นอน น ามาทัง้ความเสีย่งและโอกาสทีม่ศีักยภาพในการ
บ่ันทอนหรอืสง่เสรมิการบรรลเุป้าหมายทีต่อ้งการ  การระบคุวาม
เสีย่งและโอกาส จงึจ าเป็นตอ้งมองหาแหลง่ทีม่าของความไม่
แน่นอนเป็นส าคัญ   
 
หลายองคก์รอาจมทีะเบยีนความเสีย่งทีม่รีายละเอยีดของความเสีย่งไว ้และบอ่ยครัง้มักแยกประเภทความเสีย่ง 
เป็นความเสีย่งเชงิกลยทุธ ์ความเสีย่งการด าเนนิงาน ความเสีย่งการเงนิและความเสีย่งในการปฏบิัตใิหส้อดคลอ้ง
ตามกฎระเบยีบ  
 
ความเสีย่งทีม่ผีลตอ่ผลลัพธท์ีต่ัง้ใจไวข้องQMS รวมอยูใ่นหมวดหมูใ่ดๆ ยอ่มได ้(แตส่ว่นมากเป็นความเสีย่ง
ด าเนนิงาน) 
 
เพือ่ตดิตามความเสีย่ง ทา่นอาจจ าเป็นตอ้งก าหนดรหสั ในทะเบยีนความเสีย่งทีม่อียู ่หรอืรวบรวมทะเบยีนความ

การฟังปัญหาเยอะเยอะ 

จะไดห้วาดระแวงและระวัง 

 

ถา้ขอ้มลูบอกวา่มคีวามเป็นไปได ้

ก็หาทางแกไ้ข 
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เสีย่งแยกไวต้า่งหาก ประกอบดว้ยขอ้มลูตอ่ไปนี:้   
 

1. ผลลัพธท์ีต่ัง้ใจไวข้อง QMS (หรอืกระบวนการ หากท าการศกึษาความเสีย่งในระดับกระบวนการ)  
2. รหสัทีไ่มซ่ ้ ากนัในแตล่ะประเดน็ความไมแ่น่นอน  
3. ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งตามการวเิคราะห ์PESTLE และ SWOT   
4. ประเด็นทีร่ะบนัุน้ เป็นความเสีย่งหรอืโอกาส  
5. ประเภทของความเสีย่งหรอืโอกาส (เชน่ กลยทุธ ์การด าเนนิงาน การเงนิ การปฏบัิตติาม)   
6. ค าอธบิายของความไมแ่น่นอนทีอ่าจ เกดิ, เพิม่, ป้องกนั, ก าจัด, เรง่หรอืลา่ชา้ ตอ่การบรรลผุลทีต่ัง้ใจของ

QMSหรอืวัตถปุระสงคก์ระบวนการ  
 
การระบคุวามเสีย่ง สามารถใชว้ธิกีารพดูคยุทีไ่มเ่ป็นทางการในทีป่ระชมุ โดยการตัง้ค าถามงา่ยๆ   
• การตัง้ค าถาม  

• มาตรการบรรเทา(ความเสีย่ง)ทีม่ ีจะใหค้วามมั่นใจวา่ QMS สามารถบรรลผุลตามทีต่ัง้ใจไวไ้ดอ้ยา่งไร   
• มาตรการฉวย(โอกาส)ทีม่ ีนีจ้ะใหค้วามมั่นใจวา่ QMS สามารถบรรลผุลลพัธท์ีต่ัง้ใจไวไ้ดอ้ยา่งไร   
• มาตรการบรรเทา(ความเสีย่ง)ทีม่ ีจะป้องกนัหรอืลดความลม้เหลวของ QMS อยา่งไร  
 • มาตรการบรรเทา (ความเสีย่ง)ทีม่ ีจะปรับปรงุความสามารถเพือ่ตอบสนองลกูคา้ไดอ้ยา่งไร?   
• มาตรการฉวย (โอกาส)ทีม่ ีจะชว่ยเพิม่ความสามารถเพือ่ตอบสนองลกูคา้ไดอ้ยา่งไร?   

• วธิกีารทีเ่ป็นหลักฐาน เชน่ รายการเชค็ลสิต ์และการทบทวนขอ้มลูในอดตี   
• ทมีผูเ้ชีย่วชาญทีใ่ชช้ดุโครงสรา้งส าหรับค าถามเชน่ decision tree  
 
ผูท้ าหรอืทมีงานทีท่ าการระบ ุศกึษา ความเสีย่งและโอกาส ตอ้งมคีวามรูท้ีเ่พยีงพอเกีย่วกบัองคก์ร ระบบการจัดการ
บรหิารQMS และประเด็นทีท่ าการศกึษา เพือ่ใหผ้ลการศกึษามคีวามน่าเชือ่ถอืและใชไ้ด ้
 
การเขา้ถงึขอ้มลูในอดตีจะเป็นประโยชนใ์นการพจิารณาความน่าจะเป็นของประเด็นวา่จะเกดิ หรอืเคยเกดิ หรอืน่าจะ
เกดิหรอืไม ่  
 
มาตรฐาน ISO9001 ไมไ่ดก้ าหนดบังคับใหม้กีารท าการบรหิารความเสีย่งเป็นรปูแบบใด เพยีงแตบ่อกวา่ระบบการ

จัดการและมาตรการควบคมุตา่งๆใหเ้ป็นไปตามความเสีย่ง ดงันัน้ วธิแีลว้แตท่า่นก าหนดและไมจ่ าเป็นตอ้ง

เหมอืนกนัทัง้องคก์ร หรอืทกุระดับในองคก์ร  

วธิกีารทีใ่ชใ้นการวเิคราะหแ์ละการตดัสนิความเสีย่ง ( Risk Analysis & Risk 

Evaluation) 

การประเมนิความเสีย่งสามารถท าไดห้ลายหลายวธิ ี ใหเ้หมาะสมกบัเรือ่งทีท่า่นตอ้งการตดัสนิใจ ทา่นสามารถ

เลอืกวธิใีหเ้หมาะสมกบัสิง่ทีท่า่นตอ้งการตดัสนิใจได ้วธิทีีมั่กจะใชก้นัดังนี ้

1 ความคดิเห็นจากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ – ตราบใดทีค่วามคดิเห็นทีไ่มเ่อนเอยีง อสิระ วธิกีารนีก็้มักใชก้นั ใน

รปูแบบบคุคลหรอืคณะกรรมการตา่งๆ    

2  การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ – ผูเ้ชีย่วชาญภายนอก สามารถท า

รายการเพือ่ตรวจสอบ และอาจใชห้รอืไมใ่ชว้ธิกีารใหค้ะแนน หรอื

การแบง่ชัน้อยา่งเป็นทางการแตอ่ยา่งใด   

3 วธิกีารแบง่ชัน้อยา่งงา่ย – ใชร้ะดับคะแนนสเีขยีว เหลอืง แดง

หรอื สงู กลาง ต่ า เพือ่ประเมนิความเป็นไปไดแ้ละผลทีต่ามมาใน

เมทรกิซส์องมติ ิ   

4 คะแนนถว่งน ้ าหนัก - เป็นวธิกีารใหค้ะแนนทีซ่บัซอ้นมากขึน้ดว้ย 

"ตัวชีว้ดัความเสีย่ง" ในบางสเกลซึง่คณูดว้ย "น ้ าหนัก" เพือ่ใหเ้พิม่ลงใน "คะแนนความเสีย่งถว่งน ้ าหนัก"   

5 ใชเ้ทคนคิวธิ ีเชน่ Decision tree , FMEA, HAZOP  เทคนคิพวกนีม้โีครงสรา้งมากกวา่คะแนนถว่งน ้ าหนัก แตใ่น

ทีส่ดุยังคงพึง่พา การตดัสนิของผูเ้ชีย่วชาญในการใหค้วามเห็น 

6 แบบจ าลองการตดัสนิใจแบบคณติศาสตร ์ก าหนดอัตราตอ่รองของการสญูเสยีหรอืก าไรตา่งๆและขนาดของพวก

ปัญหาบนโลกม ี2 อยา่ง 

คอืปัญหาทีแ่กไ้ด ้กบั ปัญหาทีแ่ก ้

ไมไ่ด ้

ปัญหาทีแ่กไ้ด ้ก็ไมต่อ้งกงัวล 

สว่นปัญหาทีแ่กไ้มไ่ด ้ก็ยิง่ไมต่อ้ง

กงัวล 
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เขาจะค านวณทางคณติศาสตร ์เป็นพืน้ฐานส าหรับการสรา้งแบบจ าลองความเสีย่งในอตุสาหกรรมประกนัภัย 

การเงนิและวศิวกรรม  

แตล่ะวธิมีขีอ้ด ีขอ้เสยี ขดีจ ากดัทีต่า่งกนั และ สว่นใหญไ่มด่ไีปกวา่หลักการโหราศาสตร ์รปูแบบทีด่แีลว้แตเ่หตผุล

ความตอ้งการเพือ่น าไปใช ้วธิกีารเชงิคณุภาพ (1–5) จะมปีระโยชนใ์นการจดัล าดบัความส าคญัของการกระท า

ทั่วๆไป แตมั่กไมใ่ชส้ าหรับการตัดสนิใจทีส่ าคญั   

ความนา่เชือ่ถอืของผลการประเมนิความเสีย่ง 

การวัดสอบทางกายภาพทั่วไปทีใ่ชเ้ครือ่งมอืวดั เราจะเชือ่ถอืผลการวัดจากเครือ่งมอืวัดทีผ่า่นการสอบเทยีบ เพือ่

ท าใหม้ั่นใจวา่ผลลัพธนั์น้ถกูตอ้ง แตเ่มือ่กลา่วถงึการวดัคา่ความเสีย่งทา่นก็ตอ้งท าใหม้ั่นใจในผลลัพธเ์ชน่กนั 

วธิกีารทีท่ าใหผ้ลเชือ่ถอืได ้ใชก้นัในรปูแบบ peer review รว่มกนัทบทวนใหค้วามเห็น หรอืสง่ใหผู้บ้รหิารระดับสงู

ขึน้ไปรว่มในการตัดสนิใจสรปุใหค้วามเห็น เพือ่ท าใหม่ั้นใจวา่ผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามเสยีงนัน้เชือ่ถอืได ้

ใชไ้ด ้ เพราะตราบใดทีค่นท า คนลว้นแลว้แตม่อีคต ิมคีวามรูท้ีจ่ ากดั ทัง้อาจดว้ยความมั่นใจสว่นตวัทีม่ากไปหรอื

ความมั่นใจนอ้ยจนเกนิไป  ทัง้รูม้ากไปหรอืรูน้อ้ยไป   

การใหห้ลายๆคนชว่ยกนัพจิารณาและมกีารอนุมัตติามล าดับชัน้ จงึมคีวามจ าเป็นเป็นอยา่งมากในการท าใหม้ั่นใจวา่

ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนินัน้เชือ่ถอืได ้

วธิกีารแบง่ช ัน้ความเสีย่ง  

การแบง่ชัน้ความเสีย่ง เป็นการก าหนดเกณฑเ์พือ่ท าการ Action  แยกระหวา่ง สิง่ใดทีต่อ้งจดัการกบัสิง่ทีไ่มต่อ้ง

จัดการ  การแบง่ชัน้มักเรยีกวา่"สเกล"  ทา่นตอ้งเขา้ใจวา่ สเกลนีเ้ป็นเทคนคิทีค่นเป็นคนก าหนด เป็นสดัสว่นทีร่ะบุ

ล าดับสมัพัทธข์องสิง่ทีก่ าลังประเมนิ ไมใ่ชห่น่วยวัดทีแ่ทจ้รงิ  

ทา่นสามารถออกแบบ ระดับ ใหก้บั ผลกระทบ (ความรนุแรง)  ใหก้บัความเป็นไปได ้ ใหก้บัผลการวเิคราะหค์วาม

เสีย่งทา้ย ทา่นสามารถใหค้ะแนนเป็น สงูมาก สงู ปานกลาง ต่ าและ ต่ ามาก หรอืตามทีท่า่นชอบ   

บางครัง้ อาจก าหนดเป็น H ส าหรับความเสีย่งหรอืโอกาสในระดับสงู และ L หมายถงึความเสีย่งหรอืโอกาสในระดับ

ต่ า  หรอืแมก้ระทั่ง ใชส้ทีีแ่ตกตา่งกนัเพือ่แสดงคะแนนแตล่ะระดับ (เชน่สเีขยีว สสีม้ และสแีดง) หรอืเป็น แผนที่

ความรอ้น Heat Matrix   

ใชแ้บบไหนด ี? ทา่นชอบแบบไหน อะไรทีเ่หมาะกบัทา่นก็ใชส้ ิง่นัน้  เพราะการประเมนิความเสีย่ง ไมเ่ป็น

วทิยาศาสตร ์ไมใ่ชก่ารวัดความเสีย่งหรอืโอกาสทีแ่ทจ้รงิ  แตเ่ป็นเพยีงการจัดล าดับ จัดเรยีง ความส าคัญของการ

กระท าใหท้า่นไดเ้ห็น ก็เทา่นัน้เอง   

การใหค้วามหมายกบั คะแนน กบัสตูรค านวณ หรอื การแบง่ชัน้ใดๆ จงึส าคญักวา่กรรมวธิสี าหรับการจัดชัน้ 

 ความหมายของการจัดชัน้เชน่  

ทีร่ะดบัความเสีย่งสงู บอกใหเ้ราหยดุและพจิารณาอันตรายทีจ่ะเกดิขึน้ ถา้เราไมจ่ดัการกบัความเสีย่งทีม่ี

แนวโนม้ทีจ่ะดเูหมอืนจะตอ้งเกดิขึน้   

ในกรณีทีร่ะดบัโอกาสสงู บอกใหเ้ราหยดุและพจิารณาผลประโยชนท์ีจ่ะหายไป หากเราไมจ่ัดการกบั

โอกาสทีด่เูหมอืนวา่จะตอ้งเกดิขึน้   

ทีร่ะดบัความเสีย่งต่ า บอกเราวา่ไมจ่ าเป็นตอ้งเสยีเวลาไปพยายามลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีม่ผีลนอ้ย

หรอืไมน่่าจะเกดิขึน้   

ทีร่ะดบัโอกาสต่ าเราไมจ่ าเป็นตอ้งเสยีเวลาในการฉกฉวยโอกาสทีไ่มน่่าจะเป็นจรงิ หรอืไมคุ่ม้ทนุ   
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ทีร่ะดบัความเสีย่งหรอืโอกาสเป็นกลาง  เราอาจใหค้วามสนใจ หลังจากจดัการกบัความเสีย่งและ

โอกาสระดับสงูหมด หรอืเมือ่ทา่นพรอ้มแลว้   

สเกลไมม่คีวามหมายในตัวเองเวน้แตเ่ราก าหนดใหม้คีวามหมาย  วา่

อะไรคอื ความเสยีงสงู กลาง ต า่ กบัวัตถปุระสงคท์ีท่า่นพยายามท าให ้

บรรล ุ  สิง่ทีท่า่นตอ้งท ากบัเหตกุารณ์ไมแ่น่นอนตามสเกลก าหนดนัน้ๆ 

การใหค้ะแนน โอกาสการเกดิ 

โอกาสการเกดิเป็นสิง่ทีย่ากมากในการใหค้ะแนน มคีวามมั่วสงู เพราะไมม่ฐีานขอ้มลู ไมม่กีารเก็บและแบง่ปันขอ้มลู

ส าหรับสถานการณ์ความไมแ่น่นอนทีท่า่นสนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สถานการณ์ทีไ่มแ่น่ในในระดับกลยทุธมั์กเป็น

สิง่ใหม ่ไมม่คี าตอบ ไมม่ฐีานขอ้มลูใหใ้ช ้ ซึง่หมายความวา่ แมจ้ะใชค้ะแนนก็จะเป็นการใหต้ัวเลขตามความรูส้กึ 

มาจากความคดิความเห็น มาจากความอยากมากกวา่ความจรงิ เวลาตคีวามตวัเลขทา่นตอ้งเขา้ใจความ

คลาดเคลือ่นของตัวเลขทีป่รากฏ  

เมทรกิซค์วามเสีย่ง   

เมทรกิซค์วามเสีย่งคอืการแสดงการวเิคราะหด์ว้ยภาพซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไปไดต้อ่ผลทีต่ามมา ดว้ยการ

วางโอกาสบนแกนตัง้และผลทีต่ามมาบนแกนนอน  

ทา่นสามารถสรา้งเมทรกิซค์วามเสีย่ง ทีช่ว่ยใหเ้ห็นภาพล าดบัความส าคญั ขอ้ดอียา่งหนึง่ของการน าเสนอประเภท

นีค้อืสามารถใชเ้พือ่แสดงวา่การด าเนนิการเพือ่จัดการกบัความเสีย่งไดเ้ปลีย่นการประเมนิความน่าจะเป็น และ / 

หรอืผลกระทบอยา่งไร  กลา่วไดว้า่ท าใหเ้ห็นการจัดการความเสีย่งเป็นภาพ 

การเห็นเป็นภาพ ท าใหท้า่นเห็นวา่ ทา่นจะปรับเปลีย่นอะไร ระหวา่งสองแกน เชน่ทา่นจะใชม้าตรการลดโอกาสการ

เกดิ หรอื มาตรการลดผลกระทบ ทา่นจะเปลีย่นจาก H-> M หรอื จาก -> ในทศิทางไหน 

 

 

 

การประเมนิความเสีย่งและโอกาส  ( Risk Evaluation) 

การประเมนิความเสีย่งเป็นกระบวนการเปรยีบเทยีบผลลัพธข์องการวเิคราะหค์วามเสีย่งกบัเกณฑค์วามเสีย่งเพือ่

ตัดสนิใจวา่ ความเสีย่งและขนาดความเสีย่งพอยอมรับหรอืทนไดห้รอืไม ่ องคก์รจงึควรก าหนดเกณฑท์ีจ่ะใชใ้นการ

ประเมนิความส าคัญของความเสีย่งไวก้อ่นเสมอ  

ถา้คณุไมรู่ว้า่ตอ้งการอะไรกนัแน่ 

การตัดสนิใจอยา่งมเีหตผุลก็จะ

เป็นเรือ่งล าบาก 

หรอือาจจะเป็นไปไมไ่ดเ้ลย 
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ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้( Risk Appletite) 

ระดับของความเสีย่งทีอ่งคก์รพรอ้มทีจ่ะยอมรับได ้(10%, 

10 ลา้น, ไมย่อมใหม้ ี) ตามวตัถปุระสงคก์อ่นทีจ่ะมกีาร

ด าเนนิการใด ๆ เพือ่ลดความเสีย่ง   

แตล่ะองคก์รมรีะดับความอดึ ระดับการสญูเสยีทีย่อมรับ 

ประเด็นความเสีย่งและระดับเป้าหมายทีท่า้ทายแตกตา่งกนั  

ระดับการยอมรับการสญูเสยีไมเ่ทา่กนั  ดว้ยเหตผุลนีอ้งคก์ร

ควรท าการก าหนดระดับความเสีย่งทีย่อมรับเสยีกอ่นไดก้อ่น

ตัดสนิใจกบัการจัดการกบัความเสีย่ง  

 ส าหรับเรือ่งนี ้หากไมเ่ห็นพรอ้งตอ้งกนัทกุหน่วยงานและ

ทกุระดับในองคร์ กระบวนการในการตดัสนิใจหลังจากการวเิคราะหค์วามเสีย่งจะเกดิปัญหามาก เพราะการจัดการ

กบัความเสีย่งหนึง่มักไปกระทบกบัอกีหน่วยงานหนึง่เสมอ  ทกุคนจงึตอ้งพรอ้มใจกนัยอมรบัวา่ระดับความเสีย่งไหน

ทีย่อมรับได ้และระดับความเสีย่งทีย่อมรับไดต้อ้งไดร้ับการฟันธงจากผูบ้รหิารระดับสงู  

ผลการประเมนิ (Evaluation Results) 

ผลของการประเมนิ เป็นการตัดสนิใจ ตามระดับความเสีย่งทีร่ับได(้apetite)ตามก าหนดไว ้ไมว่า่ในแงข่องความ

เป็นไปได ้หรอื ผลกระทบทีต่ามมา หรอืทัง้สอง ในมมุการยอมรับหรอืทานทนได ้หรอืจ าเป็นตอ้งไดร้ับจดัการ    

ขอ้มลูการตดัสนิใจนี ้ตอ้งลงในทะเบยีนความเสีย่ง  

การแสดงการสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 6.1.1  

วธิกีารแสดงใหเ้ห็นการสอดคลอ้ง อาจท าไดโ้ดย:   

1) แสดงหลักฐานของกระบวนการระบคุวามเสีย่งและโอกาส จากการวเิคราะหป์ระเด็นภายในและภายนอกที่

เกีย่วขอ้งกบั QMS   

2) แสดงหลักฐานวา่ความเสีย่งและโอกาส ไดร้บัการระบ ุไดร้บัการจัดหมวดหมู ่วเิคราะห ์และประเมนิ ผลที่

เกดิตอ่ QMS    

3) เลอืกตัวอยา่งตวัแทนแตล่ะประเภท และน าเสนอหลักฐานเพือ่สนับสนุนการกระท าทีส่อดคลอ้งกบัคะแนน

ทีก่ าหนด    

ความไมแ่น่นอนเป็นสว่นหนึง่ของชวีติ 

และเป็นสว่นหนึง่ของการตัดสนิใจดว้ย 

 

คณุไมส่ามารถก าจัดความไมแ่น่นอนได ้

คณุเพยีงแตต่อ้งการขอ้มลูในปรมิาณที่

เหมาะสม 

เพือ่ลดความไมแ่น่นอนใหน้อ้ยลง 
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เพิม่เตมิ  

การปฏบิตักิารเพือ่จัดการกบัความเสีย่งและโอกาส 

A1 ตวัอยา่งความไมแ่นน่อนทางธรุกจิ 

แผนงานทางธรุกจิ  

1) การขาดความเขา้ใจทีเ่พยีงพอในความตอ้งการของลกูคา้ 

1. ลักษณะจ าเพาะทางคณุภาพทีจ่ าเป็นไดข้าดหายไป 

2. ลักษณะจ าเพาะทางคณุภาพไมช่ดัเจน 

3. ระดับของลักษณะจ าเพาะทางคณุภาพทีถ่กูก าหนดไวก้วา้งเกนิไป 

4. การประเมนิกอ่นก าหนดลักษณะจ าเพาะทางคณุภาพกระท าโดยไมค่รบถว้น 

 

แผนการผลติ 

2) การก าหนดลกัษณะจ าเพาะทางคณุภาพทีต่อ้งการเอาไวไ้มเ่พยีงพอ 

1. ลักษณะจ าเพาะทางคณุภาพทีอ่อกแบบไวข้าดหายไป 

2. ลักษณะจ าเพาะทางคณุภาพทีอ่อกแบบไวไ้มช่ดัเจน 

3. ระดับของลักษณะจ าเพาะทางคณุภาพทีอ่อกแอบบไวก้วา้งเกนิไป 

4. การประเมนิกอ่นก าหนดลักษณะจ าเพาะทางคณุภาพกระท าโดยไมค่รบถว้น 

 

3) การจัดท าขอ้ก าหนดประกอบการออกแบบไมเ่พยีงพอ 

1. ผลกระทบตอ่ชิน้สว่นอืน่ไมไ่ดร้ับการท าความเขา้ใจ 

2. ไมไ่ดศ้กึษาผลกระทบทางสภาวะแวดลอ้มขณะใชง้าน 

3. มาตรการตอบโตต้อ่แรงกระท าทีเ่กนิปกตจิากภายนอกไมเ่พยีงพอ 

4. ลักษณะจ าเพาะทางคณุภาพของวัสดแุละชิน้สว่นไมม่กีารท าความเขา้ใจใหถ้อ่งแท ้

5. การระบลุักษณะจ าเพาะทางคณุภาพของวัสดแุละชิน้สว่นท าโดยไมช่ดัเจน 

6. สมรรถนะของกระบวนการผลติไมไ่ดร้ับการประเมนิทีด่พีอ 

7. การควบคมุรักษาขอ้มลูทางคณุภาพท าไมด่พีอ 

 

4) การจัดท าแผนกระบวนการผลติไมด่พีอ 

1. ค าอธบิายบนแบบไมเ่พยีงพอ 

2. มาตรฐานการแสดงรายละเอยีดบนแบบไมเ่พยีงพอ 

3. วธิกีารก าหนดลักษณะจ าเพาะทางคณุภาพบนแบบไมด่พีอ 

 

5) การประเมนิคณุภาพของงานออกแบบไมเ่พยีงพอ 

1. ความเป็นไปไดใ้นทางปฏบิัตขิองคณุสมบัตทิางคณุภาพและคณุสมบัตทิดแทนกันไมไ่ดร้ับการ

ประเมนิหรอืตรวจสอบทีด่พีอ 

2. การประเมนิคณุภาพไมช่ดัเจน 

3. ขาดเทคโนโลยใีนการประเมนิคณุภาพแบบ 

4. ลักษณะจ าเพาะทางคณุภาะทีต่อ้งการไมไ่ดร้ับการตรวจทานทีด่พีอ 

 

6) ขาดมาตรการควบคมุการเปลีย่นแปลงแบบ 
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1. ระเบยีบปฎบัิตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงแบบไมช่ดัเจนและไมเ่พยีงพอ 

2. ขาดการปฎบิัตติามระเบยีบปฏบิัตวิา่ดว้ยการขอเปลีย่นแปลงแบบ 

3. ขาดการตรวจสอบเมือ่เริม่การผลติ 

 

การเตรยีมการกอ่นท าการผลติ 

 

7) ขาดการวางแผนกระบวนการผลติ 

1. ระดับคณุภาพทีต่อ้งควบคมุในกระบวนการผลติไมช่ดัเจน 

2. ผังกระบวนการตรวจสอบคณุภาพถกูจัดท าอยา่งไมร่อบคอบ 

3. มาตรฐานงานทีเ่กีย่วขอ้งถกูจัดเตรยีมอยา่งไมเ่รยีบรอ้ย 

4. ระบบควบคมุกระบวนการผลติไมไ่ดร้ับการประเมนิอยา่งเพยีงพอ 

5. วธิกีารในการประเมนิระบบควบคมุกระบวนการผลติไมช่ดัเจน 

6. การตดิตามเพือ่แกไ้ขจดุบกพรอ่งทีต่รวจสอบขณะท าการทดทองผลติท าไดไ้มด่พีอ 

 

8) ระบบควบคมุอปุกรณ์การผลติ (JIG และ Fixture และเครือ่งมอื) ไมเ่พยีงพอ 

1. ขาดระบบควบคมุการปรับตัง้อปุกรณ์การผลติ 

2. ขาดการบ ารงุรักษาระบบการควบคมุการปรับตัง้อปุกรณ์การผลติ 

3. ระบบควบคมุอปุกรก์ารผลติมคีวามบกพรอ่ง 

 

การผลติ 

9) การบรหิารงานจัดซือ้และจัดจา้งไมด่พีอ 

1. มาตรฐานการคัดเลอืกผูข้ายไมด่พีอ 

2. ขาดความเขา้ใจในกระบวนการตรวจสอบเพือ่รับมอบวัตถดุบิ 

3. การควบคมุคณุภาพของวัตถดุบิไมด่พีอ 

4. ขาดแนวทางทีด่ใีนวธิกีารตรวจสอบคณุภาพวัตถดุบิน าเขา้ 

5. ขอ้ตกลงดา้นการประกนัคณุภาพของวัตถดุบิน าเขา้ไมช่ดัเจน 

6. มาตรฐานการตรวจสอบคณุภาพวัตถดุบิไมช่ดัเจน 

7. ผลการตรวจสอบคณุภาพวัตถดุบิไมไ่ดร้ับการถา่ยทอดตอ่ไปอยา่งเหมาะสม 

8. ขอ้มลูเกีย่วกับความบกพรอ่งของวัตถดุบิระหวา่งการผลติไมไ่ดร้ับการดแูลเอาใจใสท่ีด่ ี

9. การบรหิารการเริม่เดนิสายการผลติไมเ่พยีงพอ 

 

10) ขาดมาตรฐานในการก าหนดชว่งเวลาเริม่เดนิสายการผลติทีเ่หมาะสม 

1. การประเมนิผลการทดลองผลติจนถงึการปรับสูก่ารผลติเต็มพกิดัไมช่ดัเจน 

2. ขาดการตดิตามในประเด็นแกไ้ขทีค่น้พบระหวา่งการปรับสูก่ารผลติเต็มพกิดั 

3. การตรวจสอบคณุภาพระหวา่งการทดสอบเดนิสายการผลติไมด่พีอ 

4. การควบคมุกระบวนการผลติไมเ่พยีงพอ 

 

11) ระบบควบคมุกระบวนการผลติไมด่พีอ 

1. ระบบการควบคมุกระบวนการผลติไมด่พีอ 

2. ขาดการควบคมุใหม้กีารปฏบิัตติามมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 

3. รายละเอยีดในมาตรบานการปฏบัิตไิมช่ดัเจน 

4. ค าแนะน าบางอยา่งขาดหายไปในมาตรฐานปฏบิัตงิาน 

5. แผน่ตรวจสอบงานมรีายการส าคัญบางรายการขาดหายไป 
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6. รายละเอยีดใน QC Process Chart ไมช่ดัเจน 

7. รายการทีต่อ้งควบคมุคณุภาพขาดหายไปจาก QC Process Chart 

8. สมรรถนะของกระบวนการผลติไมเ่พยีงพอตอ่ระดับคณุภาพตามสเป็คทีก่ าหนด 

9. ขาดมาตรฐานงาน 

10. ขาดแผน่ตรวจสอบในบางงาน 

11. มกีารบกพรอ่ง มองขา้ม และหลงลมืปฏบิัต ิ

 

12) ขาดระบบการควบคมุการตรวจสอบ 

1. แผนการตรวจสอบไมช่ดัเจน 

2. เทคนคิในการตรวจสอบไมด่พีอ 

3. อปุกรณ์และเครีอ่งมอืทีใ่ชใ้นการตรวจสอบไมไ่ดร้ับการตรวจเชค็สภาพทีด่พีอ 

4. ขาดการแจง้ผลการตรวจสอบคณุภาพไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. การวเิคราะหผ์ลการตรวจสอบคณุภาพไมเ่พยีงพอ 

 

การขายและการบรกิาร 

13) ระบบการบรกิารไมด่พีอ 

1. สาระในคูม่อืใชง้าน แคตตาล็อกไมค่รอบคลมุเพยีงพอ 

2. ขาดการประชาสมัพันธแ์ละการแนะน าทางเทคนคิแกล่กูคา้ 

3. การใหค้ าแนะน าขณะซือ้ท าไดไ้มเ่พยีงพอ 

4. ความตอ้งการของลกูคา้ไมไ่ดร้ับการรายงานตอ่อยา่งเหมาะสม 

ขอ้มลูสารสนเทศ 

14) ระบบการประมาลขอ้มลูสารสนเทศไมด่พีอ 

1. ขอ้มลูดา้นคณุภาพไมไ่ดร้ับการประมวลและถ่ายทอดออกไปในเวลาทีค่วร 

2. กลไกในการสือ่สารกลับไมด่พีอ 

3. กลไกในการสง่ทอดขา่วสารและสารสนเทศเกีย่วกบัคณุภาพไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
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A2 ตวัอยา่ง ปญัหาความไมแ่นน่อนทีอ่าจเกดิขึน้ในการบรหิารงาน 

ปัญหา ความไมแ่น่นอนทีอ่าจสง่ผลตอ่  

• การสง่มอบลา่ชา้ 

• อตัราการการท างานจรงิต า่ 

• มคีวามแตกตา่งระหวา่งแผนการผลติกบัผลผลติ 

• ตน้ทนุการผลติสงู 

งาน QC ศกึษากอ่นการผลติไมพ่อในดา้น FMEA 
การวเิคราะหข์องเสยีทีค่ัดออกจากการผลติไมเ่จาะลกึในรายละเอยีด 
เกณฑก์ารตรวจสอบคณุภาพท าไดไ้มเ่หมาะสม 
ขาดการป้อนกลับไปสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผลติสนิคา้คณุภาพสงูเกนิจ าเป็น 

การวางแผนการผลติ การก าหนดแผนการผลติลา่ชา้ 
แผนการผลติมเีนือ้หาไมช่ดัเจน 
มกีารเปลีย่นแผนบอ่ย 
มงีานไมม่ใีนแผนแทรกเขา้มาบอ่ย 
ไมม่เีวลาเผือ่ทีเ่พยีงพอในชว่งการผลติ 
ฃอ้มลูจากฝ่ายขายไมไ่ดร้ับการถา่ยถอดสูก่ารวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
ก าหนดการมาตรฐานดา้นเวลา ก าลังการผลติไมไ่ดก้ าหนดชดัเจน 
อัตราเขา้ออกสงู 
ไมม่กีารแจง้หรอืตดิตาม หรอื ก าชบัแผนก าหนดการผลติใหก้บัผูผ้ลติอยา่ง
ชดัเจน 
เครือ่งจักรเสยีบอ่ย 
ไมม่ผีูร้ับผดิชอบโดยตรงทีม่ทีกัษะในการจดัท าและปรับปรงุก าหนดการผลติ 
มกีารเปลีย่นแบบบอ่ย 
มกีารรับค าสัง่ซือ้ทีไ่มค่ านงึถงึขดีความสามารถในการผลติ 

งานการควบคมุการผลติ ลม้เหลวทีจ่ะเขา้ใจขดีความสามารถในเชงิกระบวนการของสายการผลติ 
ไมม่กีารควบคมุระดับวัสดคุงคลัง 
มกีารเปลีย่นแผนตา่งๆโดยไมร่บัรูส้ภาพเงือ่นไข 
แผนการผลติไมแ่มน่ย า ไมฉ่ลาดพอ 
มกีารผลติสนิคา้บกพรอ่ง 
มเีครือ่งจักรวา่งงาน เครือ่งเสยี ใชเ้วลาตัง้เครือ่งนาน 
มคีา่ใชจ้า่ยมากไป 
มคีนมากไป 
ใชค้นมาท างานในขณะทีเ่ครือ่งจักรท างานแทนได ้ 
หรอืควรมอบงานใหก้บัพนักงานทีท่ักษะต า่กวา่ 
ไมม่มีาตรฐานท างาน 
การตดิตอ่ระหวา่งหน่วยงานมีช่ดั 
หัวหนา้คมุงานไมด่ ี
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งไมใ่หค้วามรว่มมอืเทา่ทีค่วร 
มขีองเสยีมาก 
การจัดหาเครือ่งมอืเครือ่งจักรลา่ชา้ รวมถงึอปุกรณ์ชว่ยงาน 
เรง่ผลติปลายเดอืน 
เสยีเวลามาไปในการปรับตัง้เพือ่ผลติสนิคา้ใหม ่
สง่วัตถดุบิชา้ 
มสีนิคา้คงคา้งในการผลติมาก 
ลา่ชา้ในการท างานไมม่ผีูร้ับผดิชอบ 
ไมส่ามารถตดิตามความคบืหนา้ของงานจากเอกสารได ้

งานจัดซือ้ ขาดความสามารถในการศกึษาก าลังความสามารถของซพัพลายเออร ์
ขาดความสามารถในการใหค้ าแนะน าทางเทคนคิแกซ้พัพลายเออร ์
การตรวจรับรองคณุภาพใหบ้รรดาซพัพลายเออรไ์มเ่พยีงพอ 
การจัดการปัจจยัน าเขา้บรษัิทไมพ่อด ีหรอื ไมด่พีอ 
ของทีจ่ะซือ้ไมม่ ี
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ผูส้ง่มอบลา่ชา้ 
ราคามากกวา่งบประมาณทีค่าด 
มกีารปรับราคา 
ซพัพลายเออรพั์ฒนาไมท่ันความตอ้งการบรษัิท 
มแีหลง่เดยีว 

งานขาย ลม้เหลวในการสง่ขอ้มลูใหก้บัลกูคา้ 
การสรา้งความสมัพันธภาพไมด่ ีหรอืตดิตอ่ลกูคา้ไมด่ ีหรอื ไมม่ากพอ 
ไมเ่ขา้ใจขอ้ก าหนดลกูคา้ 
 

การตลาด ประเมนิตลาดผดิ 
เขา้ใจความตอ้งการลกูคา้เป้าหมายผดิ 

บัญช ี ตอ้งการขอ้มลูหรอืเอกสารมากกวา่ความจ าเป็น 
ไมม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งถกูตอ้ง 

WH เก็บชิน้งานทีไ่มจ่ าเป็น 

วศิวกรรม ออกแบบผังโรงงานไมด่พีอ 
อปุกรณ์ไมเ่พยีงพอ หรอืไมด่พีอ 
เตรยีมการผลติไมเ่พยีงพอ หรอืไมด่พีอ 

สญัญา ขอ้ก าหนดเงือ่นไขท าอยา่งไมร่ัดกมุ 
คูค่า้ท าผดิหรอืมปัีญหา 
สญัญาไมล่ะเอยีดพอ ไมร่ดักมุ 
ลกูคา้ยกเลกิสญัญาโดยกระทนัหัน 

กฏหมาย มกีารกระท าทีผ่ดิกบัขอ้ก าหนดกฏหมาย 

นโยบาย สง่ผลดา้นลบตอ่ลกูคา้ ไมเ่ป็นจรงิ ก าหนดการกระชัน้ไป 
ไมก่ าหนดมาตรการทีค่วรจะเป็น สง่สญัญาณผดิ 
ท าใหม้ปัีญหากบัผูร้ว่มคา้ธรุกจิ 

การบรหิาร ขาดทักษะทีจ่ าเป็น 
วัฒนธรรมองคก์รไมเ่หมาะสม 
ไมม่กีารประเมนิทรัพยากรเพือ่ใชใ้นการแขง่ขนั 
โครงสรา้งองคก์รไมด่ ี

ปัญหาทีเ่กดิจากการ
วางแผนกระบวนการผลติ 

ขอ้มลูมาตรฐานไมเ่พยีงพอ 
ความสามารถในการผลติมไีมเ่พยีงพอทจีะผลติไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนด 
ขอ้มลูจากฝ่ายขายไมไ่ดร้ับการถา่ยทอดใหร้บัรูอ้ยา่งเป็นระบบ 
ขอ้ก าหนดทีร่ะบใุนมาตรฐานไมช่ดัเจน 
มกีารเปลีย่นแบบบอ่ย 
มกีารเปลีย่นแผนบอ่ย มงีานทีไ่มอ่ยูใ่นแผนเขา้มาบอ่ยๆ 
ก าหนดแผนการผลติมคีวามลา่ชา้ 
แผนการผลติมเีนือ้หาไมพ่อ 

ประเด็นปัญหาในการ
ควบคมุการผลติ 

งานไมส่ามารถด าเนนิไปตามแผนทีก่ าหนด 
ไมส่ามารถตดิตามสภาพความคบืหนา้ได ้
มงีานแทรกบอ่ยหรอืมงีานใหมอ่ยา่งไมเ่หมาะสม 
มาตรฐานในการท างานไมช่ดัเจน 
มปีรมิาณของในกระบวนการผลติสงูขึน้ 
เมือ่เกดิความลา่ชา้ ไมส่ามารถหาผูร้ับผดิชอบ 
มกีารสง่วตัถดุบิชา้ 
เสยีเวลาอยา่งมาก ในการปรบัเปลีย่นกระบวนการเพือ่การผลติ new model 
การจัดหา jig/fixture อยา่งลา่ชา้ 
มขีองเสยีในกระบวนการผลติมาก 
แตล่ะฝ่ายไมใ่หค้วามรว่มมอื 
การตดิตอ่แตล่ะฝ่ายไมร่าบรืน่ 
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A3 เทคนคิทีใ่ชใ้นการระบคุวามเสีย่ง 

 
การท า SWOT analysis 

 

อะไรคอื SWOT Analysis 
เครือ่งมอืทีมั่กใชใ้นระดับสงูถงึผลกระทบของการวางแผนธรุกจิหรอืโครงการตา่งๆ(ยิง่สงู ยิง่เห็นภาพกวา้ง แตเ่ห็น
รายละเอยีดนอ้ย) รวมถงึการถกประเด็นการเลอืกโดยใชเ้ทคนคิเขยีนออกมาใหเ้ป็นภาพ 
 

ท าไม 
ท าใหม้องเห็นประเด็นหลักใหญท่ีส่ง่ผลตอ่วตัถปุระสงคโ์ดยรวมขององคก์ร สามารถใชเ้พือ่ระบคุวามเสีย่งทีม่นัียยะ
และกจิกรรมทีค่วรกระท า ก าหนดประเด็นเพือ่การระดมสมอง  แตไ่มว่า่อยา่งไร SWOT อยา่งเดยีวไมเ่พยีงพอทีจ่ะ
ใชใ้นการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
 

ท าอยา่งไรด ี
1 สรา้ง ตาราง สีเ่หลีย่มทีม่ ี4 พืน้ที ่ระบ ุจดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรค ตามรปูนี ้
 

SWOT Analysis 

สภาพแวดลอ้ม 
ภายใน 

 

Strength (S) 
จดุแข็ง 

จดุเดน่ ขอ้ไดเ้ปรยีบ 
 

Weakness (W) 
จดุออ่น 

ขอ้เสยีเปรยีบ 
 

สภาพแวดลอ้ม 
ภายนอก 

 

Opportunity (O) 
โอกาส สิง่เกือ้กลู 
ทีจ่ะด าเนนิกจิกรรม 

 

Threats(T) 
อปุสรรคทีจ่ะท าให ้

ด าเนนิกจิกรรมไมส่ าเร็จ 

 
 
2 ก าหนดผูท้ีม่คีวามสามารถในการประเมนิ (ระดับสงู) ขอ้มลูในแตล่ะชอ่ง 
3. ในแตล่ะชอ่งใหใ้สข่อ้มลูเพิม่ในรายละเอยีด ในมมุมองของแตล่ะคน 
4 ใหท้ าการวเิคราะหใ์น 4 ชอ่ง โดยใชห้ลักตามนี ้
เทยีบจดุแข็งกบัอปุสรรค เพราะจดุแข็งอาจสะดดุปัญหาจากอปุสรรคใหมไ่ด ้
โอกาสเทยีบกบัจดุออ่น เพราะโอกาสอาจเป็นการะบวุา่จดุออ่นไหนควรตอ้งเรง่รบีก าจัด  
การวเิคราะหน์ีเ้ป็นการเปรยีบเทยีบในแตล่ะชอ่งเขา้หากนัเพือ่ระบจุดุอภปิรายและเพือ่ยกระดับจดุแข็งหรอืก าจัด
จดุออ่น ซึง่ตอ้งใชด้ลุยพนิจิของแตล่ะทา่น 
5. ใหท้ าการตรวจทานในชอ่ง จดุออน่กบัอปุสรรค หากดวูา่การระบนัุน้ระบแุตเ่รือ่งพืน้ๆ ใหต้ระหนักวา่อาจมปัีญหา
หนักซอ่นแฝงอยู ่
 
 
S มาจาก Strengths หมายถงึ จดุเดน่หรอืจดุแข็ง มักมุง่เนน้ทีค่วามสามารถ (Capability) ขององคก์ร เป็นภาพรวม
ขององคก์รทีท่ าไดด้ ีดังนัน้ควรตัง้ประเด็นในเรือ่งนีค้อื อะไรทีอ่งคก์รเราท าไดด้ ีอะไรทีคู่แ่ขง่ไมม่ ีอะไรทีคู่แ่ขง่
กลัวเรา 
เป็นการส ารวจวา่เรามขีอ้ไดเ้ปรยีบหรอืจดุแข็งในปัจจบัุนหรอืทีจ่ะมใีนอนาคตเมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่แลว้เหนอืกวา่เขา 
ใหน้กึถงึทกุเรือ่งทีเ่อาไปสูไ้ด ้ไมว่า่การเงนิ ชือ่เสยีง ความสมัพันธ ์ตน้ทนุ เทคโนโลย ีหากคดิไมอ่อกก็ควรปิด
ธรุกจิแลว้ไปท าอยา่งอืน่แทน เชน่บรษัิททีเ่ลก็หรอืใหม ่อาจท าใหเ้รารวดเร็วกวา่ ตน้ทนุต า่กวา่ ใกลล้กูคา้กวา่เป็น
ตน้  
จดุเดน่หรอืจดุแข็ง ซึง่เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รทีเ่ป็นบวก องคก์ร
น ามาใชเ้ป็นประโยชนใ์นการท างานเพือ่บรรลวุัตถปุระสงค ์หรอืหมายถงึ การด าเนนิงานภายในทีอ่งคก์รท าไดด้ ีเป็น
ขอ้ดทีีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในบรษัิท เชน่ จดุแข็งดา้นการเงนิ จดุแข็งดา้นการผลติ จดุแข็งดา้นทรัพยากร
บคุคล องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชนจ์ากจดุแข็งในการก าหนดกลยทุธก์ารตลาด  
 
W มาจาก Weaknesses หมายถงึ จดุดอ้ยหรอืจดุออ่น ซึง่มุง่เนน้ทีค่วามสามารถ (Capability)ขององคก์รเชน่กนั 
ควรตัง้ประเดน็วา่ อะไรเป็นสิง่ทีท่า้ทายองคก์รเรา อะไรทีเ่ราท าไดไ้มด่ ี
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เป็นเรือ่งทีเ่ราเสยีเปรยีบหรอืดว้ยกวา่ เชน่ตน้ทนุสงูกวา่ สายป่านเราสัน้กวา่ มาตรฐานการผลติเราดอ้ยกวา่  การจะ
เห็นจดุออ่นตอ้งไมห่รอกตัวเอง ตอ้งตรงไปตรงมา ทกุคนทกุองคก์รยอ่มมจีดุออ่นทัง้นัน้ ( ตอ้งรูเ้ขา รูเ้รา จงึรบรอ้ย
ครัง้ชนะรอ้ยครา) 
 
ซึง่เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน สถานการณ์ภายในองคก์รทีเ่ป็นลบและดอ้ยความสามารถ ซึง่องคก์รไมส่ามารถ
น ามาใชเ้ป็นประโยชนใ์นการท างานเพือ่บรรลวุัตถปุระสงค ์หรอืหมายถงึ การด าเนนิงานภายในทีอ่งคก์รท าไดไ้มด่ี
เป็นปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในตา่งๆ ของบรษัิท ซึง่บรษัิทจะตอ้งหาวธิใีนการแกปั้ญหา
นัน้  
 
O มาจาก Opportunities หมายถงึ โอกาส เป็นภาพบวกทีอ่งคก์รควรใชป้ระโยชน ์ดังนัน้ควรตัง้ประเด็นวา่มอีะไรที่
เราจะฉกฉวยในการด าเนนิการ ไมว่า่จากจดุแข็งหรอืจดุออ่นขององคก์ร 
เป็นการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นคณุตอ่ธรุกจิหรอืมาเขา้ทาง เป็นเรือ่งของกระแสการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็น
คณุ 
ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกทีเ่อือ้อ านวยใหก้ารท างานขององคก์รบรรลวุัตถปุระสงค ์หรอืหมายถงึ 
สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิการขององคก์ร เป็นผลจากการทีส่ภาพแวดลอ้มภายนอกของ
บรษัิทเอือ้ประโยชนห์รอืสง่เสรมิการด าเนนิงานขององคก์ร โอกาสแตกตา่งจากจดุแข็งตรงทีโ่อกาสนัน้เป็นผลมา
จากสภาพแวดลอ้มภายนอก แตจ่ดุแข็งนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน นักการตลาดทีด่จีะตอ้งเสาะ
แสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ และใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสนัน้  
 
T มาจาก Threats หมายถงึ อปุสรรค  เป็นรายการอปุสรรคทีอ่าจท าใหอ้งคก์รประสบปัญหาจากประเด็นตา่งๆ จงึ
ควรตัง้ประเดน็วา่มอีันตรายอะไรบา้งตอ่องคก์รในการด าเนนิการตา่งๆ  
อปุสรรคนีเ้ป็นเรือ่งตรงขา้มกบัโอกาส การเปลีย่นแปลงใดทีเ่ป็นโทษ เราจ าตอ้งหาทางหลกีเลีย่ง 
ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกทีข่ดัขวางการท างานขององคก์รไมใ่หบ้รรลวุัตถปุระสงค ์หรอืหมายถงึ
สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นปัญหาตอ่องคก์ร บางครัง้การจ าแนกโอกาสและอปุสรรคเป็นสิง่ทีท่ าไดย้าก เพราะทัง้
สองสิง่นีส้ามารถเปลีย่นแปลงไป ซึง่การเปลีย่นแปลงอาจท าใหส้ถานการณ์ทีเ่คยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอปุสรรค
ได ้และในทางกลับกนั อปุสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสไดเ้ชน่กนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนคิ TWOS Matrix  

 
เป็นการน า SWOT มาซอ้นอกีท ีเป็นการมองใหเ้ห็นภาพในแบบเปรยีบเทยีบ 
 

• SO วเิคราะหพ์รอ้มกนัเลยวา่ เรามจีดุแข็งอะไรและมโีอกาสอะไรทีส่นับสนุนจดุแข็งนัน้ เชน่ ในธรุกจิการ
ขนสง่ พนักงานของเรามคีวามช านาญเสน้ทาง สามารถลดระยะทางการขนสง่ไดแ้ละประจวบกบัราคา
น ้ามันลดลงท าใหโ้อกาสท าก าไรมสีงูขึน้ 

• ST วเิคราะหว์า่เรามอีปุสรรคอะไรบา้ง และเราจะสามารถใชจ้ดุแข็งแกไ้ขอปุสรรคนัน้ไดอ้ยา่งไร เชน่ ใน
ธรุกจิทอ่งเทีย่ว ในชว่งหนา้มรสมุนักทอ่งเทีย่วจะลดลง โรงแรมเรามจีดุแข็งในดา้นการจัดกจิกรรมเสรมิ
และสถานทีอ่บรมสมัมนา อาจจะดงึดดูใหล้กูคา้เขา้มาใชบ้รกิารโรงแรมไดอ้ยา่งสม า่เสมอ 

• WO วเิคราะหว์า่ มสีภาพแวดลอ้มภายนอกอะไรบา้งทีเ่อือ้โอกาสใหเ้ราแลว้ แตถ่า้เรายังมจีดุออ่น อะไรที่
จะท าใหเ้ราฉกฉวยโอกาสนัน้ไมไ่ด ้

• WT วเิคราะหว์า่ มสีภาพแวดลอ้มภายนอกอะไรบา้งทีเ่ป็นอปุสรรคกบัเราและยังกระทบกบัจดุออ่นของเรา
โดยตรงดว้ย 

 
 

TWOS Matrix จดุแข็งทีส่ าคญั จดุออ่นทีส่ าคญั 

• SWOT เป็นเครือ่งมอืเบือ้งตน้ในกระบวนการระบคุวามเสีย่งและใชใ้นการหยบิยกเรือ่งเดน่ๆใน
ภาพรวมของงาน ไมใ่ชเ่ครือ่งมอืทีด่ใีนการวเิคราะหร์ายละเอยีด 

• ส าหรับการระบจุดุออ่นหรอือปุสรรคระบแุตเ่รือ่งพืน้ๆ ผูบ้รหิารตอ้งระวังเพราะก าลังมุง่สูค่วาม
ลม้เหลวในองคร์วมกบัความพยายามทีเ่หลอื 

• หากมจีดุแข็งและมโีอกาสเขา้มาก็ตอ้งรบีรกุเพือ่ฉกฉวยโอกาสจากสม้หลน่เพือ่ไดร้ับอานสิงคก์อ่น
จะเลอืนหายไป 
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โอกาสทีส่ าคญั 
 

S–O Strategies 
น าจดุแข็งไปเพิม่โอกาส 

W–O Strategies 
น าโอกาสไปลดจดุออ่น 

อปุสรรคทีส่ าคญั S–T Strategies 
น าจดุแข็งไปลดอปุสรรค 

W–T Strategies 
ปิดจดุออ่นเพือ่ลดอปุสรรค 

 
เมือ่ท าการวเิคราะหแ์ลว้เราจะไดร้ายการหวัขอ้ SWOT ออกมา ใหจ้ดัประเภทดวูา่ เป็น SO, ST, WO, WT อยา่งละ

กีร่ายการ และจดัล าดับความส าคัญวา่ควรปรับปรงุและแกไ้ขรายการใดกอ่น 

 กลยทุธท์ีค่ดิขึน้มาแตล่ะขอ้สามารถเชือ่มและเสรมิกนัได ้เชน่ กลยทุธใ์นชอ่ง WT สามารถแปลงใหเ้ป็นโอกาส

ทางธรุกจิและน าไปเชือ่มและสรา้งกลยทุธใ์นชอ่ง SO ได ้ซึง่จะเห็นวา่เมือ่เอามาจับคูก่นัแลว้ก็จะเขา้ใจองคก์รและ

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ มองภาพรวมออก และสามารถวางกลยทุธข์ององคก์รไดอ้ยา่งถกูตอ้งและถกูทศิทาง แตท่ีส่ าคญั

คอื ควร เขยีนรายการ SWOT ออกมาใหน้อ้ยทีส่ดุโดยควรเขยีน ออกมาไมเ่กนิสามรายการตอ่หนึง่ตัวหรอืทัง้หมด

ควรรวมกนัไมเ่กนิ 12 รายการ โดยเอาสิง่ทีส่ าคัญตอ่องคก์รมากทีส่ดุขึน้มา ไมเ่ชน่นัน้เวลา ท ารายการของกลยทุธ์

ออกมาจะมากเกนิไปและเมือ่น าไปปฏบิัตจิะเยอะและท าไดย้าก  

การก าหนดแผนกลยทุธจ์ากการวเิคราะห ์TOWS Matrix 

กลยทุธ ์WT   รบีสลาย จดุออ่น และหลกีเลีย่ง อปุสรรค 
กลยทุธ ์WO เลีย่งจดุออ่น น าความสามารถเฉพาะอยา่งมาใชใ้หไ้ดเ้ปรยีบในสว่นทีม่โีอกาสสงู 
กลยทุธ ์ ST   เอาจดุแข็งสงูสดุไปขม่อปุสรรค เชน่ ใช ้จดุแข็ง ทางเทคโนโลย ีการจดัการเพือ่จัดการอปุสรรคทีม่ี
คูแ่ขง่มาก  
กลยทุธ ์ SO เป็นสถานการณ์ทีบ่รษัิทตอ้งการมากทีส่ดุโดยใชจ้ดุแข็งและโอกาสทีด่ ีสรา้งแผนรกุ 
ทางเลอืกกลยทุธ ์
 
เลอืก WT เมือ่เห็นจดุออ่นและอปุสรรคสงูกวา่คูแ่ขง่ขนั ตอ้ง พัฒนาอกีระยะ จงึจะแขง่ขนัได ้(กลยทุธถ์อย) 
เลอืก WO มจีดุออ่นสงูแตโ่อกาสก็สงูดว้ย ตอ้งคอยหลกีเลีย่ง บางจดุออ่นเพือ่โอกาส ควรเลอืกแผนตัง้รบั 
(Defensive) 
เลอืก ST มจีดุแข็งสงูแตเ่จออปุสรรคแขง่ขนัสงู หรอืผูบ้รหิารยังขาดความมัน่ใจ ควรเลอืกแผนทดสอบโครงการ 
Pilot test เพือ่ดคูวามเป็นไปไดข้องแผนบางตัวทีค่าดวา่สรา้งตลาดใหมไ่ด ้(Competitive) 
เลอืก SO มทีัง้จดุแข็งและโอกาสสงู เลอืกแผนรกุ (Aggressive) และลงทนุดา้นงบประมาณเต็มทีเ่พือ่ชยัชนะใน
การแขง่ขนัและยดึตลาดไดก้อ่นคูแ่ขง่ (Competitive) 
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A4 เทคนคิการระดมสมองเพือ่ใหไ้ดม้าของสถานการณ์ความเสีย่ง ( Speak Up):  

ประชุมสมุหวั 6-3-5   

 

เป็นรปูแบบการระดมสมองเพือ่ท าใหเ้กดิการสรา้งไอเดยีในเวลาสัน้ๆ  ชือ่ 6-3-5 คอื  6 คน เขยีน 3 idea ใน 5 

นาท ี 

ท าไม 

• ใหเ้วลาและวธิกีารกบัทมีงานเพือ่ใหเ้กดิการระดมสมองใหไ้ดม้ากทีส่ดุเพือ่ใหเ้กดิไอเดยีหรอืประเด็นทีค่วร

ตอ้งใสใ่จ 

• ใหแ้บบฟอรม์บนัทกึแตล่ะคนเพือ่บันทกี 

• ใหเ้วลากบัการแลกเปลีย่นไอเดยี โดยการเขยีน ลดผลจากการพดูหรอืภาษากายทีอ่าจมผีล 

• เป็นการกระจายความรูส้กึกดดันโดยใหแ้ตล่ะคนสามารถออกความเห็น 

• ดว้ยการเขยีนจะท าใหล้ดการถกเถยีงโตแ้ยง้ในบางกรณี 

 

ท าอยา่งไร 

1. ประกอบทมีงาน ทมีควรไมเ่กนิ 6 คน  
2. ก าหนดประเด็นสถานการณ์ความเสีย่ง “ อะไรคอืสถานการณ์ความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้” 

ใหแ้ตล่ะคนเขยีนค าถามนีท้ีห่ัวกระดาษ ( ซึง่สามารถแยกกลุม่แยกดา้นได ้เชน่ ในแงก่ฏหมาย ในแง่
การเงนิ) 

3. ใหแ้ตล่ะคนท าการกรอกขอ้มลู ไมต่อ้งท าการปรกึษาหารอื อภปิราย  โดยใหร้ะบทุัง้สถานการณ์และ
ผลกระทบ 

4. แตล่ะคนใหเ้ขยีน 3 ไอเดยีในชอ่งบนสดุของแตล่ะแถว โดยใหเ้วลา 5 นาท ีแลว้สง่ใหเ้พือ่นดา้น
ขวามอืถัดไป 

5. คนทีร่ับใหอ้า่นไอเดยีของเพือ่นและเขยีนไอเดยีเพิม่อกี 3  

• อยา่ลมืขยายไอเดยี 
• ไอเดยีตอ้งใหแ้ตกตา่ง 
• เขยีนใหม้ากทีส่ดุ 

 

ค าถาม : อะไรคอืสถานการณ์ความเสีย่งและผลทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่ ……………………… 
 

 1 2 3 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

..    

 

 

  

• ค าถามใหท้มีฉุกคดิ หากเป็นโครงการทีแ่ลว้ทา่นเห็นความเสีย่งอะไร หากทา่นเป็นลกูคา้ทา่นจะคดิ

วา่อยา่งไร 

• วธิกีารนีอ้าจใช ้Post It หรอื กระดาน white Board แทนได ้
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เทคนคิการระดมสมองเพือ่ใหไ้ดม้าของสถานการณ์ความเสีย่ง:  

ประชุมสมุหวั Post it เขยีน พดู ถก 

อะไร 

เพือ่ใหเ้กดิการระบไุอเดยีโดยอสิระเกีย่วกบัความเสีย่ง 

ท าไม 

สรา้งideaทีต่กผลกึ พรอ้มการท าใหเ้ป็นเอกสาร 

ท าอยา่งไร 

ก าหนดค าถามความเสีย่งโดยเฉพาะ สถานการณ์และผลทีท่า่นคดิวา่อาจเกดิขึน้ ตามกรอบทีศ่กึษาความเสีย่ง 

เริม่ระดมสมอง โดย 

แตล่ะคนเขยีน idea ที ่Post It หนึง่ ไอเดยีตอ่แผน่หรอืเขยีนบนกระดาน 

ใหแ้ตล่ะคนมเีวลาอา่น ไอเดยีคนอืน่ 

เริม่ท าการปรกึษาหารอื ท าความกระจา่ง ท าความเขา้ใจ อธบิาย ใหท้ าการจัดกลุม่ของไอเดยีในกรณีทีเ่ป็นประเด็น

เดยีวกนั 

ระวัง ใหม้กีารระดมสมองจงึหา้มเซ็นเซอร ์ทกุๆไอเดยีรับฟัง ไมท่ าการถกเถยีงระหวา่งระดมสมอง ซ า้กนัไดเ้พราะ

อาจจะคนละสาเหต ุ

ผลลัพธค์อืตอ้งการไอเดยีใหม้ากทีส่ดุ 

 

 

ประชุมสมุหวั ( 6-3-5 or Post it +    ) 

ท าการจัดกลุม่กลุม่ของความเสีย่ง 

วธิกีาร 

ใชข้อ้มลูจาก 6-3-5 หรอื Post It  

โดยไมต่อ้งอภปิราย ใหจ้ดักลุม่ประเด็นไอเดยี โดยใหท้มีท ากนัเป็นกลุม่ 

แตล่ะคนใหเ้ลอืก 1- 2 ไอเดยี ทีล่ะครัง้ 

ใหท้มีงานปรับอกีรอบ เพือ่ท าการจัดกลุม่  

• ใหร้ะวังบางคนกมุความคดิของกลุม่ ใหท้กุคนไดใ้หค้วามคดิความเหน็ 

• การระดมสมองจะไดม้าจากสมองทีถ่กูตอ้ง การระดมสมองไมใ่ชก่ารถกเถยีง ไมจ่ าเป็นตอ้งกงัวลกบั

ตรรกะ ล าดับ เพราะจะท าในขัน้ตอนตอ่ไป 
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A5 เทคนคิทีใ่ชใ้นการระบคุวามเสีย่ง 
 
FMEA 
 
Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) เป็นเทคนคิการชีบ้ง่อันตรายทีใ่ชก้ารวเิคราะหใ์นรปูแบบความ
ลม้เหลวและผลทีเ่กดิขึน้ เป็นการตรวจสอบชิน้สว่นเครือ่งจักรอปุกรณ์ในแตล่ะสว่นของระบบแลว้น ามาวเิคราะหห์า
ผลทีเ่กดิขึน้เมือ่เกดิความลม้เหลวของเครือ่งจักรอปุกรณ์ หรอื รวมทัง้การผดิพลาดจากการท างานตา่งๆ 
  
ขัน้ตอนการชีบ้ง่อันตรายดว้ย FMEA ใหป้ฏบิตัดิังนี ้
1.จัดเตรยีมขอ้มลู เอกสาร และแผนผัง ประกอบดว้ย 

• แบบงานทางวศิวกรรมและบันทกึจากการออกแบบ 
• รายการกระบวนการทีจ่ าเป็น 
• รายการวัสดขุัน้ตอนการประกอบ 
• ปัญหาในการผลติกอ่นหนา้ทีค่ลา้ยๆกนั  
• ปัญหาในการใชง้านกอ่นหนา้ทีค่ลา้ยๆกนั 
• ประวัตดิา้นคณุภาพและความน่าเชือ่ถอื 
• แผนผังระบบทอ่และอปุกรณ ์
• แผนผังวงจรกระแสไฟฟ้า และค าอธบิายถงึลกัษณะของระบบ 
• แผนผังของระบบเชือ่มโยงระหวา่งเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ 
• แผนผังการเดนิสายไฟ 
• แผนผังเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ทีใ่ชง้าน 
• เอกสารอืน่ ๆ เชน่ คูม่อืการฝึกอบรม คูม่อือปุกรณ์ และขัน้ตอนการปฏบัิตกิารในระบบ 

 
ทมีงานตอ้งท าการศกึษาทบทวนประวตัใินอดตี ทัง้บทเรยีนจากความลม้เหลวในอดตี ปัญหาคณุภาพ ปัญหาจาก
ลกูคา้  แนวนโยบาย มาตรฐานการท างานตา่งๆ อัตราการเกดิของเสยี ความสามารถในจดุปฏบิต้งิานกอ่นหนา้  
 
เอกสารทีค่วรรวบรวมใหม้พีอทีจ่ะท าใหเ้ห็นถงึผลกระทบทีม่ตีอ่ระบบรวมและระบบยอ่ย เนือ่งจากการขาดชิน้สว่นใด
ชิน้สว่นหนึง่อันเกดิจากความลม้เหลว ท าใหท้ราบถงึผลกระทบ เชน่ ระบบจา่ยก าลังตา่ง ๆ มคีวามสมัพันธร์ะหวา่ง
กนักบัอปุกรณ์ควบคมุเครือ่งอัดอากาศ น ้าหลอ่เย็นหรอืก าลังไฟฟ้า ความลม้-เหลวของระบบไฟฟ้าเป็นสาเหตใุห ้
เครือ่งอัดอากาศท างานลม้เหลวได ้ รวมทัง้ชิน้สว่น อปุกรณ์เป็นตน้ 
  
2.คัดเลอืกกลุม่ท าการศกึษา FMEA ซึง่ตอ้งประกอบดว้ยบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ดังนี ้
ทมีงานควรมาจากหลายหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ท าการระดมสมองได ้ซึง่ตอ้งรวมถงึวศิวกรทีร่ับผดิชอบ
หรอืหวัหนา้ทมี หน่วยงานนีอ้าจประกอบดว้ย งานออกแบบ งานผลติ งานวัตถดุบิ งานคณุภาพ งานบรกิาร ผูส้ง่มอบ 
หน่วยงานถัดไป  เพือ่สง่เสรมิการท างานเป็นทมีและไดแ้ลกเปลีย่นความคดิ 

• วศิวกรหรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นการปฏบัิตงิานในเรือ่งการออกแบบและการปฏบัิตงิานของโรงงาน 
• ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการควบคมุระบบไฟฟ้า เครือ่งจักร อปุกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวก 
• พนักงานผูท้ีท่ างานในสว่นนัน้ๆ 

 
หัวหนา้กลุม่ตอ้งมคีณุสมบตัดิังตอ่ไปนี้ 
- มคีวามรูใ้นเสปคและปัญหาผลติภัณฑ ์ ตอ้งมปีระสบการณ์ดา้นเครือ่งจกัรอปุกรณ์ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน 
สาเหต ุและผลกระทบจากความลม้เหลวของเครือ่งจักรอปุกรณ์ รวมถงึจากขน้ตอนในการท างาน 
- มคีวามรูเ้กีย่วกบัโรงงานในเชงิวศิวกรรม ดา้นการออกแบบและการควบคมุเครือ่งจักรอปุกรณ์หรอืไฟฟ้า 
 
 
3 การท า FMEA มแีนวทางดังนี ้
- ใหก้รอบในการศกึษาเพือ่ก าหนดขอบเขตการท า FMEA โดยจดัท ารายการของสิง่ตา่ง ๆ ในโรงงานอยา่งเป็น
ระบบ ซึง่ค าวา่ ระบบ หมายถงึ สว่นประกอบทัง้หมดของเครือ่งจักรอปุกรณ์ ทอ่ และสว่นประกอบอืน่ ๆ ทีเ่ป็นสว่น
สนับสนุน เชน่ แหลง่ก าเนดิไฟฟ้า น ้าหลอ่เย็น เป็นตน้ ทัง้นีต้อ้งครอบคลมุหนา้ทีก่ารท างานอยา่งสมบรูณ์ 
- อธบิายรายละเอยีดของชิน้สว่นหลักของระบบตา่ง ๆ ในโรงงานอยา่งไรก็ตามอปุกรณ์ของแตล่ะระบบมักจะท างาน
ลม้เหลว เนือ่งมาจากชิน้สว่นยอ่ย ๆ 
- เก็บรวบรวมขอ้มลู ซึง่ประกอบดว้ย 

• รายละเอยีดของชิน้สว่นเครือ่งจักรอปุกรณ์และระบบสนับสนุน 
• รปูแบบความลม้เหลวทีเ่ลอืกไวร้วมทัง้สาเหตขุองความลม้เหลว 
• ผลกระทบทีเ่กดิจากความลม้เหลวของระบบรวม และระบบยอ่ย 
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• วธิกีารตรวจวดัและการวเิคราะหห์าสาเหตขุองความลม้เหลว 
• ระบบการท างานทดแทนและผูป้ฏบิตังิาน พรอ้มค าอธบิาย 

  
4 การรวบรวมขอ้มลู ผลความลม้เหลวของชิน้สว่นทีม่ตีอ่ระบบความลม้เหลวทัง้หมด ซึง่เป็นสาเหตใุหร้ะบบไม่
สามารถท างานได ้จะไดร้ับการพจิารณาทัง้หมด 
 
5 รายงานทีต่อ้งจัดท าเพือ่แสดงผลการศกึษา  บันทกึขอ้มลูลงในแบบการชีบ้ง่อันตรายและการประเมนความเสีย่ง  
ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูในเรือ่ง 

• รายละเอยีดของชิน้สว่นเครือ่งจักรอปุกรณ์และระบบสนับสนุน  
• ความลม้เหลวหรอืความเสยีหายหรอืความบกพรอ่ง 
• สาเหตขุองความลม้เหลวหรอืความเสยีหายหรอืความบกพรอ่ง 
• ผลทีเ่กดิจากความลม้เหลวหรอืความเสยีหายหรอืความบกพรอ่งของ 

ชิน้สว่นเครือ่งจกัรอปุกรณ์และระบบสนับสนุน 
• มาตรการป้องกนั ควบคมุ และแกไ้ข 

  
6 น าผลการชีบ้ง่อันตรายมาประเมนิความเสีย่ง เพือ่จัดล าดับความเสีย่งอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ในแบบการชีบ้ง่
อันตรายและประเมนิความเสีย่ง  
 
7 จัดท าแผนงานบรหิารจัดการความเสีย่ง  ตามระดับความเสีย่งทีป่ระเมนิไดล้งในแบบแผนงาน  
 
 

การระบคุวามเป็นไปไดข้องขอ้บกพรอ่งในสว่นของ Product Quality เชน่ 
• ไมส่ามารถประกอบไดใ้นขัน้ตอน xx 
• ไมส่ามารถตดิเขา้ดว้ยกนัเดว้ยเครือ่งมอืลกูคา้ 
• ไมส่ามารถเจาะรูไ้ด ้
• เครือ่งมอืสกึหรอืเกนิไป 
• อปุกรณ์เสยีหายในสว่น xxx 
• ใสผ่ดิ 
• ประกอบผดิ 
• ยดึผดิ 
• มกีารปนเป้ือน 
• มกีารเสยีหาย 
• มกีารขดูขดี 
• ใสผ่ดิ 
• ใสไ่มค่รบ 
• ขนัแน่นไป 
• ขนัเบาไป 
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ตัวอยา่งจาก Core Tool 
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ตัวอยา่งจาก core tool 
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ตัวอยา่งจาก core tool 
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Checklist 
 
Checklist เป็นวธิทีีใ่ชใ้นการชีบ้ง่ความไมแ่น่นอนโดยการน าแบบตรวจไปใชใ้นการตรวจสอบการด าเนนิงานใน
โรงงานเพือ่คน้หาความเสีย่ง เพือ่ตรวจสอบวา่ไดป้ฏบัิตติามมาตรฐานการปฏบัิตงิานหรอืขอ้ก าหนดลกูคา้ 
ขอ้ก าหนดผลติภัณฑ ์เพือ่น าผลจากการตรวจสอบมาท าการชีบ้ง่ความเสีย่ง 
 
ขัน้ตอนการชีบ้ง่อันตรายดว้ยวธิ ีChecklist ใหป้ฏบิัตดิังนี ้

1. ก าหนดหัวขอ้เรือ่งทีจ่ะตรวจสอบ 
2. รา่งรายละเอยีดของเรือ่งทีจ่ะตอ้งตรวจสอบ โดยพจิารณาถงึ แบบงาน สเปค ขัน้ตอนการปฏบิัต ิขอ้

กฎหมาย และมาตรฐานดา้นคณุภาพ 
3. น ารายละเอยีดในขอ้ 2 มาจัดท าแบบตรวจ 
4. ตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของแบบตรวจอกีครัง้ โดยผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 
5. น าแบบตรวจไปใชต้รวจสอบ 
6. น าผลการตรวจสอบมาชีบ้ง่ความเสีย่ง  
7. น าผลการชีบ้ง่มาประเมนิความเสีย่ง เพือ่จัดล าดับความเสีย่งลงในแบบประเมนิความเสีย่ง   
8. จัดท าแผนงานบรหิารจัดการความเสีย่งตามระดับความเสีย่งทีป่ระเมนิ 

 
 

What If Analysis    
 
What If Analysis   เป็นกระบวนการในการศกึษา วเิคราะห ์และทบทวนเพือ่ชีบ้ง่ความไมแ่น่นอนในการด าเนนิงาน
ตา่ง ๆ โดยการใชค้ าถาม “จะเกดิอะไรขึน้...ถา้...” (What If) และหาค าตอบในค าถามเหลา่นัน้เพือ่ชีบ้ง่ความไม่
แน่นอน 
 
ขัน้ตอนการชีบ้ง่ความไมแ่น่นอนดว้ยวธิ ีWhat If Analysis ใหป้ฏบิตัดิังนี ้
1 แตง่ตัง้บคุคลเพือ่ท าการศกึษา วเิคราะห ์และทบทวนการด าเนนิงาน 
2 ก าหนดขอบเขตของการศกึษา วเิคราะห ์และทบทวนโดยครอบคลมุปัจจยัตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
3 ระบขุองเขตของแหลง่ก าเนดิความไมแ่น่นอน และพืน้ทีท่ีไ่ดร้ับผล ขอบเขตของแหลง่ก าเนดิความไมแ่น่นอนใน
กระบวนการอาจเป็น 

o วัตถดุบิ 
o เครือ่งจักร อปุกรณ ์เครือ่งมอืวัด 
o หน่วยของกระบวนการผลติ 
o พืน้ทีก่ารปฏบิัตงิาน 
o ระบบสาธารณูปโภค น ้า ไฟฟ้า 
o พนักงาน 
o สเปคงาน 

 
4 เตรยีมขอ้มลูรายละเอยีดในหัวขอ้ตา่ง ๆ เพือ่ใชใ้นการตัง้ค าถามซึง่ก าหนดสมมตฐิานหรอืลดความคลาดเคลือ่น
จากชว่งเวลาการผลติปกต ิ
5 จัดท าค าถามใหเ้ป็นระบบและทบทวนค าถามตา่ง ๆ การตัง้ค าถามใหพ้จิารณาในประเด็นตา่ง ๆ ดังนี้ 

- ความผดิพลาดจากคน 
- ความลม้เหลวของเครือ่งจักรอปุกรณ์ 
- สภาพกระบวนการผลติทีผ่ดิปกตเินือ่งจากอณุหภมู ิความดนั 
- ความลม้เหลวของเครือ่งมอื เครือ่งวัด 
- ความลม้เหลวของระบบสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ความผดิพลาดจากการท างานของคนงาน 
- การท างานไมเ่ป็น 
- การซอ่มบ ารงุรกัษา 
- การเกดิอบุัตเิหตใุนการท างาน 
- ความลม้เหลวโดยรวม เชน่ ความลม้เหลวของอปุกรณ์รวมกนั  หรอืผดิพลาดจากการท างานของ

คนงานทีส่ง่ผลหากนั 
6 ด าเนนิการศกึษา วเิคราะห ์และทบทวนเพือ่ชีบ้ง่อันตรายดว้ยเทคนคิ What If โดยหัวขอ้แตล่ะคอลัมนใ์นแบบ
การชีบ้ง่ความไมแ่น่นอนและการประเมนิความเสีย่งจะประกอบดว้ย 
    ค าถาม What If 
    ความไมแ่น่นอนและผลทีเ่กดิขึน้ตามมา 
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    มาตรการเพือ่ลดผลกระทบของความไมแ่น่นอน 
    ขอ้เสนอแนะ 
 หัวหนา้กลุม่มหีนา้ทีจ่ดัการกบัค าถามใหแ้ลว้เสร็จกอ่นทีจ่ะเริม่ค าถามขอ้ตอ่ไป 
7 สรปุขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา วเิคราะห ์ทบทวนการด าเนนิงานลงในแบบการชีบ้ง่ความไมแ่น่นอนและะการ
ประเมนิความเสีย่ง  
8 น าผลการชีบ้ง่อันตรายมาประเมนิความเสีย่ง เพือ่จัดล าดับความเสีย่งลงในแบบการชีบ้ง่ความไมแ่น่นอนและการ
ประเมนิความเสีย่ง 
9 จัดท าแผนงานบรกิารจดัการความเสีย่งตามระดับความเสีย่งทีป่ระเมนิไดล้งในแบบแผนงาน 
 

Hazard and Operability Study (HAZOP) 
 
Hazard and Operability Study (HAZOP) เป็นเทคนคิการศกึษา วเิคราะห ์และทบทวนเพือ่ชีบ้ง่ความไมแ่น่นอน
และคน้ปัญหา โดยการวเิคราะหห์าความไมแ่น่นอนและปัญหาของระบบตา่ง ๆ ซึง่เกดิจากความไมส่มบรูณ์ในการ
ออกแบบ โดยไมไ่ดต้ัง้ใจดว้ยการตัง้ค าถามทีส่มมตสิถานการณ์ของการผลติในภาวะตา่ง ๆ โดยใช ้HAZOP Guide 
Words ในตารางที ่
 
 ขัน้ตอนการชีบ้ง่อันตรายดว้ยวธิ ีHAZOP ใหป้ฏบิัตดิังนี ้
 1 แนะน าสมาชกิของกลุม่บคุคล พรอ้มประวัตอิยา่งครา่ว ๆ 
 2 ผูป้ระสานงานเสนอวธิใีนการท า HAZOP 

3 น าเสนอใหก้ลุม่ทราบถงึคณุสมบัตขิองสารเคม ีหรอืวตัถอุันตรายชนดิ ขัน้ตอน flowงาน เครอืงจักร 
อปุกรณ์ตา่งๆ 

 

HAZOP Guide Words ความบกพรอ่งหรอืผดิปกตใินการท างาน  
(Operating Deviation) 

ไม ่(None) •  ไมม่กีารไหล (No Flow) 
•  ไหลยอ้นกลับ (Reverse Flow) 
•  ไมเ่กดิปฏกิริยิา (No Reaction) 

มากกวา่ 
(More) 

•  อัตราการไหลยอ้นกลับ (Increased Flow) 
•  ความดันเพิม่ขึน้ (Increased Pressure) 
•  อณุหภมูเิพิม่ขึน้ (Increased Temperature) 
•  อัตราการเกดิปฏกิริยิาเพิม่ขึน้ (Increased Reaction Rate) 

นอ้ยกวา่ (Less) •  อัตราการไหลลดลง (Reduced Flow) 
•  ความดันลดลง (Reduced Pressure) 
•  อณุหภมูลิดลง (Reduced Temperature) 
•  อัตราการเกดิปฏกิริยิาลดลง (Reduced Reaction Time) 

 

HAZOP Guide Words ความบกพรอ่งหรอืผดิปกตใินการท างาน  

(Opening Deviation) 
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ปจัจยัอืน่ ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

(Part of , as well as 
other) 

•  การเปลีย่นแปลงสว่นผสมของวัตถดุบิ (Change of Ratio of 
Material Present) 

•  การเปลีย่นวตัถดุบิ (Different Material Present) 
•  สภาวะโรงงานทีแ่ตกตา่งจากการปฏบิัตอิยา่งปกต ิ(Different 

Plant Condition from Normal Operation) 
•  การเดนิเครือ่งจักร (Start up) 
•  การหยดุเครือ่งจักร (Shut down) 
•  การปลอ่ยสารเคม ีความดัน ฯลฯ (Relief) 
•  การใชเ้ครือ่งมอื (Instrumentation) 
•  การเก็บตัวอยา่ง (Sampling) 
•  ความบกพรอ่งของระบบน ้า ระบบไฟ เป็นตน้ (Utility Failure) 
•  การกดักรอ่น (Corrosion) 
•  การซอ่มบ ารงุ (Maintenance) 
•  กากดัเซาะ (Erosion) 
•  ไฟฟ้าสถติย ์(Grounding/Static) 

 
 
4 สมาชกิในกลุม่ตอ้งชีบ้ง่อันตรายเบือ้งตน้ในกระบวนการผลติหรอืผลติภัณฑ ์
5 ก าหนดขอบเขตของการท า HAZOP 
6 การเดนิส ารวจโรงงาน 
7 จัดประชมุกลุม่ยอ่ยภายใตข้อบขา่ยงานทีก่ าหนดในการท า HAZOP 
8 สรปุขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการศกึษา วเิคราะห ์และทบทวนการด าเนนิงานลงในแบบการชีบ้ง่ความไมแ่น่นอน
และประเมนิความเสีย่ง   
9 น าผลการชีบ้ง่อันตรายมาประเมนิความเสีย่ง เพือ่จัดล าดับความเสีย่ง 
10 จัดท าแผนงานบรหิารจดัการความเสีย่งตามระดับความเสีย่งทีป่ระเมนิ 
 
 

Fault Tree Analysis    
Fault Tree Analysis   เป็นเทคนคิการชีบ้ง่อันตรายทีเ่นน้ถงึความผดิพลาดของความลม้เหลวผลติภัณฑห์รอื
กระบวนการอยา่งรา้ยแรงทีเ่กดิขึน้หรอืคาดวา่จะเกดิขึน้ เพือ่น าไปวเิคราะหห์าสาเหตขุองการเกดิเหต ุ ซึง่เป็น
เทคนคิในการคดิยอ้นกลับทีอ่าศัยหลักการทางตรรกวทิยาในการใชห้ลักการเหตแุละผล โดยเริม่วเิคราะหจ์ากผล
การลม้เหลวผลติภัณฑท์ีร่า้ยแรงรา้ยแรงทีเ่กดิขึน้หรอืคาดวา่จะเกดิขึน้ เพือ่หาเหตกุารณแ์รกทีเ่กดิขึน้กอ่นแลว้
น ามาแจกแจงขัน้ตอนการเกดิเหตกุารณ์แรกมาวา่จากเหตกุารณ์ยอ่ยอะไรไดบ้า้ง  การสิน้สดุ การวเิคราะหเ์มือ่พบวา่
เหตกุารณ์ยอ่ยเป็นผลเนือ่งมาจากความบกพรอ่งหรอืความผดิพลาดใดๆจากการปฏบิัตงิาน 
  
ขัน้ตอนการชีบ้ง่อันตรายดว้ยวธิ ีFault Tree Analysis ใหป้ฏบิัตดิังนี ้
1 ใหพ้จิารณาเลอืกจ าลองเหตกุารณ์แรก (Top Event) 
2 วเิคราะหห์าสาเหตขุองการเกดิเหตกุารณ์แรกวา่ เกดิไดจ้ากเหตกุารณ์เหตกุารณ์ยอ่ย (Fault Tree Event or 
Intermediate Event) 
3 วเิคราะหห์าสาเหตขุองเหตกุารณ์ยอ่ยเหลา่นีอ้กีจนการวเิคราะหส์ ิน้สดุเมือ่พบวา่สาเหตตุา่ง ๆ เกดิขึน้เป็นผลมา
จากความบกพรอ่งของเครือ่งจักร อปุกรณ์ เครือ่งมอื ระบบความปลอดภยัของผูป้ฏบิัตงิาน   และหรอืระบบการ
บรหิารจัดการ   ซึง่เหลา่นีจ้ดัเป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยปกต ิ(Basic Event) 
4 แสดงผลการศกึษา วเิคราะห ์และทบทวนเพือ่ชีบ้ง่อันตรายในรปูแผนภมู ิ
5 สรปุผลการศกึษา วเิคราะห ์และทบทวนการด าเนนิงานลงในแบบการชีบ้ง่อันตรายและการประเมนิความเสีย่ง 4 
6 จัดท าแผนงานบรหิารจัดการความเสีย่ง ตามระดับความเสีย่งทีป่ระเมนิได ้ 
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A6 ตวัอยา่งเกณฑส์ าหรบัการประเมนิความเสีย่ง 

 
ตัวอยา่ง Risk Criteria 
 

S คือ ความรุนแรงของขอ้ขดัขอ้ง (ค่า 1 – 4 นอ้ย - มาก) 
   

 
คะแนน 1 

 
ไม่มีผลกระทบต่อระบบ 

   

 
คะแนน 2 

 
หน่วยรองสูญเสียหนา้ท่ีการท างาน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัไม่มาก 

 
คะแนน 3 

 
ระบบหรือหน่วยหลกัสูญเสียหนา้ท่ีการท างานหลกั  

 

 
คะแนน 4 

 
มีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิต หรือไดรั้บบาดเจบ็ ขั้นวิกฤต มีผลกระทบต่อระบบอ่ืนๆ 

   
ผลกระทบต่อหน่วยงานอ่ืนๆ 

   

       

O คือ ความเส่ียงของปัญหา (ค่า 1-4 นอ้ย - มาก) 
   

 
คะแนน 1 

 
ไม่มีความเส่ียงเลย 

   

 
คะแนน 2 

 
มีความเส่ียงนอ้ย หน่วยรองอาจจะสูญเสียหนา้ท่ีการท างาน  

   
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัไม่มาก 

  

 
คะแนน 3 

 

มีความเส่ียงปานกลาง อาจท าให้ระบบหรือหน่วยหลกัสูญเสียหนา้ท่ีการท างาน
หลกั  

 
คะแนน 4 

 
มีความเส่ียงมาก ถึงขั้นวิกฤต มีผลกระทบต่อระบบอ่ืนๆ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

       

D คือ ความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา (ค่า 1-4 ง่าย - ยาก) 
   

 
คะแนน 1 

 
สามารถแกไ้ขไดง่้าย ไม่ตอ้งใชอ้ะไหล่  

 

 
คะแนน 2 

 
สามารถแกไ้ขไดเ้อง  อาจตอ้งการใชอ้ะไหล่ท่ีสามารถจดัหาหรือรอได ้

 
คะแนน 3 

 
สามารถแกไ้ขไดเ้อง แต่ตอ้งใชอ้ะไหล่เฉพาะทาง หรืออะไหล่ราคาแพง 

 
คะแนน 4 

 
ไม่สามารถแกไ้ขไดเ้ลย ไม่มีอะไหล่เปล่ียน หรือตอ้งส่งซ่อมบริษทั 

       

ค่า RPN = S x O x D  
เรียงล าดบัค่า RPN          จากนั้นวิเคราะห์ เลือกท าตาม RPN จากมากไปนอ้ย 
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ตัวอยา่งการก าหนดโอกาสการเกดิและผลกระทบ 
 

 
 
ตัวอยา่งเกณฑส์ าหรับงานโครงการ 
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ตัวอยา่งเกณฑค์วามเสีย่ง 
 

  Technical 
Maturity 

Technical Performance Integration/Interoperability 

Details Maturity of 
technologies 
associated with the 
alternative 

Confidence in performance 
expectations 

This refers to Integration and Interoperability (I&I) issues as 
they affect the alternative's ability to achieve its stated 
outcome. The extent that I&I is understood has been 
demonstrated. It is assumed I&I considerations associated. 

Low Key technologies 
are ready and 
mature and require 
little/no effort in 
time to execute the 
alternative 

There are no technical or 
performance expectations 
identified that will have any 
impact on achieving the 
stated outcome objectives 
expected from the 
alternative 

For this alternative, I&I considerations are well understood. 
Most of the challenging concerns have been resolved and/or 
successfully tested/demonstrated under representative or 
actual field conditions. As such, I&I considerations are not 
expected to have severe negative impact on the ability of this 
alternative to achieve its stated objectives. 

Low med Key technologies 
are expected to be 
ready and mature in 
time to execute the 
alternative 

Limited technical or 
performance expectations 
identified that will have a 
minor impact on achieving 
the stated outcome 
objectives expected from 
the alternative 

For this alternative, I&I considerations are very well 
understood. Some challenging concerns have not been 
resolved and/or successfully tested/demonstrated under 
representative or actual field conditions. As such, I&I 
considerations are expected to have negligible impact on the 
ability of this alternative to achieve its stated objectives. 

Medium Key technologies 
are not ready and 
mature and require 
moderate effort to 
implement the 
alternative 

Technical or performance 
limitations have been 
identified that will have a 
moderate impact on 
achieving the stated 
outcome objectives 
expected from the 
alternative 

For this alternative, I&I considerations are somewhat-
borderline understood. Nearly all (including the most 
challenging concerns) have been resolved and/or successfully 
tested/demonstrated under representative or actual field 
conditions. As such, I&I considerations are expected to have 
modest negative effects on the ability of this alternative to 
achieve its stated objectives. 

Medium-
High 

Key technologies 
are not ready and 
mature and require 
significant effort to 
implement the 
alternative 

There are no technical or 
performance expectations 
identified that will have any 
impact on achieving the 
stated outcome objectives 
expected from the 
alternative 

For this alternative, I&I considerations are somewhat-
borderline understood. Nearly all (including the most 
challenging concerns) have been resolved and/or successfully 
tested/demonstrated under representative or actual field 
conditions. As such, I&I considerations are expected to have 
significant negative effects on the ability of this alternative to 
achieve its stated objectives. 

High Key technologies 
will not be ready 
and mature and will 
have a severe 
impact on the 
alternative 

Major technical or 
performance issues have 
been identified that will 
have a severe impact on 
achieving the stated 
outcome objectives 
expected from the 
alternative 

For this alternative, I&I considerations are not very well 
understood. Many challenging concerns are not resolved 
and/or successfully tested/demonstrated under representative 
or actual field conditions. As such, I&I considerations are 
expected to have severe negative effects on the ability of this 
alternative to achieve its stated objectives. 

Catastrophic Key technologies 
will not be available 
and there is no 
alternative 

Serious technical or 
performance issues have 
been identified that will 
prevent achieving any of 
the stated outcome 
objectives expected from 
the alternative 

For this alternative, I&I considerations are show-stoppers with 
the respect to the ability of this alternative to achieve its stated 
objectives. 
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ตัวอยา่งเกณฑผ์ลกระทบ 
 

 
 
ตัวอยา่งเกณฑโ์อกาสการเกดิ 
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ตัวอยา่งการประเมนิความเสีย่ง 
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  ปัจจัยภายนอก
  

  ปัจจัยภายใน  

 จดุมุง่หมายขององคก์ร 

 ทศิทางกลยทุธ ์ 

 ผลตอ่ความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลลัพธต์ามที่

คาดหวังไวต้อ่ระบบการบรหิารคณุภาพ 

 

 

ปัจจัย ความไมแ่น่นอน ทัง้
ดา้นบวกและลบ ( 
uncertain)  

ผล ผลสรปุวา่ควรตอ้งไดร้ับจัดการไหม ใหด้โูอกาสประกอบ 
ทางเลอืกในการจัดการความเสีย่งและโอกาส สามารถรวมถงึ การหลกีเลีย่งความเสีย่ง ,การรับ
ความเสีย่งเพือ่รับเป็นโอกาส , ก าจัดแหลง่ความเสีย่ง , เปลีย่นโอกาสเกดิหรอืผลกระทบ , กระจาย
ความเสีย่ง หรอื คงความเสีย่งไวเ้พือ่เป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจ 

กระบวนการ / ระเบยีบปฏบิัตทิี่
เกีย่วขอ้ง โอกาส

การเกดิ 

สง่รนุแรงตอ่
วัตถปุระสงค์
เพยีงใด 

คน คนเกา่ๆ มคีวามคดิยดึ
ตดิ ท าใหก้ารปรับปรงุ
กระบวนการลดตน้ทนุ
ท าไดย้ากล าบาก 

3 3 ควรตอ้งไดร้ับการจัดการโดยxxxxxxxxx xxxxxxx เพราะวา่  

ไมม่คีวามรูพ้อ     

งานมาก     

คนทีท่ างานวเิคราะห์
ทางเทคนคิตน้ทนุไมม่ ี
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ตัวอยา่งแบบฟอรม้การประเมนิความเสีย่งเพือ่การวางระบบการบรหิารจัดการ 

  ปัจจัยภายนอก
  

  ปัจจัยภายใน  

 จดุมุง่หมายขององคก์ร 

 ทศิทางกลยทุธ ์ 

 ผลตอ่ความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลลัพธต์ามที่

คาดหวังไวต้อ่ระบบการบรหิารคณุภาพ 

สิง่ทีต่อ้งการ :  
xxxxxxx  xxxxx  

 

ปัจจัย ความไมแ่น่นอนทัง้
ดา้นบวกและลบ ( 
uncertain)  

ผล ผลสรปุวา่ควรตอ้งไดร้ับจัดการไหม 
ทางเลอืกในการจัดการความเสีย่งและโอกาส สามารถรวมถงึ การหลกีเลีย่งความเสีย่ง ,การรับ
ความเสีย่งเพือ่รับเป็นโอกาส , ก าจัดแหลง่ความเสีย่ง , เปลีย่นโอกาสเกดิหรอืผลกระทบ , กระจาย
ความเสีย่ง หรอื คงความเสีย่งไวเ้พือ่เป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจ 

กระบวนการ / ระเบยีบปฏบิัตทิี่
เกีย่วขอ้ง โอกาส

การเกดิ 

สง่รนุแรงตอ่
วัตถปุระสงค์
เพยีงใด 
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ตัวอยา่งแบบฟอรม้การประเมนิความเสีย่งเพือ่การวางระบบการบรหิารจัดการ จากขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ผูม้สีว่นได ้
เสยี 

ความตอ้งการ ความไมแ่น่นอน
ดา้นบวกและลบ ( 
uncertain) 

ผล สรปุวา่ควรตอ้งจัดการ
ใหม 

กระบวนการ / 
ระเบยีบปฏบัิตทิี่
เกีย่วขอ้ง 

ผูร้ับผดิชอบ
ในการ
ตดิตาม 

วธีใีนการ
รายงาน 

ความถีใ่น
การตดิตาม 

ชอ่งทางใน
การสอืสาร โอกาส

การเกดิ 
สง่ผลรุนแรง
ตอ่ความ
ตอ้งการ
เพยีงใด 

supplier จา่ยตรง
เวลา 

เงนิไมพ่อจา่ย 
 

1 
 

2 
 

ปปปปป Na     

เอกสาร
ผดิพลาด 

 
3 

 
3 

ปปปปปป Qp 123 

เอกสารมาไม่
ตรงเวลา 
 

 
3 
 

 
1 
 

ปปปปปป Form xxxx 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ดองเค็มหรอื
ลมื 

3 1 
 
 

ปปปปปป WI aaaa 

 ขอ้ก าหนด
อยา่โหดนัก 

         

 ตารางสง่
ชดัเจน 

         

 สัง่กนัยาวๆ          

ลกูคา้ ผลติภัณฑ์
ไดต้าม
ขอ้ก าหนด
อยา่ง
สม า่เสมอ 

         

 สง่มอบได ้
อยา่ง
รวดเร็ว 
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ตัวอยา่งแบบฟอรม้การประเมนิความเสีย่งเพือ่การวางระบบการบรหิารจัดการ 

ผูม้สีว่น
ไดเ้สยี 

ความ
ตอ้งการ 

ความไมแ่น่นอน
ดา้นบวกและลบ 
( uncertain) 

ผล สรปุวา่ควรตอ้งจัดการ
ใหม 

กระบวนการ / 
ระเบยีบปฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้ง 

ผูร้ับผดิชอ
บในการ
ตดิตาม 

วธีใีนการ
รายงาน 

ความถีใ่น
การตดิตาม 

ชอ่งทางใน
การสอืสาร โอกาส

การเกดิ 
สง่ผล
รนุแรงตอ่
ความ
ตอ้งการ
เพยีงใด 

           

           

           

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
 

 
 

         

  



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 9001 Cl 6.0 
 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                 CL6   Page 46 of 70                             08/08/2564 
 

การน าความเสีย่งสูก่ารออกแบบกระบวนการ 

ประเภท/
ปัจจัย 

ความไมแ่นน่อนดา้น
บวกและลบ ( ความ

เสีย่ง) 

จากสาเหต ุ ขอ้มลู ความคดิเห็น ความ
น่าสนใจของประเด็น: 
ดา้นลบ ความเป็นไปได ้
และหรอืโอกาสเกดิ รวมถงึ
ผลเสยีหาย 
ดา้นบวก  ความน่าท า 

ผลการตดัสนิใจ 

P
ro

c
e

s
s
: 

X
X

X
X

 

P
ro

c
e

s
s
: 

X
X

X
X

 

P
ro

c
e

s
s
: 

X
X

X
X

 

วัตถดุบิ ปรมิาณวัตถดุบิไม่
เพยีงพอตอ่ความตอ้งการ
จาก … 

สาเหต ุ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงมผีลให ้
ผลผลติไมไ่ดต้ามปรมิาณทีก่ าหนด 

ดา้นลบ 
 
 
ดา้นบวก 

 x  x 

  สาเหต ุ
การวางแผนการรับซือ้วตัถดุบิขององคก์ร
ไมม่ปีระสทิธภิาพประกอบดว้ยการ
ประเมนิจ านวนผลผลติตอ่ไรผ่ดิพลาด 
และขัน้ตอนการด าเนนิงานในการรับซือ้ที่
ลา่ชา้ 

ดา้นลบ 
 
 
ดา้นบวก 
 

    

  สาเหต ุ
เกษตรกรไมป่ลกูตามปรมิาณในสญัญา
หรอืน าผลผลติไปขายใหผู้ร้ับซือ้รายอืน่ 

ดา้นลบ 
 
ดา้นบวก 
 

 x   

  สาเหตจุากมคีูแ่ขง่ในตลาดทีแ่ยง่รับซือ้ ดา้นลบ 
 
ดา้นบวก 
 

 x   

 ความเสีย่งดา้นราคา
วัตถดุบิสงูสงู 

สาเหตจุาก ราคาผลผลติในทอ้งตลาดมี
การปรับราคาสงูขึน้ 

ดา้นลบ 
 
ดา้นบวก 
 

    

  สาเหตจุากปรมิาณผลผลติออกสู่

ทอ้งตลาดนอ้ย เนือ่งจากเกษตรกรสว่น
หนึง่หันไปปลกูพชืเศรษฐกจิชนดิอืน่ 

ดา้นลบ 
 
ดา้นบวก 
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ประเภท/
ปัจจัย 

ความไมแ่นน่อนดา้น
บวกและลบ ( ความ

เสีย่ง) 

จากสาเหต ุ ขอ้มลู ความคดิเห็น ความ
น่าสนใจของประเด็น: 
ดา้นลบ ความเป็นไปได ้
และหรอืโอกาสเกดิ รวมถงึ
ผลเสยีหาย 
ดา้นบวก  ความน่าท า 

ผลการตดัสนิใจ 

P
ro

c
e

s
s
: 

X
X

X
X

 

P
ro

c
e

s
s
: 

X
X

X
X

 

P
ro

c
e

s
s
: 

X
X

X
X

 

   ดา้นลบ 
 
 
ดา้นบวก 

    

   ดา้นลบ 
 
 
ดา้นบวก 
 

    

   ดา้นลบ 
 
ดา้นบวก 
 

    

   ดา้นลบ 
 
ดา้นบวก 
 

    

   ดา้นลบ 
 
ดา้นบวก 
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ตัวอยา่งการจัดเรยีงความเสีย่งเพือ่การวางระบบการจัดการ 
หาก RPN มากกวา่ 100 หรอื ความรนุแรงมากกวา่ 5 ตอ้งด าเนนิการ   
คา่ใดทีม่ากกวา่ 5 ตอ้งไดร้ับการควบคมุตอ่ไป 
ขัน้ตอน
การ
ท างาน
ที ่

ขอ้ก าหนด ลักษณะ
ขอ้บกพรอ่ง 

ผลกระทบ สาเหต ุ การ
ควบคมุ
เชงิ
ป้องกนั 

การควบคมุ
เชงิรับ
(ตรวจจับ) 

S O D รวม การด าเนนิการเพิม่เตมิทีแ่นะน า S O D รวม 

1 
เริม่เปิด
เครือ่ง
ผลติ 

xxx ปนเป้ือน  เสือ้ผา้
พนักงานไม่
เหมาะ 

  3 5 8 120 ใชเ้สือ่คลมุยาว 3 2 8 48 

    ความสะอาด
อปุกรณ์ไม่
เพยีงพอ 

  7 2 8 112 เปลีย่นวธิกีารท าความสะอาด 7 2 4 56 

2 
อบแหง้ 

 ปนเป้ือน  ตัวกรอง
อากาศเสยี 
 

  7 3 6 126 เปลีย่นวธิกีารซอ่มบ ารงุ 7 2 6 84 

  degrade  ตัววัดอณุหภมูิ
เสยีหรอื
คลาดเคลือ่น 

  7 3 3 63 เปลีย่นความถีใ่นการสอบเทยีบ 7 2 3 42 

3 รักษา
อณุหภู
มอืบ 

 นานไป  ตัง้เวลาผดิ  
เครือ่งท า
ผดิพลาด 

  2 4 5 40 - 2 4 5 40 

  สงูไป  เครือ่ง
ผดิพลาด 

  2 2 2 8 - 2 2 2 8 

  ต า่ไป  ดวิพอ้ยสงุไป   3 3 3 27 - 3 3 3 27 

  ไม่
สม ่าเสมอ 

 กระจายอณ
ภมูไิมเ่ทา่กนั 

  3 5 3 45 - 3 5 3 45 
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ขัน้ตอน
การ
ท างาน
ที ่

ขอ้ก าหนด ลักษณะ
ขอ้บกพรอ่ง 

ผลกระทบ สาเหต ุ การ
ควบคมุ
เชงิ
ป้องกนั 

การควบคมุ
เชงิรับ
(ตรวจจับ) 

S O D รวม การด าเนนิการเพิม่เตมิทีแ่นะน า S O D รวม 
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ขัน้ตอนการ
ท างานที ่

ขอ้ก าหนด ลักษณะ
ขอ้บกพรอ่ง 

ผลกระทบ สาเหต ุ การควบคมุเชงิป้องกนั การควบคมุเชงิรับ
(ตรวจจับ) 

การด าเนนิการเพิม่เตมิที่
แนะน า 

การตดิตัง้
เบาะเขา้กบั
รางโดย
ใชน๊้อตสีตั่ว 

ใชน๊้อตสีตั่ว ใชน๊้อตนอ้ย
กวา่ 4 ตัว 

เบาะหลวม มเีสยีง
รบกวน ตอ้งระงับ
การสง่มอบ 

ใสน๊่อตนอ้ยไปดว้ย
ความไมต่ัง้ใจ 

จัดชดุน๊อตใหพ้อด ีโดยมสีิง่
ชว่ยใหเ้ห็น 

ตรวจสอบดว้ยสายตาทีจ่ดุ
ปฏบัิตงิาน 

ตติตามแรงบดิในพืน้ที่
ท างาน 
ผลติตอ่ไมไ่ดห้ากน๊อตนอ้ย
กวา่ 4 ตัว 

ใหม้กีารอบรมเนน้ย ้าเฉพาะ 

ใชน๊้อตตาม
ทีก่ าหนด 

ใชผ้ดิขนาด ไมส่ามารถขนัได ้ มน๊ีอตคลา้ยกนัใน
พืน้ที ่

มกีารก าหนดแยก 
ตรวจสอบเมือ่เปลีย่นรุน่
เปลีย่นแบบกอ่นท าการผลติ 

ตรวจสอบดว้ยสายตาทีจ่ดุ
ปฏบัิตงิาน 

ตติตามแรงบดิในพืน้ที่
ท างาน 
ผลติตอ่ไมไ่ดห้ากน๊อตนอ้ย
กวา่ 4 ตัว 
ออกแบบโดยใหม้น๊ีอตแบบ
เดยีวในจดุท างานหรอื
ผลติภัณฑ ์

ใหส้ิง่ทีช่ว่ยใหเ้ห็นลักษณะ
น็อตทีถ่กูตอ้ง 

ใหม้กีารอบรมเนน้ย ้าเฉพาะ 

ขนัน็อตใหล้ง
สนทิกบัเบา้
รับ 

ขนัไมล่งสนทิ
กบัเบา้ 

เบาะหลวม มเีสยีง
รบกวน ตอ้งระงับ
การสง่มอบ 

พนักงานไมไ่ดจ้บั
เครือ่งขนัน๊อตตัง้ฉาก
กบัพืน้ผวิท างาน 

อบรมพนักงาน ใชเ้ซนเซอรว์ัดองศา
ส าหรับการตรวจจับการปีน
เกลยีวในเครือ่งทีจ่ะไมย่อม
ใหม้กีารถอดชิน้งานจนกวา่
จะไดค้า่ตามตอ้งการ 

 

ขนัน็อตดว้ย
แรงดัน
ตามสเปค 

แรงขนัสงูไป น๊อตแตกรา้วท าให ้
เบาะหลวม
ภายหลัง มเีสยีง
รบกวน ตอ้งระงับ
การสง่มอบ 

คนทีไ่มม่หีนา้ที่
ปรับตัง้เครอืงท าให ้
คา่สงูไป 

ป้องกนัแผงควบคมุโดยการ
ตัง้รหัสผา่น 

ใชก้ลอ่งทดสอบแรงบดิใน
การทดสอบการปรับตัง้คา่
กอ่นเริม่ผลติ ซึง่ใหเ้ขยีน
อยูใ่นระเบยีบปฏบัิตกิาร
ปรับตัง้ 

 

คนมหีนา้ทีแ่ตท่ าการ
ปรับตัง้คา่สงูไป 

อบรมคนทีม่หีนา้ทีใ่นการ
ปรับตัง้ 

ใชก้ลอ่งทดสอบแรงบดิใน
การทดสอบการปรับตัง้คา่
กอ่นเริม่ผลติ ซึง่ใหเ้ขยีน
อยูใ่นระเบยีบปฏบัิตกิาร
ปรับตัง้ 

 

เพิม่ขอ้ควรระวังในการตัง้คา่
ไวใ้นขัน้ตอนการปรับตัง้ 

  

แรงขนันอ้ย
ไป 

เบาะหลวม
เพราะน๊อตคลายตัว 
มเีสยีงรบกวน ตอ้ง
ระงับการสง่มอบ 

คนทีไ่มม่หีนา้ที่
ปรับตัง้เครอืงท าให ้
คา่ต า่ไป 

ป้องกนัแผงควบคมุโดยการ
ตัง้รหัสผา่น 

ใชก้ลอ่งทดสอบแรงบดิใน
การทดสอบการปรับตัง้คา่
กอ่นเริม่ผลติ ซึง่ใหเ้ขยีน
อยูใ่นระเบยีบปฏบัิตกิาร
ปรับตัง้ 

 

คนมหีนา้ทีแ่ตท่ าการ
ปรับตัง้คา่ต า่ไป 

อบรมคนทีม่หีนา้ทีใ่นการ
ปรับตัง้ 

ใชก้ลอ่งทดสอบแรงบดิใน
การทดสอบการปรับตัง้คา่
กอ่นเริม่ผลติ ซึง่ใหเ้ขยีน
อยูใ่นระเบยีบปฏบัิตกิาร
ปรับตัง้ 

 



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 9001 Cl 6.0 
 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                 CL6   Page 51 of 70                             08/08/2564 
 

เพิม่ขอ้ควรระวังในการตัง้คา่
ไวใ้นขัน้ตอนการปรับตัง้ 

  

ใหม้กีารอบรมเนน้ย ้าเฉพาะ   

 ประกอบโดย
ขนัตอ๊ตทีรู่ ้
ดา้นหนา้ขวา
เป็นล าดับ
แรก 

ขนัรอูืน่กอ่น เกดิความเคน้ และ
ท าใหร้ะบบการรับ
แรงผดิพลาด มผีล
ตอ่ความปลอดภัย
เวลารับแรง
กระแทกจากการ
ชน ตอ้งระงับการ
สง่มอบ 

มหีลายรแูละพนักงาน
เลอืกได ้

มสีิง่ชว่ยใหเ้ห็นต าแหน่ง
น๊อตทีต่อ้งขนัตัวแรก 

ตรวจสอบดว้ยสายตาทีจ่ดุ
ปฏบัิตงิาน 

เพิม่เซนเซอรต์รวจจับ
ต าแหน่งขนัน๊อตซึง่เครือ่ง
จะไมท่ างานหากไมอ่ยูก่บัรู ้
รทูีถ่กูตอ้ง 

ใหม้กีารอบรมเนน้ย ้าเฉพาะ  
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A7 ตวัอยา่งรายชือ่กระบวนการและผลลพัธท์ ีค่าดหวงัทีเ่ป็นไปไดใ้นแตล่ะกระบวนการ 

 
ชือ่กระบวนการ 

 
ตัวอยา่งผลลัพธท์ีค่าดหวังโดยทั่วๆไป 

การรับและการด าเนนิการแกไ้ขขอ้
รอ้งเรยีนจากลกูคา้ 
(CUSTOMER COMPLAINT) 

− เพือ่ใหล้กูคา้มั่นใจไดว้า่ขอ้รอ้งเรยีนนัน้ไดรั้บการแกไ้ขและตอบกลับใหล้กูคา้ทราบถงึวธิกีารแกไ้ขสนิคา้
ส าเร็จรปูนัน้หรอืปรับปรงุในคราวตอ่ไป ใหม้คีณุภาพยิง่ๆ ขึน้ ตามทีไ่ดร้อ้งเรยีนมา ซึง่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด/ขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ัดท าไว ้

การรับค าสั่งซือ้ 
(ORDER RECEIVING/CONTRACT 
REVIEW) 

− เพือ่ใหข้ัน้ตอนการด าเนนิงานในการตดิตอ่ ซือ้/ขายผลติภัณฑก์บัลกูคา้มคีวามชดัเจน รวดเร็ว 

− มั่นใจวา่มคี าสั่งซือ้หรอืขอ้ตกลงทีจ่ะจัดท าขึน้สามารถสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้และบรษัิทฯ  
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ไมผ่ดิพลาดและรวดเร็วรวมถงึสามารถสอบยอ้นได ้

การวัดความพงึพอใจของลกูคา้ 
(CUSTOMER SATISFACTION’ 
MEASUREMENTS) 

− เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถรับทราบความตอ้งการและความคาดหวังจากลกูคา้ และน าขอ้มลูมาวเิคราะห์
ปรับปรงุในองคก์ร  

− เพือ่ส ารวจ ตดิตาม และก าหนดความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้ และวัดความพงึพอใจของ
ลกูคา้ โดยการรวบรวมขอ้มลูของผลยอ้นกลับจากความพงึพอใจของลกูคา้ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตอ่
ความตอ้งการและความคาดหวังโดยมุง่เนน้ทีล่กูคา้ทัง้ปัจจบุันและในอนาคต รวมทัง้การหาขอ้มลู
เกีย่วกบัทัศนคตแิละความเชือ่ถอืของลกูคา้ และน ามาประมวล สรปุ และวเิคราะหค์วามพงึพอใจของ
ลกูคา้ โดยน าผลวเิคราะหม์าปรับปรุงพัฒนาผลติภัณฑ ์และการด าเนนิงานขององคก์รอยา่งตอ่เนื่อง
ตอ่ไป 

การควบคมุเอกสาร 
( DOCUMENTS CONTROL ) 

− เพือ่ใหก้ารเตรยีมเอกสาร  การออกเอกสาร  การเปลีย่นแปลง  การยกเลกิ  และการจัดเก็บเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบคณุภาพ ใหม้มีาตรฐานการท างานทีเ่พยีงพอ พรอ้มใช ้เพือ่สนับสนุนตอ่การท างาน  
และไดม้กีารควบคมุมาตรฐานการท างานและขอ้มลูทีเ่หมาะสมกบักจิกรรมของบรษัิท   

องคก์รบรษัิทฯ 
( COMPANY  ORGANIZATION ) 

− เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งองคก์รโดยรวมของบรษัิท  

− เพือ่อธบิายถงึความรับผดิชอบเบือ้งตน้ของแตล่ะหน่วยงาน 

 การก าหนดวัตถปุระสงค ์ การเฝ้า
ตดิตาม  ตรวจวัดและปรับปรงุ 

− เพือ่ใหม้ั่นใจวา่การด าเนนิกจิกรรมภายในสว่น หรอืแผนกตา่งๆ บรรลถุงึประสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ  

การควบคมุสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด 

− เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผลติภัณฑท์ีไ่มไ่ดต้ามการปฏบิัตติามมาตรฐานคณุภาพของบรษัิท จะถกูท าการคัดแยก
และมกีระบวนการก าจัดอยา่งมปีระสทิธผิล 

การตรวจตดิตามภายใน 
(INTERNAL QUALITY AUDIT) 

− เพือ่การตดิตามผลการด าเนนิการและประสทิธผิลของระบบคณุภาพของบรษัิท ฯ  และสามารถระบุ
โอกาศในการปรับปรงุระบบบรหิารจัดการคณุภาพของทางบรษัิททีเ่หมาะสม  

− เพือ่ก าหนดวธิกีารด าเนนิการตรวจสอบคณุภาพภายใน เชน่ การวางแผน การประสานงาน รปูแบบการ
ตรวจสอบ และหนา้ทีร่ับผดิชอบของผูต้รวจสอบใหอ้ยูใ่นแนวทางเดยีวกัน 

การปฏบิัตกิารแกไ้ข − เพือ่ใหก้ารปฏบิัตกิารแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบคณุภาพ  ตัง้แตก่ารเสนอแนะ, การรอ้งขอใหม้กีาร
แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้, การวเิคราะหห์าสาเหต,ุ การด าเนนิการแกไ้ขปรับปรุง, จนถงึการบันทกึผลและ
ตดิตามการแกปั้ญหา เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของการด าเนนิการ เป็นไปไดต้ามนโยบายบรษัิท ไดเ้รยีนรู ้
จากความผดิพลาดและไดก้ารเรยีนรู ้ และไมม่ปัีญหาเกดิขึน้ซ ้าๆ 

กระบวนการใชวั้ตถดุบิทดแทน 
 MATERIAL REVIEW PROCESS 

− เพือ่ใหก้ารอนุมัต ิใชวั้ตถดุบิอืน่ทดแทนวัตถดุบิตามขอ้ก าหนดในกรณีเร่งดว่นหรอืจ าเป็น ไดม้กีารกระท า
อยา่งมปีระสทิธผิล 

การตรวจปลอ่ยผลติภัณฑ ์
FINAL INSPECTION 

− เป็นการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการสุม่ตรวจสอบตวัแทนของผลติภณัฑท์ ัง้หมด  
− เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ ทีจ่ะสง่มอบแกล่กูคา้มคีวามถกูตอ้งตามมาตรฐาน, ขอ้ก าหนด 

และเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ และรับรองผลในการรับรองผลติภัณฑทั์ง้หมดในแตล่ะค าสัง่
ผลติ  

การตรวจรับวัตถดุบิ 
RECEIVING INSPECTION 

− เพือ่ใหม้ั่นใจวา่วัตถดุบิทีจ่ะเขา้สูก่ระบวนการของบรษัิทฯ (รับเขา้เก็บในคลังสนิคา้) นัน้ ตรงตาม
ขอ้ก าหนดหรอืความตอ้งการของการสั่งซือ้ และกระท าอยา่งรวดเร็ว สามารถสง่ขอ้มลูเขา้สูก่ระบวนการ
ถัดไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

การตรวจสอบชิน้งานชิน้แรกของ
กระบวนการ 
FIRST ARTICLE INSPECTION 

− เป็นการก าหนดวธิกีารตรวจสอบและรับรองชิน้งานชิน้แรกของกระบวนการ เพือ่ประโยชนใ์นการตรวจ
ป้องกันตัง้แตเ่ริม่ตน้ และทราบสาเหตขุองความไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดในเวลาทีเ่หมาะสม 

 

การทดสอบเครือ่งปรับอากาศและ
ชิน้สว่น 
( AIR CONDITIONER AND PART 
TESTING) 

− เพือ่ใหม้ั่นใจวา่การทดสอบเครือ่งXXX  มกีารควบคบุอยา่งเป็นระบบ และไดผ้ลการทดสอบเป็นทีย่อมรับ 
− เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ชิน้สว่นทีส่ าคัญเชน่ XXXXXX มกีารควบคมุการทดสอบอยา่งเป็นระบบ และไดผ้ลการ

ทดสอบทีส่ามารถใชใ้นการตัดสนิใจเลอืกใชช้ ิน้สว่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

การควบคมุคลังสนิคา้และวัตถดุบิ 
(INVENTORY CONTROL) 

− เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจวา่บรษัิทฯ จะไดร้ับสนิคา้และวัตถดุบิตรงตามความตอ้งการใชส้นิคา้และวัตถดุบิ 
− เพือ่ป้องกันไมใ่หส้นิคา้และวัตถดุบิเสยีหายหรอืเสือ่มสภาพระหวา่งการจัดเก็บ 

− เพือ่ป้องกันการสญูหายของชิน้สว่นระหวา่งการจัดเก็บ  
− เพือ่ใหม้ขีอ้มลูในการวางแผนการผลติและ การควบคมุระดับสนิคา้คงคลังทีถ่กูตอ้งเหมาะสม  

การชีบ้ง่วัตถดุบิ/ชิน้งาน 
(IDENTIFICATION OF PARTS) 

− เป็นระเบยีบปฏบิัตสิ าหรับจัดท าและคงไว ้ ส าหรับการชีบ้ง่วัตถดุบิ/ชิน้งาน เพือ่ป้องกันการน าไปใชโ้ดย
มไิดต้ัง้ใจ และเพือ่ใหม้ั่นใจไดใ้นระดับเบือ้งตน้วา่ วัตถดุบิ/ชิน้งานทีจ่ะน ามาใชใ้นการผลตินัน้ ยังคงมี
คณุภาพทีเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้

การซอ่มบ ารุงรักษาเครือ่งมอื 
เครือ่งจักรและอปุกรณ์การผลติ 
( MACHINE AND EQUIPMENT 
MAINTENANCE ) 

− เพือ่ใหส้ามารถท าการบ ารุงรักษาเครือ่งมอื เครือ่งจักรและอปุกรณ์การผลติ ซึง่รวมทัง้โครงสรา้งพืน้ฐาน
ในเชงิป้องกัน (Preventive  &  Maintenance) หอ้ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใชง้านไดต้ลอดเวลา  

การจัดสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
( WORK ENVIRONMENT ) 

− ทัง้นีเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษัิทฯ มวีธิกีารในการควบคมุจัดการกบัสภาพแวดลอ้ม และมกีารประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมในการปรับปรงุพัฒนาระบบบรหิารคณุภาพ  โดยปฎบิัตใิหเ้ป็นไปตามนโยบาย
คณุภาพทีก่ าหนด 
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6.1.2 องคก์รตอ้งวางแผน 

6.1.2 The organization shall plan: 

องคก์รตอ้งวางแผน: 

a) actions to address these risks and opportunities; 

ด าเนนิการเพือ่จัดการความเสีย่งและโอกาสเหลา่นี;้ 

b) how to: 

1) integrate and implement the actions into its quality management system processes 

(see 4.4); 

2) evaluate the effectiveness of these actions. 

วธิกีาร 

1) บรูณาการและน าการปฏบิตักิารเขา้ไปในกระบวนการระบบบรหิารคณุภาพ (ด ู4.4), 

2) ประเมนิประสทิธผิลของการปฏบัิตกิารเหลา่นี ้   

 

Actions taken to address risks and opportunities shall be proportionate to the potential impact on 

theconformity of products and services. 

กจิกรรมใดๆเพือ่ด าเนนิการกบัความเสีย่งและโอกาส ตอ้งเป็นปฏภิาคกบัผลกระทบมศีักยภาพตอ่การสอดคลอ้ง

สนิคา้และบรกิาร 

 

NOTE 1      Options to address risks can include avoiding risk, taking risk in order to pursue an opportunity, 

eliminating the risk source, changing the likelihood or consequences, sharing the risk, or retaining risk by 

informed decision. 

NOTE 2      Opportunities can  lead to  the adoption of  new  practices, launching new  products, opening new 

markets, addressing new customers, building partnerships, using new technology and other desirable and 

viable possibilities to address the organization’s or its customers’ needs. 

หมายเหต1ุ  ทางเลอืกในการจัดการความเสีย่งและโอกาส สามารถรวมถงึ การหลกีเลีย่งความเสีย่ง ,การรับความเสีย่งเพือ่

รับเป็นโอกาส , ก าจัดแหลง่ความเสีย่ง , เปลีย่นโอกาสเกดิหรอืผลกระทบ , กระจายความเสีย่ง หรอื คงความเสีย่งไวเ้พือ่

เป็นขอ้มลูในการตัดสนิใจ 

หมายเหต ุ2 โอกาสสามารถน าไปสูทั่กษะใหม ่การออกผลติภัณฑใ์หม ่การเปิดตลาดใหม่ๆ  การสรา้งพันธมติร การใช ้

เทคโนโลยใีหมแ่ละ ทางเลอืกทีใ่ชก้ารได ้ตามความตอ้งการขององคก์รหรอืความจ าเป็นลกูคา้ 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รวางแผนการด าเนนิการเพือ่จัดการความเสีย่งและโอกาสที่

พจิารณาก าหนดขององคก์ร (ด ูISO 9001:2015, 6.1.1) น าการด าเนนิการไปปฏบิัต ิวเิคราะหแ์ละประเมนิ

ประสทิธผิลของการปฏบัิตกิารทีด่ าเนนิการ โดยการด าเนนิการควรจะยดึผลกระทบทีม่นัียยะตอ่ความสอดคลอ้งของ

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารหรอืความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลัก และจ าเป็นตอ้งรวมเขา้ดว้ยกนักบัทัง้ระบบการบรหิาร

คณุภาพและกระบวนการขององคก์รตามความเหมาะสม ตัวอยา่งเชน่ หากองคก์รมผีูส้ง่มอบวัตถดุบิทีส่ าคญัแหลง่

เดยีว จากนัน้ องคก์รควรจะพจิารณาการลงทนุในการพฒันาแหลง่ใหม ่

กจิกรรมทีอ่งคก์รสามารถใชจ้ดัการความเสีย่งจะขึน้อยูก่บัลกัษณะของความเสีย่ง ตวัอยา่งเชน่: 

a) หลกีเลีย่งความเสีย่ง โดยไมด่ าเนนิการกระบวนการทีซ่ ึง่เผชญิกบัความเสีย่งไดอ้กีตอ่ไป 

b) ขจัดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ โดยใชเ้อกสารขัน้ตอนเพือ่ชว่ยเหลอืบคุคลในองคก์รทีม่ปีระสบการณ์นอ้ย

กวา่ 

c) ใชค้วามเสีย่งเพือ่ชกัน าโอกาส อาท ิการลงทนุอปุกรณ์ทนุใหมเ่พือ่ออกตัวสายผลติภัณฑท์ีซ่ ึง่ไมท่ราบ

ผลตอบแทนจากการลงทนุ  ตวัอยา่งตัวอยา่งของกจิกรรมในการจัดการโอกาสรวมถงึ การน าเทคโนโลยี

ใหมม่าใชแ้ละแสวงหาลกูคา้หรอืตลาดใหม.่ 
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d) แบง่สรรความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ โดยการท างานกบัลกูคา้เพือ่อ านวยความสะดวกการซือ้วัตถดุบิลว่งหนา้

เมือ่ไมท่ราบระดับการผลติ 

e) ไมด่ าเนนิการใดทีซ่ ึง่องคก์รรบัความเสีย่งเอง โดยยดึผลกระทบทีม่นัียยะหรอืตน้ทนุของการด าเนนิการที่

จ าเป็น 

องคก์รอาจจะพจิารณาความจ าเป็นของเอกสารสารสนเทศทัง้ดา้นความเสีย่งและโอกาสส าหรับระบบการบรหิาร

คณุภาพและส าหรับกระบวนการขององคก์ร (ด ูISO 9001:2015, 4.4.1) 

 

 

6.1.2 a) องคก์รตอ้งวางแผนด าเนนิการเพือ่จัดการความเสีย่งและโอกาสเหลา่นี้ 
 

ความหมาย 

การวางแผนรวมถงึการพจิารณาก าหนดวา่จะควบรวมกจิกรรมทีค่ดิวา่จ าเป็นหรอืเป็นประโยชนส์ูQ่MS ซึง่อาจกระท า

ผา่นการตัง้คา่วตัถปุระสงค ์(6.2) การควบคมุการด าเนนิงาน (8.1) หรอื องคป์ระกอบเฉพาะอืน่ ๆ ของ QMS 

ตัวอยา่งเชน่การใหท้รัพยากร (7.1) และความสามารถ (7.2)  

การจัดการกบัความเสีย่งหรอืโอกาสท าไดห้ลากหลายวธิ ีไมว่า่ ก าจัด หลกีเลีย่ง ลด ยอมรบั ถา่ยโอน ซึง่แลว้แต ่

ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้( Risk Appletite) 

การจัดการกบัโอกาสอาจเป็นเรือ่งใหม ่ซึง่อาจหมายถงึ การน า

วธิกีารปฏบิตัใิหม่ๆ   การเปิดตวัผลติภัณฑใ์หม ่การเปิดตลาดใหม ่

การหาลกูคา้ใหม ่การสรา้งพันธมติรใหม ่การใชเ้ทคโนโลยใีหม ่

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการขององคก์รหรอืลกูคา้   

การแสดงการสอดคลอ้ง 

แสดงใหเ้ห็นวา่กจิกรรมทีร่ะบคุวามเสีย่งและโอกาสไดร้ับการวางแผนอยา่งเป็นระบบ ซึง่อาจผา่นการ 

a) น าเสนอหลกัฐานวา่ความเสีย่งไดร้ับการระบแุละมแีผนจดัการ   

b) น าเสนอหลกัฐานวา่โอกาสทีไ่ดร้ะบ ุและ มแีผนจัดการ 

 

6.1.2b (1) องคก์รตอ้งวางแผน วธิกีารในการบรูณาการและน าการปฏบิัตกิารเขา้ไปใน
กระบวนการระบบบรหิารคณุภาพ (ด ู4.4) 

 

ความหมาย  

เมือ่ไดร้ะบคุวามเสีย่ง ระบโุอกาส รวมทัง้ไดศ้กึษา โอกาสเกดิและความรนุแรง  ไดพ้บความน่าสนใจและการ 

จัดล าดับความส าคญัเรง่ดว่นสูก่ารจัดการ  ขอ้ก าหนดISO ใหท้า่นคดิตอ่วา่จะท าอยา่งไรตอ่ไป อะไร เมือ่ไหร ่ที่

ไหน อยา่งไร โดยใคร ในกระบวนการของ QMS  ไมไ่ดใ้หท้า่นท าตามยถากรรม หรอืท าท าเป็นโครงการฉาบฉวย

เป็นครัง้ๆ  การมคีวามเสีย่งและโอกาสจะสง่ผลตอ่กระบวนการในระบบการจดัการทีม่ ีท าใหอ้าจจ าเป็นตอ้ง

เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่กระบวนการใหมเ่พือ่จดัการเยยีวยาความเสีย่ง และการน าโอกาสไปปฏบิัต ิอยา่งเป็นระบบ

และอยา่งตอ่เนือ่ง ตามขอ้ก าหนด 4.4.1f)  

ท าอยา่งไรด ี  

ถา้รูว้า่มคีวามเสีย่งและโอกาสทีม่ี

นัยยะแตไ่มท่ าอะไร ทา่นเป็นคน

น่าสงสารยิง่นัก 
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มาตรฐานมกีลา่วในสว่นการน าเขา้สูก่ารออกแบบจัดท าระบบ QMS (4.4.1) รวมถงึวธิกีารในการบรรล ุ(6.2) การ

วางแผนการเปลีย่นแปลง (6.3)  แปลวา่ทา่นตอ้งจับกระบวนการทีท่า่นมทีัง้หมด ท าการคดิวา่จะเอามาตราการใหม ่

หรอืวธิกีารใหมไ่วท้ีร่ะเบยีบปฏบิัต ิคูม่อืการท างาน หรอื กฏกตกิาในการท างาน ตรงไหนด ีใครเป็นคนรับผดิชอบ 

เทคนคิการวางแผนเพือ่ควบรวมสูก่ระบวนการ  

• ตอ้งเริม่ดว้ยการระบวุา่กระบวนการใดทีจ่ะใชเ้พือ่การด าเนนิการตามมาตรการทีร่ะบ ุ 

• หลังจากนัน้ท าการวเิคราะหก์ระบวนการในรายละเอยีด วา่

ตอ้งไดร้ับการเปลีย่นแปลงตรงสว่นใดเพือ่ลดความเสีย่ง

หรอืเปิดรับโอกาส  ซึง่อาจหมายถงึตอ้งออกแบบ

กระบวนการใหม ่ 

• ท าการปรับทะเบยีนความเสีย่ง เพือ่ระบวุา่ไดใ้ช ้

กระบวนการไหนเพือ่จัดการกบัความเสีย่งโอกาสทีไ่ด ้

ก าหนดไว ้ 

การแสดงการสอดคลอ้ง   

ตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่ไดม้แีผนการเพือ่ท าการควบรวม และน าไปปฏบิัต ิในการจัดการความเสีย่งเขา้สูก่ระบวนการ

ขององคก์ร โดย 

a) แสดงหลักฐานวา่มาตรการส าหรับการจดัการความเสีย่งหรอืจัดการโอกาส ไดม้กีารระบไุวใ้นกระบวนการใด 

กจิกรรมใด สว่นไหน ในกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง.   

b) เลอืกตัวอยา่ง กระบวนการทีม่มีาตรการลดความเสีย่งและกระบวนการไดอ้อกแบบเพือ่ตอ้นรับโอกาส เพือ่เทยีบ

กลับไปหาทะเบยีนความเสีย่ง   

 

6.1.2b (2) องคก์รตอ้งวางแผน วธิกีารประเมนิประสทิธผิลของการปฏบิัตกิารเหลา่นี ้   
 

 

หมายความวา่  

นอกจากวางแผนเพือ่จัดการกบัความเสีย่ง หรอืท าใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากโอกาส มาตรฐานยังตอ้งการใหท้า่นท าการ

ก าหนดวา่ทา่นจะท าการประเมนิประสทิธผิลดว้ยวธิไีหนดว้ย  วา่อะไรทีไ่ดท้ า ท าแลว้ไดผ้ลอยา่งไร โอกาสเกดิ

ลดลงจรงิไหม รนุแรงลดลงไหม หรอืไม ่ 

ตามขอ้ก าหนดใหท้า่นตอ้งมแีผนวา่จะประเมนิประสทิธผลการจัดการความเสีย่งอยา่งไร ไมใ่ชเ่พยีงวา่วางแผนวา่จะ

ท าอยา่งไรเพือ่จัดการความเสีย่ง  ไมว่า่การประเมนิผลกระทบ หรอืโอกาสการเกดิผดิ ท าใหม้าตรการทีอ่อกแบบมา

ผดิ หรอืตัวมาตรการเองอาจผดิ หรอืกระบวนการในการระบ ุวเิคราะห ์ประเมนิควาเสีย่งผดิ 

ในเรือ่งนี ้เป็นเรือ่งปกตทิางธรุกจิ วา่ผูจ้ดัการทีร่ับผดิชอบ ในสว่นงานทีม่คีวามเสีย่งหรอืโอกาส รับผดิชอบ

กระบวนการกจิกรรม ตอ้งดแูลผลตอ่การจดัการความเสีย่งหรอืโอกาส การมรีะบบตรวจวัด สะทอ้นกลับถงึผลทีไ่ด ้

จงึมคีวามส าคญั 

จดัการอยา่งไร   

การวัดประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งโดยทั่วไปก็จะมตีามระบบปกต ิตามรอบระยะเวลา ซึง่การวดัตดิตาม

ระบบตามปกตอิาจเหมาะส าหรับความเสีย่งต า่ แตใ่นกรณีความเสีย่งสงู การวัดทีส่นใจในสว่นการลดลงของควม

เสีย่ง น่าสนใจ 

หัวหนา้มหีนา้ที ่2 อยา่ง 

รว่มแกปั้ญหา และ หาโอกาส

ใหม่ๆ   

ไมใ่ชท่ างานรทูนีเหมอืนลกูนอ้ง 
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เมือ่ตัดสนิใจวางแผนวา่จะประเมนิประสทิธผิลของกจิกรรมทีท่ าอยา่งไร ทา่นจ าตอ้งถามตัวเองดังนี้:   

1. หากมาตรการคอื การหลกีเลีย่งความเสีย่ง จะตดิตามเมือ่ไหรว่า่สถานการณ์สูค่วามเสีย่งไมม่แีลว้?  

2. หากมาตรการคอื รับความเสีย่งเพือ่ฉวยโอกาส จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ผลลบดา้นความเสีย่งเป็นเทา่ไหรแ่น่และ

โอกาสเป็นโอกาสจรงิหรอืไม?่  

3. หากมาตรการคอื ก าจัดแหลง่ทีม่าของความเสีย่ง จะรูไ้ด ้

อยา่งไรวา่เราก าจัดมันไปแลว้?   

4. หากมาตรการคอื ลดโอกาสการเกดิ จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่เราไดท้ า?   

5. หากมาตรการคอื ขยายผลจากโอกาสทีม่ ีจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ได ้

ท าสิง่นีห้รอืไม?่   

6. หากมาตรการคอื เปลีย่นขนาดของผลกระทบ จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่

เราท าสิง่นีห้รอืไม?่   

7. หากมาตรการคอื กระจายความเสีย่ง จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่น่ันเป็น

การตัดสนิใจทีด่หีรอืไม?่   

8. หากมาตรการคอื การยอมรับความเสีย่ง จะรูว้า่น่ันเป็นการตัดสนิใจทีด่หีรอืไม?่   

วธิกีารโดยทั่วไปเพือ่วัดประสทิธผิลคอื 

• จ านวนการเกดิ incident ทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งนัน้ๆ 

• การบรรลหุรอืไมบ่รรล ุKPI กอ่นและหลังมาตรการ 

• การตรวจตดิตามภายในเฉพาะเรือ่ง / Risk Audit 

• ถกกนัถงึความคบืหนา้ในทีป่ระชมุประจ าเดอืนของสว่นงาน สว่นบรหิาร 

• การตดิตามการด าเนนิการตามแผน เชน่ Change Control ตา่งๆ 

การแสดงการสอดคลอ้ง   

น าเสนอแผนในการประเมนิประสทิธผิลของมาตรฐานทีจ่ดัท ามาใหม ่และแสดงหลักฐานวา่ไดก้ระท าตามแผน  

 

นยิาม 

 
ISO9000:2015  ,  
3.2.2   context of the organization บรบิทองคก์ร 
การรวมกนัทัง้ประเด็นปัจจัยภายใน และภายนอกทีส่ามารถมผีลตอ่ขององคก์ร (3.2.1) ในการพัฒนาและการบรรลุ
วัตถปุระสงค ์(3.7.1) 
 
3.2.1 
Organization องคก์ร 
คนหรอืกลุม่บคุคลทีซ่ ึง่ม ีฟังชัน่ของตน พรอ้มกบั ความรับผดิชอบ อ านาจหนา้ที ่และมคีวามสมัพันธก์บัการบรรลุ
วัตถปุระสงค ์ (3.7.1) 
 
3.7.1 
Objective วตัถปุระสงค ์
ผลทีต่อ้งการบรรล ุ
 

3.5.4 
quality management system ระบบการบรหิารคณุภาพ 
สว่นหนึง่ของระบบการบรหิาร(3.5.3) ทีเ่กีย่วขอ้งกับคณุภาพ (3.6.2) 

 
 
 

โอกาสไมไ่ดม้าจากความบังเอญิ 

แตม่าจากการแสวงหา 

 

โอกาสจะมสี าหรับ ส าหรบัคนทีไ่ม่

ยอมแพ ้ไมย่อมปลอ่ยตาม

ยถากรรม 
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6.2 วตัถปุระสงคค์ณุภาพ และแผนงานเพือ่ท าใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงค ์

 

6.2 Quality objectives and planning to achieve them 

วตัถปุระสงคค์ณุภาพ และแผนงานเพือ่ท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์

 

6.2.1 The organization shall establish quality objectives at relevant functions, levels and 

processes needed for the quality management system. 

องคก์รตอ้งจดัท าวตัถปุระสงคค์ณุภาพ ตามสายงาน, ระดับและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรับระบบบรหิาร

คณุภาพ 

 

The quality objectives shall: 

วัตถปุระสงคค์ณุภาพตอ้ง: 

a) be consistent with the quality policy; 

สอดคลอ้งกบันโยบายคณุภาพ 

b) be measurable; 

สามารถวดัได ้

c) take into account applicable requirements; 

ค านงึถงึขอ้ก าหนดทีต่อ้งประยกุตใ์ช ้

d) be relevant to conformity of products and services and to enhancement of customer 

satisfaction;เกีย่วขอ้งกบัการสอดคลอ้งของสนิคา้และบรกิาร และการสรา้งความพงึพอใจลกูคา้ 

e) be monitored; 

ไดร้ับการตดิตามเฝ้าระวัง 

f) be communicated; 

ไดร้ับการสือ่สาร 

g) be updated as appropriate. 

ไดร้ับการปรับปรงุตามความเหมาะสม 

 

The organization shall maintain documented information on the quality objectives. 

องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัวัตถปุระสงคค์ณุภาพ    

 

6.2.2 When planning how to achieve its quality objectives, the organization shall determine: 

เมือ่วางแผนเพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคค์ณุภาพ, องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนด: 

a) what will be done; 

อะไรทีจ่ะท า 

b) what resources will be required; 

ทรัพยากรอะไรทีต่อ้งการ 

c) who will be responsible; 

ใครเป็นคนรับผดิชอบ 

d) when it will be completed; 

ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ   

e) how the results will be evaluated. 

วธิกีารประเมนิผล  
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เจตนาของขอ้นี ้คอื  

6.2.1 ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื ใหม้ั่นใจวา่ องคก์รจดัท าวัตถปุระสงคค์ณุภาพทีเ่หมาะสม และ แผนการที่

เหมาะสม เพือ่การบรรลวุัตถปุระสงคแ์ละแผนดังกลา่ว 

 

วัตถปุระสงคค์ณุภาพควรถกูจดัท าตามสายงาน ระดับและกระบวนทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหมาะสมเพือ่ท าใหม้ั่นใจวา่

ไดม้กีารปฏบิตัติามทศิทางกลยทุธแ์ละนโยบายคณุภาพขององคก์ร  

 

วัตถปุระสงคค์ณุภาพควรจะถกูก าหนดและวดัโดยใชเ้ทคนคิทีเ่หมาะสม อาท ิ

SMART (อาท ิการก าหนดวัตถปุระสงคค์ณุภาพทีเ่ฉพาะเจาะจง สามารถวัดได ้

บรรลผุลได ้เกีย่วขอ้งกนัและก าหนดเวลาทีช่ดัเจนและแน่นอน) ระบบการ

บรหิารงานและประเมนิผลทัว่ทัง้องคก์ร (balanced score cards) หรอื แผนภาพ

วเิคราะหข์อ้มลูหรอืตัวเลข  (dashboards) และควรจะปรับวตัถปุระสงคค์ณุภาพให ้

เป็นปัจจบุันหรอืเพิม่ตามความจ าเป็นเพือ่สะทอ้นถงึการเปลีย่นแปลงทีด่ าเนนิการ 

 

เมือ่ก าหนดวัตถปุระสงคค์ณุภาพ องคก์รควรจะค านงึถงึปัจจยั อาท ิขดี

ความสามารถและขอ้จ ากดัในปัจจบุัน ขอ้มลูยอ้นกลับลกูคา้ และปัจจัยตลาดอืน่ๆ 

ตัวอยา่ง  ทีโ่ปรแกรมตอ่ประสานการสง่มอบบรกิาร/ลกูคา้หรอืทีส่ายการผลติ วัตถปุระสงคค์ณุภาพสามารถจะงา่ย

และทางตรงมาก อาท ิ

— องคก์รขนสง่ด าเนนิการบรกิารรถโดยสารประจ าทางอาจจะก าหนดวตัถปุระสงคเ์ป็นรอ้ยละของรถ

โดยสารประจ าทางซึง่จะวิง่จนถงึตารางเวลาเดนิรถทีก่ าหนดภายในขดีจ ากดัทีต่ัง้ไว ้

— ทีส่ถานทีต่ัง้การผลติ ผลของวตัถปุระสงคต์อ่ชัว่โมงโดยสามารถก าหนดระดบัการปฏเิสธทีย่อมรับได ้

สงูสดุ 

— ในรา้นท าผม ในเวลาทีพ่นักงานทัง้หมดยุง่ สามารถมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่คนตอ้นรับลกูคา้ใหม ่

วัตถปุระสงค ์ณ ทีน่ีอ้าจจะคอื  “ลกูคา้ทีเ่ขา้รา้นจะไดร้ับการตอ้นรับภายในหนึง่นาทแีละจะพจิารณา

ก าหนดความตอ้งการของพวกเขา” 

 

องคก์รจ าเป็นตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศเกีย่วกบัวตัถปุระสงคค์ณุภาพ ตัวอยา่งทีซ่ ึง่องคก์รสามารถเลอืก

ธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศจะรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแผนธรุกจิ ระบบการบรหิารงานและประเมนิผลทัว่ทัง้

องคก์ร (balanced scorecards) แผนภาพวเิคราะหข์อ้มลูหรอืตัวเลข (dashboards) อนิทราเน็ตและกระดาน

สือ่สาร 

 

6.2.2 ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื วางแผนการด าเนนิการเพือ่ใหอ้งคก์รบรรลวุัตถปุระสงคค์ณุภาพขององคก์ร  

ส าหรับ ISO 9001:2015, a) ถงึ e) องคก์รควรจะ: 

a)   พจิารณาก าหนดกจิกรรมทีจ่ าเป็นในการด าเนนิการเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคค์ณุภาพขององคก์ร 

b) ท าใหม้ั่นใจวา่มทีรัพยากรทีเ่พยีงพอ (ด ูISO 9001:2015, ขอ้ 7) 

c) พจิารณาก าหนดผูท้ีจ่ะรับผดิชอบเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคค์ณุภาพทีเ่ฉพาะเจาะจง (สิง่นีส้ามารถเป็น

ทมีงานหรอืแผนกแทนทีจ่ะเป็นบคุคลเพยีงคนเดยีว) 

d) ตัดสนิใจเมือ่กจิกรรมจะท าใหเ้สร็จสิน้ 

e) ตัดสนิใจวธิทีีจ่ะประเมนิผลลัพธ ์

 

การประเมนิผลลัพธ ์(ด ูISO 9001:2015, 9.1.3) ในการบรรลวุัตถปุระสงคค์ณุภาพทีร่ะบเุป็นสว่นหนึง่ของการ

ทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร การประเมนิผลการปฏบิัตงิานได ้หรอืด าเนนิการผา่นวธิกีารอืน่ อาท ิการบรหิารโครงการ

โดยมวีันทีเ่สร็จสิน้ทีน่ าเสนอ KPIs หรอืการทบทวนอยา่งตอ่เนือ่งหรอืการประชมุการตอบรับ 

 

 

 

องคก์รตอ้งจัดท าวัตถปุระสงคค์ณุภาพ ตามสายงาน, ระดับและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ส าหรับระบบบรหิารคณุภาพ 

ถา้ความเชือ่ใหญพ่อกบั

เป้าหมาย เป้าหมายนัน้

ก็จะเป็นจรงิ 
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อะไรคอืวตัถปุระสงค ์

• วัตถปุระสงคค์อืผลทีต่อ้งการใหบ้รรล ุ“result to be achieved” (ISO 9000:2015, 3.7.1)   

• วัตถปุระสงคไ์มใ่ชแ่ผนทีเ่สน้ทาง แตเ่ป็นเข็มทศิน าทาง   

• วัตถปุระสงคอ์าจเป็นกลยทุธ ์ยทุธวธิ ีหรอืการด าเนนิงาน   

• วัตถปุระสงคอ์าจเป็นระยะยาว ระยะกลาง หรอืระยะสัน้   

• วัตถปุระสงคส์ามารถน าไปใชใ้นระดับทีแ่ตกตา่งกนั (เชน่ องคก์ร แผนก โครงการ ผลติภัณฑ ์กระบวนการ 

และสว่นบคุคล)   

• วัตถปุระสงคอ์าจเป็นมมุมองขององคก์รทีแ่ตกตา่งกนั (เชน่ การเงนิ ความปลอดภยั  สภาพแวดลอ้ม ความ

รับผดิชอบตอ่สงัคม และคณุภาพ) 

 

อะไรคอืวตัถปุระสงคค์ณุภาพ 

ตามนยิามทีก่ าหนดใน ISO 9000:2015 ใหค้วามหมายวา่ “ผลทีต่อ้งการใหบ้รรลดุา้นคณุภาพ” -> “ระดบัของกลุม่

ลักษณะทีก่ าหนดของสิง่หนึง่ทีส่นองตอ่ขอ้ก าหนด(s) ทีต่อ้งการใหบ้รรล ุซึง่อา่นแลว้จะเขา้ใจไดย้ากมากส าหรบั

คน (ทีไ่มใ่ชนั่กวชิาการ) ” 

  

หลักคดิ 

• ทกุวัตถปุระสงคอ์าจไมเ่ป็นวัตถปุระสงคค์ณุภาพ 

• วัตถปุระสงคค์ณุภาพเป็นวัตถปุระสงคท์างธรุกจิ แตท่กุวัตถปุระสงคท์างธรุกจิไมใ่ชว่ตัถปุระสงคค์ณุภาพ 

• หากการวัดสมรรถนะเป็น Q C D เป้าหมายทีเ่กีย่วกบัคณุลักษณะการสอดคลอ้งขอ้ก าหนดผลติภัณฑจ์ะเป็น

วัตถปุระสงคค์ณุภาพ 

• หากผูไ้ดป้ระโยชนจ์ากการบรรลวุัตถปุระสงคค์ณุภาพคอืลกูคา้ วัตถปุระสงคน์ีค้อืวัตถปุระสงคค์ณุภาพ 

 

หากวัตถปุระสงคต์ัวชีว้ัดนีเ้กีย่วขอ้งขอ้ใดขอ้หนึง่กบัขา้งลา่งนี ้วัตถปุระสงคนั์น้จะเป็นวัตถปุระสงคค์ณุภาพ เป็นดัชนี

ชีว้ัดทีเ่กีย่วกบั: 

• ความสามารถในการใหส้นิคา้และบรกิารทีต่รงกบั ขอ้ก าหนดลกูคา้ขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี และขอ้กฎหมาย

และขอ้บังคับทีป่ระยกุตใ์ช ้

• การเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ผา่นการประยกุตใ์ชร้ะบบอยา่งมปีระสทิธผิล, รวมถงึกระบวนการส าหรับการ

ปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งของระบบและการประกนัการสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดลกูคา้และขอ้กฎหมายและ

ขอ้บังคับทีป่ระยกุตใ์ช ้   

• จดุมุง่หมายขององคก์รและทศิทางกลยทุธ ์ 

• ความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลลัพธต์ามทีค่าดหวังไวต้อ่ระบบการบรหิารคณุภาพ 

• ขอ้ก าหนดของของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารคณุภาพ 

• นโยบายคณุภาพ 

 

องคก์รตอ้งจัดท าวัตถปุระสงคค์ณุภาพ ตามสายงาน, ระดับ และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ส าหรับระบบบรหิารคณุภาพ 

 

อะไรคอืตามสายงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

วัตถปุระสงคด์า้นคณุภาพตอ้งจัดตัง้ขึน้ทีห่นา้ที ่ทีเ่กีย่วขอ้งและมักเป็นหน่วยขององคก์รเหลา่นัน้ (เชน่ ฝ่าย แผนก 

กลุม่ ฯลฯ )  
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องคก์รตอ้งจัดท าวัตถปุระสงคค์ณุภาพ ตามสายงาน, ระดับ และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ส าหรับระบบบรหิารคณุภาพ 

 

อะไรคอื ระดบัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

"ระดับ" ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 6.2.1เป็นการแยกหมวดหมูเ่พิม่ในสว่นการงานและกระบวนการ เป็นระดับล าดับชัน้การ

ท างานและกระบวนการ ภายใตภ้ารกจิและวสิยัทศันข์ององคก์ร 

ตัวอยา่ง 

• Level 0 ระดบัวสิยัทศัน ์ภาระกจิ   

• Level 1 วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์  

• Level 2 วัตถปุระสงคโ์ครงการขององคก์ร   

• Level 3 วัตถปุระสงค ์ฝ่าย แผนก หรอื กระบวนการ   

• Level 4 วัตถปุระสงคข์องทมีงาน   

• Level 5 วัตถปุระสงคบ์คุคล  

 

องคก์รตอ้งจัดท าวัตถปุระสงคค์ณุภาพ ตามสายงาน, ระดับ และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ส าหรับระบบบรหิารคณุภาพ 

 

อะไรคอื กระบวนการทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งคอืกระบวนการทีถ่กูก าหนดตามขอ้ก าหนด 4.4 ทีใ่ชเ้พือ่สรา้งและรักษาลกูคา้ รวม

กระบวนการทางธรุกจิและกระบวนการยอ่ยตา่งๆ และรวมถงึวตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วกบัสมรรถนะผลติภัณฑห์รอืบรหิาร 

  

 

 
 

 

วัตถปุระสงคค์ณุภาพตอ้ง: 
a) สอดคลอ้งกบันโยบายคณุภาพ 
b) สามารถวดัได ้
c) ค านงึถงึขอ้ก าหนดทีต่อ้งประยกุตใ์ช ้
d) เกีย่วขอ้งกบัการสอดคลอ้งของสนิคา้และบรกิาร และการสรา้งความพงึพอใจลกูคา้ 
e) ไดร้ับการตดิตามเฝ้าระวัง 
f) ไดร้ับการสือ่สาร 

หากวัดไมไ่ด ้ตัง้เป็น

เป้าหมายไมไ่ด ้จะจัดการ

ไมไ่ด ้
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g) ไดร้ับการปรบัปรงุตามความเหมาะสม 
  

 

 

วัตถปุระสงคค์ณุภาพ ควรระบใุนรปูแบบทีส่ามารถบอกไดว้า่ "อะไรทีต่อ้งบรรล ุและ ตอ้งสามารถมตีัวชีว้ัดไดว้า่

วัตถปุระสงคใ์ดทีบ่รรลหุรอืไมบ่รรล"ุ ไมว่า่ เป็น วันเวลาทีก่ าหนด ระดับของสมรรถนะทีต่อ้งการ หรอื ปัญหาใดที่

ตอ้งหายไป สถานการณ์ หรอื สภาพทีต่อ้งการ 

S = Specific ระบชุดัเจน เจาะจง มขีอบเขตทีแ่น่ชดั ไมค่ลมุเครอื 

M = Measurable สามารถวดัได ้(เพือ่จะไดป้ระเมนิผลได)้ 

A = Attainable/ Achievable สามารถบรรลไุด ้

R = Realistic/Reasonable ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจรงิ มเีหตมุผีล 

T = Timeframe มกีรอบของเวลาก าหนดไว ้วา่จะสามารถวัดผลการบรรลไุดเ้มือ่ไหร่ 

 

กระบวนการในการจดัต ัง้วตัถปุระสงค ์

ในระดับกลยทุธมั์กมกีารก าหนด วัตถปุระสงคท์ีว่ดัจากผล ผูม้สีว่นไดเ้สยี การแขง่ขนั จงึท าการกระจายตัวเลขลงมา

เป็นทอดๆสูห่น่วยงานตา่งๆและระดับกระบวนการลา่งๆ  

 

การก าหนดเป้า ก าหนดคา่ ส าหรับการวัดสมรรถนะมักมาจากความพอใจหรอืไมพ่อใจสมรรถนะในปัจจบัุน สิง่ที่

ส าคญัทีต่อ้งการจัดการ การบบีคัน้จากลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยี ประเด็นการแขง่ขนั  

วัตถปุระสงค ์เป็นมาตรการควบคมุแบบหนึง่ ทา่นสามารถใชใ้นการควบคมุวา่ไดท้ าหรอืไมไ่ดท้ าตามกจิกรรมที่

ก าหนด ตัง้เป้าเพือ่รักษาสภาพไมใ่หเ้สือ่มลงหรอืตัง้เป้าเพือ่ปรับปรงุยอ่มได ้

1. ระบคุวามจ าเป็นโดยเอาถอ้ยแถลงนโยบาย และ ขอ้ก าหนดผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง รวมถงึสิง่ทีต่อ้งการจัดการ 

มาจัดวาง จับมากาง และก าหนดตัวชีว้ัดในแตล่ะประเด็น 

2. ก าหนดผูร้ับผดิชอบ และ การกระจายลง  

3. ก าหนดคา่เป้าหมาย และวันทีต่อ้งส าเร็จ 

4. ตดิตาม ควบคมุ ปรับปรงุ สือ่สาร 

 

 เทคนคิการต ัง้คา่เป้าหมาย 

การตัง้คา่เป้าหมายเป็นเรือ่งใหมแ่ละเรือ่งใหญข่ององคก์ร การตัง้คา่

เป้าหมายกบัองคก์รทีไ่มเ่คยมเีป้าหมาย เป็นเรือ่งใหญ่ การ

ตัง้เป้าหมายทีไ่มด่ ีสรา้งปัญหาใหก้บัคนในองคก์รมากกวา่ไมม่ ี 

 

ขอ้ก าหนด ISO9001 ใหท้า่นตอ้งมวีัตถปุระสงคค์ณุภาพ แตก่าร

ตัง้เป้าหมายและคา่เป้าหมายทีต่อ้งการใหบ้รรลเุป็นศลิปะ 

 

เป้าหมายทีท่า่นตัง้นัน้ เหมาะสมหรอืไม ่รายการตรวจสอบนีอ้าจชว่ย

ทา่นได ้

1. โดยรวมทกุๆฝ่ายแผนก ทมีงาน จะบรรลเุป้าหมายมากกวา่ 

70% ทีต่ัง้ไวห้รอืไม ่

2. พนักงานไดม้สีว่นรว่มในการก าหนดเป้าหมายหรอืไม ่

3. เป้าหมายทีต่ัง้ เป็นเป้าหมายทีม่ไีวเ้พือ่เพิม่สมรรถนะและเพิม่

ศักยภาพในการท างานของพนักงานหรอืไม ่

4. พนักงานมคีวามกระตอืรอืลน้ทีจ่ะท าใหบ้รรลเุป้าหมาย หรอืเอาแตค่อ่ยบน่ 

5. คณุก าหนดเป้าหมายโดยดพูืน้ฐานจากขอ้มลูสมรรถนะเดมิรวมกบัสภาพเศรษกจิหรอืไม ่

6. คณุไดใ้หพ้นักงาน ท าการวเิคราะห ์ก าหนดแผนงาน เพือ่ใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายหรอืไม่ 

คนมคีวามสขุ เมือ่ 

ประสบความส าเร็จ  

 

ประสบความส าเร็จของระบบการจัดการ

คณุคอือะไร  

แคไ่หนทีค่ณุเรยีกวา่ส าเร็จ 

 

ประสบความส าเร็จของบรษัิทคณุคอือะไร 

ทกุคนชอบประสบผลส าเร็จ 
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7. คณุไดใ้หร้างวัลเมือ่พนักงานบรรลเุป้าหมายหรอืไม ่

8. คณุไดใ้หก้ารอบรม ค าแนะน า เพือ่ใหพ้นักงานบรรลเุป้าหมายหรอืไม ่

9. มาตรวัดเป็นธรรม เชือ่ถอืไดห้รอืไม ่ตวัเลขทีไ่ดม้าสามารบดิเบอืน 

หรอืไม ่

10. คณุใชค้า่เป้าหมายในการวัดผลการปฏบัิตงิานของพนักงานหรอืไม ่

11. พนักงานรูส้กึ รอ้นๆ หนาวๆ กบัมาตรการในการวัดสมรรถนะในการ

ท างานหรอืไม 

12. รางวลัทีใ่ห ้พนักงานตอ้งใชค้วามพยายามเพือ่จะไขวค่วา้มาหรอืไม ่

 

 

องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัวัตถปุระสงคค์ณุภาพ    
 

เป้าหมาย ท าไม อะไร อยา่งไร  

การวัดเป็นกา้วแรกทีน่ าไปสูก่ารควบคมุ และทา้ยสดุน าไปสูก่ารปรับปรงุ ถา้คณุไมส่ามารถวัดสิง่ใดได ้คณุก็ไมม่ี

ทางเขา้ใจมัน... ถา้คณุไมเ่ขา้ใจมันได ้คณุก็ไมอ่าจควบคมุมนั ... และหากคณุไมส่ามารถควบคมุมันได ้คณุก็

ปรับปรงุมันไมไ่ด ้...  

 

ท าไม ตอ้งก าหนดวา่เป้าหมายตอ้งมกีารจดัท าเป็นเอกสาร 

สาเหตทุีเ่ราตอ้งเขยีนเป้าหมายของเราลงไปเป็นลายลักษณ์อักษรมสีองประการ 

• ประการแรก การเขยีนจะชว่ยก าหนดลงไปแน่นอนวา่เราตอ้งการอะไร เราสว่นมาก ไมเ่คยเขยีนเป้าหมาย เรา

เพยีงแตพ่ออกพอใจทีไ่ดแ้ตน่กึถงึมันเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตามความคดิเป็นสิง่ทีแ่วบหายไปอยา่งรวดเร็ว และ ถา้

เป้าหมายของเราเป็นเพยีงความคดิเทา่นัน้เราก็เสีย่งทีม่แีตฝั่นกลางวัน เทา่นัน้ การเขยีนเป้าหมายออกมาท า

ใหเ้ราลมืสิง่ทีเ่ราตัง้เป้าหมายยาก หรอืหายไปไดย้าก 

• ประการทีส่อง การเขยีนเป้าหมายทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการพันธะผกูพันธ ์การพยายามเขยีนเป้าหมาย

ออกมาเป็นเอกสารหมายถงึการอทุศิตนใหก้บัเป้าหมายนัน้ๆมากขึน้ แทนทีจ่ะเพยีงแตค่ดิ 

 

ท าไมถงึบอกวา่ใหต้ ัง้เป้าหมายทีท่า้ทายและบรรลไุด ้

เป้าหมายทีด่คีวรเป็นเป้าหมายทีส่ามารถเอือ้มถงึ หากมกีารใชค้วามพยายามทีเ่หมาะสม ุ ุเหตผุลคอืเป้าหมายที่

สามารถบรรลไุดจ้ะกอ่ใหเ้ราเกดิพลังและความพยายามในการ กระท าไดส้ าเร็จ และเราไดม้กีารตดัสนิใจแลว้วา่สิง่นี้

สามารถส าเร็จได ้ถา้เราคดิวา่ท ามันได ้เราจะเกดิแรงบรรดาลใจในการมุง่ม่ันกระท าใหเ้กดิความส าเร็จ เป้าหมายที่

สามารถบรรลไุดง้า่ยดายไมส่ามารถกอ่ใหเ้กดิแรงบรรดาลใจและไมก่อ่ ใหเ้กดิการปรับปรงุในองคก์รอยา่งเหมาะสม 

 

ท าไมเราตอ้งท าใหเ้ป้าหมายของเราใหช้ดัเจนและวดัไดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระท าได ้

ยิง่เรามเีป้าหมายทีช่ดัเจน เจาะจงเทา่ใดมันจะเป็นการชีท้ศิทางทีถ่กูตอ้งแกเ่รามากเทา่นัน้ เชน่ถา้หากตอ้งการลด

ตน้ทนุ ควรจะบง่บอกวา่จะลดตน้ทนุในเรือ่งอะไร ในดา้นการผลติ การสง่มอบ จะลดลงในอตัราเทา่ไร หากทา่น

พบวา่เราไมส่ามารถวัดเป้าหมายเราไดไ้มว่า่ในเชิง่ปรมิาณหรอืสามารถ บรรยายออกมาได ้ก็ควรลมืมันเสยีเถดิ 

เพราะสิง่ทีเ่ราตัง้คงไมใ่ชเ่ป้าหมายแลว้ละ 

 

ท าไมควรมกีารทวนสอบวา่เป้าหมายมคีวามสอดคลอ้งกนั 

ในการตัง้เป้าหมายทัง้หมดนัน้มคีวามเป็นไปไดท้ีเ่ราสามารถมเีป้าหมายหลายๆ อยา่งทีก่ารบรรลเุป้าหมายหนึง่ อาจ

ยิง่เป้ายิง่ทา้ทาย  

ศักยภาพคนจะถกูดงึ

ออกมา 
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ท าใหไ้มส่ามารถบรรลเุป้าหมายอกีอยา่งหนึง่ โดยเฉพาะเป้าหมายทีข่ดัแยง้ระหวา่งฝ่ายแผนกตา่งๆเชน่ฝ่ายขาย

ตอ้งการขาย ผลติภัณฑใ์นสิง่ทีข่ายไดง้า่ยเพือ่เพิม่ยอดขายใหก้บับรษัิท ในขณะทีฝ่่ายผลติตอ้งการผลติผลติภัณฑ์

ทีผ่ลติไดโ้ดยมกีารbalance line ในการผลติเนือ่งจากเป็นการลดตน้ทนุในการผลติ ฝ่ายขายตอ้งการขาย

ผลติภัณฑท์ีเ่ป็นทีรู่จ้ักกนัในทอ้งตลาด แตบ่รษัิทตอ้งการเพิม่สว่นแบง่ตลาดในผลติภัณฑท์ีฝ่่ายออกแบบเพิง่ท า

การออก แบบใหม่ๆ ออกมา 

เป้าหมายทีไ่รค้วามสอดคลอ้งกนัน าไปสูค่วามไม ่แน่ใจและท าใหไ้มอ่าจ

ตัดสนิใจไดว้า่จะกระท าตามเป้าหมายใดกนัแน่ เราควรมกีารตรวจสอบ

เป้าหมายตัง้แตเ่ริม่แรก เพราะจะชว่ยใหป้ระหยัดเวลาและไมเ่กดิความสญู

เปลา่ 

 

ท าไมควรก าหนดวนัเสร็จ 

เป้าหมายจะไมก่ลายเป็นเป้าหมายจนกระทั่งมกีารขดีเสน้ตายวันทีต่อ้งการบรรล ุการแตกเป้าหมายใหญ่ๆ เป็น

เป้าหมายยอ่ยๆดว้ยเสน้ตาย เป็นสิง่ทีค่วรกระท า เพราะในขณะทีเ่ราสามารถบรรลเุป้าหมายยอ่ยเสร็จตามก าหนดจะ

ท าใหเ้รารูส้กึพอใจ และภมูใิจทีก่ าลังกา้วไปขา้งหนา้อยา่งมคีวามหมาย สิง่นีส้ามารถทีจ่ะกลับมาเป็นแรงบรรดาลใจ 

แรงผลักดันใหเ้ราสามารถบรรลเุป้าหมายใหญไ่ด ้

 

ท าไมควรมเีป้าหมายยอ่ย 

การท าการแตกเป้าหมายใหญเ่ป็นเป้าหมายยอ่ย การท าเป้าหมายระยะสัน้ใหส้ าเร็จเสยีกอ่นโดยมขีัน้ตอนทีแ่น่นอน 

เมือ่เป้าหมายแรกส าเร็จจะท าใหพ้นักงานมปีระสบการณ์วา่เคยท างานส าเร็จมาแลว้ พวกเราไดเ้รยีนรูก้นัเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่เป้าหมายทีม่องเห็นได ้รูถ้งึวธิใีนการทีจ่ะท างานใหไ้ดผ้ลและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ วธิทีีจ่ะแกไ้ขปัญหา

ดว้ยทรัพยากรทีม่อียูข่ณะนัน้ และพวกเขาจะไดพ้รอ้มในการเริม่ท างานชิน้ใหมใ่หป้ระสบความส าเร็จและท าใหค้ณุ 

ไปใกลเ้ป้าหมายระยะยาวทกุชัว่ขณะ 

 

ท าไมควรเรยีงล าดบัความส าคญักอ่นหลงั กฏ 80/20 

ในความเป็นจรงิเราอาจมเีป้าหมายมากมายจนไมส่ามารถกระท าไดส้ าเร็จ ดงันัน้การตัดสนิใจวา่เป้าหมายไหนมี

ความส าคญัมากทีส่ดุ ตอ่การประสบความส าเร็จขององคก์ร การเรยีงล าดับกอ่นหลังนัน้ ทีจ่รงิก็เป็นเรือ่งงา่ย

เพยีงแตเ่ราตอ้งท าในสิง่ทีม่คีวามส าคัญกบัส าเร็จของ องคก์รมากทีส่ดุเป็นเรือ่งแรกเทา่นัน้ เป้าหมายตา่งๆควรจะ

สนับสนุนการบรรลนุโยบายขององคก์ร แผนธรุกจิขององคก์ร แผนกลยทุธขององคก์ร ผลทีไ่ดจ้ากการท า SWOT 

Analysis เป็นตน้ มาตรฐานISO9001นัน้เป็นมาตรฐานทีเ่นน้ประสทิธผิลดังนัน้การจะเป็นองคก์ร ทีม่ปีระสทิธผิลนัน้ 

เราตอ้งทุม่เทความส าคัญใหก้บัสิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุเป็นประการแรกเทา่นัน้เอง 

 

ท าไม การก าหนดวตัถปุระสงคค์ณุภาพไม ่work 

 

1. รูแ้ลว้ ท าตามแลว้ แตท่ าไมยัง Failed ? 

เพราะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจัดท าระบบ KPI ไมเ่ขา้ใจสญัชาตญิาณของความเป็นมนุษย ์

 

มนุษยย์ังคงเป็นมนุษย ์มนุษยม์สีญัชาตญิาณแหง่การอยูร่อด การมสีญัชาตญิาณแหง่การอยูร่อด ทีห่ลงเหลอืท าให ้

เรารักการแขง่ขนั ชอบท าสิง่ทา้ทายและตอ้งการเอาชนะสิง่ทา้ทายนัน้ เอ็น โดฟินเป็นสารแหง่ความสขุทีท่ าใหเ้รา

รูส้กึดเีมือ่เราชนะ คนบางคน ตดิพนัน เลน่บอล เลน่หวย ก็ดว้ยเหตผุลเดยีวกนั คนทีเ่สยีเงนิไปเลน่รถไฟเหาะ โดด

บันจีจ้ัมพก์็ดว้ยเหตผุลเดยีวกนั ความทา้ทาย และการเอาชนะ 

  

การทีค่นชอบทีจ่ะเอาชนะ ท าใหม้นุษยม์คีวามทะเยอทะยาน ชอบการแขง่ขนั ชอบท าสิง่ตา่งๆใหด้ขี ึน้ ซึง่ ท าใหเ้รา

Drem don’t 

work unless 

you do. 
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กา้วไปขา้งหนา้ได ้นักธรุกจิทีป่ระสบความส าเร็จจงึกระหายสิง่นี ้ในทางทีถ่กูคอื การเลน่กอลฟ์ การเลน่หุน้ การตัง้ 

KPI ทีท่า้ทาย การตัง้เป้าหมายทางธรุกจิและมุง่มั่นในการเอาชนะ 

  

แตไ่มว่า่อยา่งไรดว้ยสญัชาตญิาณการเอาตัวรอด ท าใหเ้ราตอ้งเปรยีบเทยีบระหวา่งตัวเรากบัสิง่รอบขา้ง คนท าการ

เปรยีบเทยีบเสมอ คนตอ้งการมชีวีติรอดจงึตอ้งแน่ใจวา่เราแข็งแรงกวา่สิง่มชีวีติตัวอืน่ หากมสี ิง่มชีวีติอืน่แข็งแรง

กวา่เราแปลวา่เราออ่นแอโดยปรยิาย เมือ่ เกดิการเปรยีบเทยีบท าใหค้วามจรงิกระจา่งวา่อะไรด ีไมไ่ด ีอะไรจรงิ 

อะไรปลอม ซึง่สง่ผลกระทบมากๆตอ่หนา้ทีก่ารงานของคนในองคก์ร ทัง้ความจรงิและในความรูส้กึ และสิง่นีท้ าให ้

คนไมใ่หค้วามรว่มมอื 

  

ดว้ยเหตผุลนี ้เรามักเลอืกแขง่ขนักบัสิง่ทีเ่รามองวา่ไมย่าก และไมง่า่ยจนเกนิไปทีจ่ะเอาชนะ การ แขง่ขนัทีม่ี

โอกาสชนะงา่ยจนเกนิไป จะท าใหส้มองไมห่ลั่งสารแหง่ความสขุออกมา เราจงึไมช่อบ ขณะเดยีวกนัหากแขง่ขนั

กบัคูแ่ขง่ทีเ่หนอืกวา่เรามากไป จะท าใหเ้รามโีอกาสแพ ้ซึง่ท าใหเ้กดิความเครยีด ท าใหเ้ราไมต่อ้งการ เราจงึ

พยายามหลกีเลีย่ง คณุไมช่อบความรูส้กึทีต่กเป็นฝ่ายแพ ้

เราจงึตอ้งท าการคดัเลอืกคูแ่ขง่ทีไ่มง่า่ยหรอืยากจนเกนิไป ดว้ยธรรมชาตขิองตัวเรา ในการทีจ่ะสูห้รอืหน ี

  

หากเราประเมนิวา่คูต่อ่สูเ้หนอืกวา่เรามากๆ สญัชาตญิาณของเราจะหลกีเลีย่งการแขง่ขนัอยา่งมชีัน้เชงิ (เชน่ 

เดยีวกนัการอดบหุร ีหรอืลดความอว้น คนบางคนมเีหตผุลเสมอในการหลกีเลีย่งทีจ่ะไมก่ระท าสิง่ทีต่อ้งท าโดยมี

เหตผุล ของเขา ) ทีเ่ป็นเชน่นีเ้พราะเมือ่แพค้นจะไมม่คีวามสขุ เกดิความเครยีด กลไกการลงโทษนีผ้ลักดันให ้

มนุษยห์ลกีเลีย่งความลม้เหลวเพือ่ใหม้นูษยส์ามารถ เอาตัวรอด ดว้ยนสิยักลัวความลม้เหลวนี ้เราจงึไมช่อบตกเป็น

ฝ่ายพา่ยแพ ้และยนิดที าวถิทีางเพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์เหลา่นัน้  

  

 มากกวา่นัน้คนเรา มักมแีนวโนม้ทีจ่ะกลัวความลม้เหลวมากจนเกนิกวา่เหต ุท าใหเ้รายนิดสีละประโยชน ์

ความกา้วหนา้ มากจนเกนิจ าเป็นเพยีงเพือ่หลกีเลีย่งความรูส้กึพา่ยแพนั้น้ 

 

ความส าเร็จจะน าไปสูก่ารรวมตัวกนั แตเ่มือ่ลม้เหลวและสบัสนก็จะท าใหเ้กดิพลังในทางตรงขา้ม การลม้เหลวจะท า

ใหค้นคดิแงล่บกนัหมด ดังนัน้การตัง้ระดับเป้าหมายทีพ่อดีๆ  เป็นเรือ่งยากทีต่อ้งใสใ่จ 

 

คนกลัวเสยีหนา้ เวลา คนเสยีหนา้จะมลีักษณะเดยีวกบัการเป็นผูแ้พ ้ท าใหเ้กดิทกุข ์คนยอมท าไดท้กุอยา่งเพือ่

หลกีเลีย่งจากอาการเสยีหนา้ ไมเ่ชือ่ลองดเูวลาทา่นถกูเชญิใหข้ึน้เวท ีทา่นมักปฎเิสธเทา่ทีจ่ะท าได ้แมว้า่ทา่นจะ

เป็นคนฉลาดทีส่ดุแตท่า่นมักปฎเิสธ ถามวา่ท าไม หากไมใ่ชก่ลัวการเสยีหนา้ การเสยีหนา้ท าใหค้นเป็นปรปักษ์กบั

การตัง้เป้าหมาย เพราะเขาฉลาดพอจะรูว้า่ หากตัง้เป้าหมายทีช่ดัไป ตรงจนเกนิไป ทา้ทายจนเกนิไป หากไมบ่รรลุ

เป้าหมายทีก่ าหนดเขาจะเสยีหนา้ ซึง่เป็นหลกัการหนึง่ของการเอาตัวรอด 

 

การตัง้เป้าหมาย KPI เป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ ่ของ องคก์ร การทีจ่ะมรีะบบบางอยา่งทีห่นไีมไ่ด ้มกีารให ้

นยิามความส าเร็จ มกีารก าหนดชดัๆเจน วดัไดว้า่ อะไรทีจ่ะใชช้ีบ้ง่วา่คนๆนัน้ แผนกนัน้ๆส าเร็จหรอืลม้เหลว คนๆนัน้

หรอืแผนกนัน้ๆชนะหรอืพา่ยแพ ้เป็นหัวใจของความส าเร็จอยา่งยิง่ การทีส่รา้งระบบทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นมนุษย ์

และตระหนักรูว้า่พนักงานก็เป็นมนุษยใ์นการจัดท าระบบ จะชว่ยใหร้ะบบการตัง้ KPI นีส้ าเร็จดังหวัง 

 

2. ท าไมผูท้ีท่ าระบบไมพ่ยายามใหผู้บ้รหิารระดับสงู เป็นผูน้ า ผูก้ ากบั หรอืมสีว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิ? 

  

ผูบ้รหิาระดับสงูเราไมฉ่ลาดอยา่งทีค่ดิ มักถกูปกปิดขอ้มลูจากบคุคลรอบขา้ง เนือ่งจากการท าระบบมกีารอบรม

ขอ้ก าหนด ISO9001 ซึง่มักอบรมโดย วทิยากร/ทีป่รกึษา(บางคน) ทีไ่มเ่คยเป็นผูจ้ดัการ หรอืเป็นผูจ้ัดการทีป่ระสบ

ความส าเร็จมากอ่น มากกวา่นัน้มักมอีายไุมม่ากนักแปลวา่ประสบการณ์อาจไมถ่งึ ดว้ยวัยวฒุ ิดว้ยความรู ้

ประสบการณ์ ทีห่า่งกนั ท าให ้สว่นผูท้ีท่ าระบบหาขอ้อา้งตา่งๆนาๆ ในการกนัใหผู้บ้รหิารระดับสงูออกจากระบบ 

แทนทีจ่ะใหม้สีว่นรว่มมากทีส่ดุ สว่นหนึง่คอืคยุกนัคนละภาษา คนหนึง่คยุภาษา ISO9001 อกีคนคยุภาษาการท า

ธรุกจิจรงิ (ซึง่บางครัง้เราลมืไปวา่ มาตรฐาน ISO9001 เป็นมาตรฐานการจดัการธรุกจิ)  คนหนึง่มคี าถามทางปฏบิัต ิ

คนหนึง่ตอบทางทฤษฎ ี

  

ขณะเดยีวกนัผูบ้รหิารระดับสงูมักยุง่(หรอืท าใหด้ยูุง่ๆ) กบัการท าธุรกจิ จนลมืไปวา่องคก์รก าลังวางระบบในการ
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บรหิารธรุกจิ จงึ ไมม่เีวลาพอในการลว้งลกู หรอื มเีวลาในการพดูจา ถามไถก่บัคนทีท่า่นจา้งมาใหว้างระบบ หรอื

บางครัง้อาจเบือ่ในการถกเถยีง อธบิาย สอน ใหก้บัผูท้ีท่า่นจา้งมาใหว้างระบบ ISO9001 เพราะสว่นมากผูบ้รหิาร

มักรูว้ธิใีนการท าธรุกจิ มักรูว้า่องคก์รมจีดุแข็งจดุออ่นอะไร รู ้วา่ปัญหาองคก์รคอือะไร และมักมแีนวทางในการ

บรหิารทีด่ใีนเวลานัน้ๆ ขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO9001 ยังคงดเูป็นเรือ่งลกึลับ ศักดิส์ทิธใินมมุมองของทมีงาน ซึง่

ผูบ้รหิารระดับสงุไมส่ามารถสูไ้ด ้(ดว้ยค าวา่ทีอ่ืน่ ก็ท าอยา่งนี ้ผา่นรับรอง) 

  

การทีไ่มม่สีว่นรว่ม จงึท าใหร้ะบบ KPI ทีเ่ป็นเรือ่งของผูน้ าองคก์รแท ้่ๆ  ทีต่อ้งก าหนดวา่ตัวเองตอ้งการmonitorอะไร 

อะไรทีต่อ้งควบคมุเขม้งวด อะไรไมต่อ้ง กลายเป็นทีท่ าเพราะ ISO9001 ใหท้ า ระบบไมต่อบสนอง (stake hoder) 

เลยไมไ่ดร้ับการเหลยีวแลเพราะสิง่ทีท่ าไว ้อาจไมไ่ดช้ว่ยใหผู้บ้รหิารระดับสงูจัดการธรุกจิ 

  

3. ท าไม การก าหนด KPI จงึไม ่Specific ระบชุดัเจน เจาะจง มขีอบเขตทีแ่น่ชดั ไมค่ลมุเครอื? 

 ดคู าตอบตามขอ้ 1 

  

4. ท าไม การก าหนด KPI จงึไมส่ามารถ Measurable สามารถวัดได ้(เพือ่จะไดป้ระเมนิผลได)้? 

ดคู าตอบตามขอ้ 1 

  

5. ท าไม การก าหนด KPI จงึไมก่ าหนดในลักษณะทีท่ าให ้Attainable/ Achievable สามารถบรรลไุด?้ 

ดคู าตอบตามขอ้ 1 

 

6. ท าไม …….. 

 สญัชาตญิาณเป็นกลไกทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้เพือ่ การด ารงชวีติ ซึง่ฝังอยูใ่ตจ้ติส านกึซึง่สง่ผลตอ่พฤตกิรรมโดยไม่

รูจ้ักใชเ้หตผุล ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งเขา้ใจในเรือ่งนี ้และใชใ้นการกอ่ใหเ้กดิประโยชนก์บัองคก์ร ผูบ้รหิารระดับสงู

ปกตมิทีักษะดา้นเกง่คน เชือ่เถอะครับ ขอ้ก าหนดขอ้นีย้ ิง่กวา่จะเกีย่วกบัคนอกี ไมค่วรปลอ่ยใหพ้นักงานระดบัลา่งๆ

ออกแบบ ก าหนด กระบวนการทีเ่กีย่วกบัเป้าหมายนีเ้ลยครบั ไมม่ใีครท าไดด้กีวา่คณุหรอก 

 

 

6.2.2 When planning how to achieve its quality objectives, the organization shall determine: 
เมือ่วางแผนเพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคค์ณุภาพ, องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนด: 

a) what will be done; 
อะไรทีจ่ะท า 

b) what resources will be required; 
ทรัพยากรอะไรทีต่อ้งการ 

c) who will be responsible; 
ใครเป็นคนรับผดิชอบ 

d) when it will be completed; 
ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ   

e) how the results will be evaluated. 
วธิกีารประเมนิผล 

 

 

 

สิง่ทีค่วรกระท า 

 

การตัง้เป้าหมายโดยปราศจากการก าหนดทีเ่ฉพาะเจาะจงเชน่ตอ้งลดตน้ทนุลง 

10 % แตม่ไิดบ้อกใหแ้น่ชดัวา่มขีัน้ตอนทีค่วรจะปฏบัิตอิยา่งไร ไมก่ าหนดวา่จะ

ลดตน้ทนุในดา้นใด ผลก็คอืเป้าหมายจะไมเ่ป็นไปตามทีว่างไว ้

 

ทา่นจงึตอ้งเนน้ใหเ้ห็นความจรงิจังในการท าใหบ้รรล ุเป้าหมายในเวลาทีว่างไว ้

ตอ้งใหผู้ท้ีอ่ยูใ่ตบั้งคับบัญชาเขา้ใจวา่พวกเขาตอ้งท าอยา่งไรในการไปใหถ้งึ เป้าหมายทีว่างไว ้ไมใ่ชว่า่ท าไมถงึไม่

มเีป้าหมายแตไ่มย่อม”

ลงมอืท า” ก็ไมต่า่ง

อะไรจากลมปาก”คนขี้

โม”้ 
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มกีารยอืหยุน่ในการบรรลเุป้าหมายหรอืวา่เปลีย่นไปปรับ ปรงุเรือ่งอืน่ไดไ้หม 

 

การหลกีเลีย่งการตอ่ตา้นหรอืความไมพ่อใจ โดยการใชค้นทีเ่ห็นดว้ยและละเลยพวกทีไ่มเ่ห็นดว้ย อยา่งเชน่มกีลุม่

คนทีไ่มเ่ห็นดว้ยในการกระท าโครงการอยูก่ลุม่หนึง่ เราควรใชเ้วลาและพลังความสามารถใหก้บักลุม่คนทีเ่หลอืที่

ยนิดกีระท าตาม กลุม่ทีไ่มเ่หน็ดว้ยจะไดเ้ขา้ใจความจ าเป็นของความรว่มอืเพือ่ใหบ้รรลเุป้า หมายของบรษัิทได ้

ควรวางแผนในรายละเอยีดของงานในการประชมุครัง้ แรกถา้เป็นไปได ้หรอือยา่งนอ้ยภายใน 1 สปัดาหแ์ลว้คอ่ยมี

การตัดสนิใจวา่ใครจะตอ้งรับผดิชอบอะไร จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงอะไร อยา่งไร เมือ่ไหร ่จะตรวจสอบความ

คบืหนา้ของโครงการอยา่งไร การจัดใหม้กีารประชมุเป็นประจ าจะชว่ยใหผู้ร้ว่มงานจดจ าเป้าหมายไวไ้ดว้า่ม ี

เป้าหมายอยา่งไร และสามารถท าใหส้ามารถปรับแผนงานในทันททีีจ่ าเป็น 

 

ใหใ้ชค้วามผดิพลาดเพือ่สรา้งพลังและท าใหท้มี แข็งแกรง่ขึน้ คนเราสว่นใหญนั่น้ถกูก าหนดมาแลว้วา่ไมช่อบความ

ผดิพลาด เนือ่งจากในวัยเด็กเราจะถกูท าโทษเมือ่ท าผดิพลาด จงึ ท าใหผู้ค้นเป็นเชน่นัน้ ผูน้ าทีฉ่ลาดจะใชค้วามผดิ

พลาดนีใ้นการสอนใหท้มีงานสามารถรับมอืกบัความผดิ พลาด และเปลีย่นความผดิหวังใหเ้ป็นพลังใจในการฝ่าฟัน 

เปลีย่นความกลัวเป็นก าลังใจและความมุง่ม่ัน เปลีย่นความรูส้กึผดิในการเรยีนรูใ้นการท าสิง่ทีถ่กูตอ้ง 

 

 

การแสดงการสอดคลอ้ง 

น าเสนอวา่วัตถปุระสงคค์ณุภาพได ้ 

• น าเสนอหลักฐานวา่มเีป้าหมายใดทีอ่งคก์รใหค้ ามั่นเพือ่การบรรล ุ

• ท าผังวา่มกีารกระจายไปหน่วยงานไหน อยา่งไร 

• น าเสนอนโยบายและน าเสนอกรอบทีไ่ดจ้ัดท าวัตถปุระสงคเ์ป้าหมาย เพือ่แสดงใหเ้ห็น เพือ่ท าการถกกบั

ผูต้รวจ ในสิง่ทีอ่งคก์รพยายามใหบ้รรล ุ

• สมัภาษณ์ผูค้นในเนือ้หานโยบายและตัวเลขชีว้ัดในเรือ่งนัน้ๆ 

• สุม่น าเสนอแตล่ะคา่เป้าหมายและสถานะผลลัพธแ์นวโนม้ในปัจจบัุน 

• น าเสนอหลักฐานวา่คา่เป้าหมายทีก่ าหนดมวีธิกีาร มาตรการ ในการท าใหบ้รรลอุยา่งไร 
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6.3 การวางแผนเปลีย่นแปลง 

 

6.3 การวางแผนเปลีย่นแปลง 

 

When the organization determines the need for changes to the quality management system, the 

changes shall be carried out in a planned manner (see 4.4). 

เมือ่องคก์รพจิารณาก าหนดความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารคณุภาพ การเปลีย่นแปลงนีต้อ้ง

กระท าอยา่งมรีะเบยีบแบบแผน(ด ู4.4) 

 

The organization shall consider: 

องคก์รตอ้งค านงึถงึ 

a) the purpose of the changes and their potential consequences; 

วัตถปุระสงคข์องการเปลีย่นแปลง และ ผลกระทบสบืเนือ่งทีม่นัียยะ 

b) the integrity of the quality management system; 

ความสมบรูณ์ของระบบการบรหิารคณุภาพ 

c) the availability of resources; 

การมอียูข่องทรพัยากร 

d) the allocation or reallocation of responsibilities and authorities. 

การมอบหมายหรอืมอบหมายซ ้า ซึง่อ านาจหนา้ทีแ่ละ ความรับผดิชอบ 

 

องคก์รควรมกีระบวนการควบคมุการเปลีย่นแปลงอยา่งมปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพเพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันตอ่

กระบวนการเปลีย่นแปลงประโยชนข์ององคก์ร  และเป็นไปตามความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

การเปลีย่นแปลงควรไดร้ับการชีบ้ง่  บันทกึไว ้ประเมนิ  ทบทวนและควบคมุ  ขึน้อยูก่บัความเขา้ใจผลกระทบทีม่ี

กระทบการอืน่  และความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้  และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 

ความเปลีย่นแปลงใด ๆ ในกระบวนการทีม่ผีลกระทบตอ่คณุลักษณะเฉพาะของผลติภัณฑค์วรบันทกึไว ้ และสือ่สาร

เพือ่รักษาความเป็นไปตามขอ้ก าหนดของผลติภัณฑ ์ และจดัใหม้สีารสนเทศส าหรับการปฏบัิตกิารแกไ้ขหรอืการ

ปรับปรงุสมรรถนะขององคก์ร  อ านาจหนา้ทีใ่นการรเิริม่การเปลีย่นแปลงควรก าหนดไวเ้พือ่รักษาการควบคมุ 

ผลลัพธใ์นรปูของผลติภัณฑค์วรไดร้ับการทวนสอบหลังมกีารเปลีย่นแปลง  เพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันวา่การจัดการ

เปลีย่นแปลงไดผ้ลดังตัง้ใจ 

ควรด าเนนิการประเมนิความเสีย่งเพือ่ประเมนิศักยภาพ  และผลกระทบ  อันอาจเกดิจากขอ้ผดิพลาดในกระบวนการ  

ผลทีไ่ดค้วรน าไปก าหนดวธิปีฏบัิตกิารป้องกนัเพือ่บรรเทาความเสีย่งทีช่ ีบ้ง่ไว ้ ตัวอยา่งเครือ่งมอืใชว้เิคราะหค์วาม

เสีย่งประกอบดว้ย : 

- การวเิคราะหฐ์านนยิมของขอ้ผดิพลาดและผลกระทบ 

- การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดโดยผังตน้ไม ้

- แผนผังแสดงความสมัพันธ ์

- วธิที าแบบจ าลอง  และ 

- การประเมนิความเชือ่ถอืได ้

ความมุง่หมาย  

ตอ้งการใหม้รีะบบในการพจิารณาก าหนดความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารคณุภาพขององคก์ร

เพือ่ทีจ่ะปรับใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงดา้นสภาวะแวดลอ้มทางธรุกจิ  และ ระบบนีต้อ้งรวมถงึการท าใหม้ั่นใจวา่

การเปลีย่นแปลงทีน่ าเสนอจะไดร้ับการวางแผน รเิริม่และด าเนนิการภายใตก้ารควบคมุของระบบการจดัการ 
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การวางแผนเปลีย่นแปลงอยา่งเหมาะสมชว่ยหลกีเลีย่งผลที่

ตามมาเชงิลบได ้อาท ิการท าใหม ่หรอืการยกเลกิหรอืการเลือ่น

การบรกิาร จะกอ่ใหเ้กดิผลทีต่ามมาเชงิบวก อาท ิลดผลทีไ่ม่

สอดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนด หรอือบุัตกิารณ์จากความผดิพลาดของ

คนทีล่ดลง  

 

จดุประสงคข์องการวางแผนส าหรับการเปลีย่นแปลง คอื ธ ารง

รักษาบณูภาพของระบบการบรหิารคณุภาพและความสามารถขององคก์รในการจัดผลติภัณฑแ์ละบรกิารที่

สอดคลอ้งกนัใหอ้ยา่งตอ่เนือ่งระหวา่งการเปลีย่นแปลง เมือ่มคี าวา่การวางแผน จงึควรม ีก าหนด ใครรับผดิชอบ 

ตอ้งท าอะไรบา้ง อยา่งไร เมือ่ไหร ่ทบทวนอยา่งไร  และกลา่วไดว้า่กจิกรรมทีต่อ้งท าในแผนนี ้ควรมาจากการ

ประเมนิความเสีย่งตามขอ้ 6.1.1 

 

องคก์รควรจะพจิารณากจิกรรมทีส่ามารถลดความเป็นไปไดส้ าหรับผลกระทบดา้นลบจากการเปลีย่นแปลง อาท ิ

การท าการทดลองเปลีย่นแปลงครัง้แรกกอ่นทีด่ าเนนิการเตม็รปูแบบ หรอืพจิารณาก าหนดกจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการ

เมือ่ด าเนนิการเปลีย่นแปลงไมส่ าเร็จ 

 

การประยกุตใ์ชค้วามคดิเชงิความเสีย่งสามารถชว่ยพจิารณาก าหนดกจิกรรมทีจ่ าเป็นในการวางแผนเปลีย่นแปลง

ระบบการบรหิารคณุภาพ โดยองคก์รควรจะพจิารณาการมทีรพัยากรตา่งๆ อยู ่และการจดัสรรหรอืการจดัสรรความ

รับผดิชอบใหมท่ีจ่ าเป็นส าหรบัการเปลีย่นแปลงใดๆ ซึง่สามารถด าเนนิการดว้ยการมอบหมายบคุคลตา่งๆ เป็น

ทมีงานเพือ่บรหิารการเปลีย่นแปลงหรอืดว้ยการประวงิการเปลีย่นแปลงจนกวา่จะมทีรัพยากรทีถ่กูตอ้ง 

 

ความจ าเป็นส าหรับการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารคณุภาพสามารถไดร้ับการพจิารณาก าหนดในหลายทางที่

ตา่งกนั ตัวอยา่งเชน่ เป็นสว่นหนึง่ของการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร จากผลการตรวจประเมนิ การทบทวนสิง่ทีไ่ม่

เป็นไปตามขอ้ก าหนด การวเิคราะหค์ ารอ้งเรยีน การวเิคราะหส์มรรถนะของกระบวนการ การเปลีย่นแปลงดา้นบรบิท

หรอืจากการเปลีย่นแปลงความตอ้งการลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 

 

ความจ าเป็นส าหรับการเปลีย่นแปลงเกดิจาก ตัวอยา่งเชน่ การโอนสายการผลติจากสถานทีต่ัง้แหง่หนึง่ไปยังอกี

แหง่ การเปลีย่นแปลงวธิกีารของกระบวนการเพือ่ปรับปรงุแนวโนม้ดา้นผลทีไ่มส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนด การใช ้

เทคโนโลยกีารสือ่สารและสารสนเทศใหม ่(ICT) ส าหรับการบรกิารหรอืกระบวนการ  การจัดจา้ง กระบวนการที่

ส าคญัภายนอก บคุคลทีม่บีทบาทส าคญัลาหยดุ หรอืการยา้ยสูก่ารจดัการค าสัง่ซือ้แบบออนไลน ์

 

องคก์รควรจะประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงดังกลา่วในระบบการบรหิารคณุภาพ และกจิกรรมทีจ่ าเป็นซึง่

ด าเนนิการเพือ่ป้องกนัผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงค ์โดยสามารถจดัล าดับจากการประยกุตใ์ชว้ธิกีารบรหิารโครงการ

จนถงึการจัดท าการทดสอบการท าใหใ้ชก้ารไดแ้ละสมรรถนะของกระบวนการใหมแ่ละระบบบนเกณฑน์ ารอ่งกอ่นที่

จะน าระบบไปปฏบิัต ิโดยระดับของการวางแผนและกจิกรรมทีก่ าหนดจะผันแปรโดยขึน้อยูก่บัผลทีต่ามมาทีม่นัียยะ

ตา่งๆ จาการเปลีย่นแปลง 

 

ในการชว่ยวางแผนเปลีย่นแปลง ตัวอยา่งของกจิกรรมทีอ่งคก์รสามารถด าเนนิการรวมถงึ: 

 

a. ดว้ยการรเิริม่ซอฟตแ์วรใ์หมส่ าหรับการจัดการค าสัง่ซือ้ องคก์รอาจจะวางแผนการทดสอบผลการ

ปฏบัิตงิานและการท าใหใ้ชก้ารได ้และเดนิทัง้ระบบเกา่และใหมพ่รอ้มกนัในเวลาทีจ่ ากดัเพือ่ใหม่ั้นใจ

วา่ระบบใหมป่ฏบัิตกิารตามทีมุ่ง่หวังกอ่นทีจ่ะน ามาใชแ้บบเตม็รปูแบบ 

b. ในการตดัสนิใจจัดตัง้ส านักงานใหบ้รกิารแหง่ใหมใ่นพืน้ทีเ่ชงิภมูศิาสตรแ์หง่ใหม ่ องคก์รอาจจะเลอืก

ประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการบรหิารโครงการทีเ่ป็นทางการ 

 

นยิาม 

ISO9000:2015  ,  

หากการเปลีย่นแปลงภายนอกเร็ว

กวา่การเปลีย่นแปลงภายใน 

องคก์รจะลม่สลาย  
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3.2.2   context of the organization บรบิทองคก์ร 
การรวมกนัทัง้ประเด็นปัจจัยภายใน และภายนอกทีส่ามารถมผีลตอ่ขององคก์ร (3.2.1) ในการพัฒนาและการบรรลุ
วัตถปุระสงค ์(3.7.1) 
 
3.2.1 
Organization องคก์ร 
คนหรอืกลุม่บคุคลทีซ่ ึง่ม ีฟังชัน่ของตน พรอ้มกบั ความรับผดิชอบ อ านาจหนา้ที ่และมคีวามสมัพันธก์บัการบรรลุ
วัตถปุระสงค ์ (3.7.1) 
 
3.7.1 
Objective วตัถปุระสงค ์
ผลทีต่อ้งการบรรล ุ
 

3.5.4 
quality management system ระบบการบรหิารคณุภาพ 
สว่นหนึง่ของระบบการบรหิาร(3.5.3) ทีเ่กีย่วขอ้งกับคณุภาพ (3.6.2) 
 
3.7.2 

quality objective วตัถปุระสงคค์ณุภาพ 
วัตถปุระสงค ์(3.7.1) ทีเ่กีย่วกบัคณุภาพ ( 3.6.2) 
 
Note 1 :วัตถปุระสงคค์ณุภาพโดยทั่วไปจะขึน้อยูก่ับนโยบายคณุภาพ(3.5.9)ขององคก์ร(3.2.1) 
Note 2 : วัตถประสงคค์ณุภาพโดยท่ัวไปก าหนดส าหรับฟังกช์นั ระดับ และ กระบวนการ(3.4.1)ในองคก์ร(3.2.1) 
 
3.6.2 
Quality คณุภาพ 
ระดับของกลุม่ลักษณะทีก่ าหนดทีเ่กีย่วขอ้งแฝง(3.10.1) ของสิง่ใด(3.6.1) ทีบ่รรลตุามขอ้ก าหนด(s) (3.6.4) 
Note 1 to entry: The term “quality” can be used with adjectives such as poor, good or excellent. 
Note 2 to entry: “Inherent”, as opposed to “assigned”, means existing in the object (3.6.1). 
 

 
END 
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7.1.1 General 

ทั่วไป 

Theorganizationshalldetermineand provide the resources neededfor the 

establishment,implementation, maintenance and continual improvement of the quality 

management system. 

องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนดและใหท้รัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรบัการจัดท า, การน าไปปฏบิตั,ิ ธ ารงรักษา และ

ปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง ตอ่ระบบการจัดการคณุภาพ   

 

The organization shall consider: 

องคก์รตอ้งค านงึถงึ; 

a) the capabilities of, and constraints on, existing internal resources; 

ก าลังความสามารถ และขดีจ ากดัของทรัพยากรภายในทีม่ ี

b) what needs to be obtained from external providers. 

อะไรทีจ่ าเป็นตอ้งไดม้าจากแหลง่ภายนอก 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รจัดหาทรัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าระบบการบรหิาร

คณุภาพและน าไปปฏบัิต ิบ ารงุรักษาและปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง และส าหรับการด าเนนิการทีม่ปีระสทิธภิาพของ

องคก์ร 

ในการพจิารณาก าหนดทรัพยากรตา่งๆ ทีจ่ าเป็นในการจดัหา องคก์รควรจะค านงึถงึก าลังความสามารถปัจจบุันของ

ทรัพยากรภายในองคก์ร (อาท ิบคุลากร  ขดีความสามารถของอปุกรณ์ ความรูอ้งคก์ร) และขดีจ ากดัใดๆ (อาท ิ

งบประมาณ จ านวนของทรัพยากรตา่งๆ ก าหนดเวลา) 

ระหวา่งการพจิารณาก าหนดทรัพยากรตา่งๆ องคก์รสามารถค านงึถงึการวเิคราะหต์น้ทุนเปรยีบเทยีบกบั

ผลประโยชนใ์นการจัดหาทรัพยากเหลา่นี ้โดยใขค้วามคดิเชงิความเสีย่ง หลังจากนัน้ ควรจะตดัสนิใจเกีย่วกบั

ทรัพยากรทีจ่ าเป็น โดยรวมถงึทรัพยากรเหลา่นัน้ทีม่แีหลง่จากภายนอก และกจิกรรมทีจ่ าเป็นตอ้งด าเนนิการเพือ่ให ้

มั่นใจวา่ทรัพยากรตา่งๆ จ าเป็นตอ้งจัดหา โดยจะประยกุตใ์ชก้บั ISO 9001:2015, 7.1.1 ถงึ 7.1.6 

 

7.1.2 บคุลากร 

The organization shall determine and provide the persons necessary for the effective 

implementation of its quality management system and for the operation and control of its 

processes. 

องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนดและให ้ก าลังคนทีจ่ าเป็นส าหรบัการน าระบบบรหิารคณุภาพไปปฏบัิตอิยา่งมี

ประสทิธผิล รวมถงึการด าเนนิการและควบคมุกระบวนการนัน้ 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รมทีรัพยากรมนุษยท์ีถ่กูตอ้งซึง่จ าเป็นส าหรับการด าเนนิการและ
ควบคมุกระบวนการขององคก์รและการน าระบบการบรหิารคณุภาพไปปฏบัิตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยควรจะ
ค านงึถงึปรมิาณงานและความสามารถปัจจบุันของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิหนา้ทีแ่ละบทบาทในระบบการ
บรหิารคณุภาพ (อาท ิกจิกรรมด าเนนิงาน การตรวจประเมนิ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบสวนค ารอ้งเรยีน)  
 
1. การบรหิารจดัการบคุคลากร 
บคุลากรถอืเป็นทรัพยากรอันส าคัญส าหรับองคก์ร โดยการมสีว่นรว่มของบคุลากรอยา่งเตม็ทีย่อ่มสามารถชว่ย
ยกระดับความสามารถของบคุคลากรในการสรา้งมลูคา่ใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้นี ้ผูบ้รหิารระดับสงูควรอาศัย
ภาวะความเป็นผูน้ าในการสรา้งและรักษาวสิยัทัศนแ์ละคา่นยิมรว่มภายในองคก์ร ตลอดจนสภาพแวดลอ้มภายใน



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 9001 Cl7.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                    CL7.0  Page 6 of 59                   07/08/2564 

องคก์รทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิใหบ้คุลากรเขา้มามสีว่นรว่มอยา่งเตม็ทีใ่นการน าพาองคก์รไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่
ก าหนด 
 
ในฐานะทีเ่ป็นทรัพยากรอันล ้าคา่และส าคัญทีส่ดุในองคก์ร บคุลากรภายในองคก์รจงึควรไดร้ับการดแูลเป็นอยา่งด ี
ไมว่า่จะเป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ทีีจ่ะชว่ยสง่เสรมิใหบ้คุลากรเกดิการเตบิโตพัฒนา ตลอดจนมี
การเรยีนรูก้ารถา่ยทอดองคค์วามรูร้ะหวา่งกนั และการสง่เสรมิการท างานแบบเป็นทมี ดว้ยเหตนุี ้ระบบการบรหิาร
จัดการทรัพยากรบคุคลจงึควรมกีารวางแผนเป็นอยา่งด ีรวมทัง้มคีวามโปรง่ใส สอดคลอ้งกบัหลักจรยิธรรม และมี
ความรับผดิชอบตอ่สงัคม ในขณะเดยีวกนั องคก์รก็ควรทีจ่ะสรา้งการรับรูแ้ละความเขา้ใจถงึความส าคญัของการมี
สว่นรว่มและบทบาทหนา้ทีข่องบคุลากรภายในองคก์ร 
 
โดยแตล่ะองคก์รควรก าหนดกระบวนการทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิใหบ้คุลากรกระท าสิง่ตอ่ไปนี ้

- เปลีย่นวัตถปุระสงคด์า้นกลยทุธแ์ละกระบวนการใหก้ลายเป็นจดุมุง่หมายในการท างานของแตล่ะบคุคล 
ตลอดจนมกีารก าหนดแผนในการบรรลวุัตถปุระสงคด์ังกลา่ว 

- ระบขุอ้จ ากดัดา้นประสทิธภิาพการท างาน 
- รูจ้ักรับผดิชอบและด าเนนิการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ดว้ยตนเอง 
- รูจ้ักประเมนิประสทิธภิาพการท างานของตนเองเปรยีบเทยีบกบัจดุมุง่หมายในการท างาน  
- มคีวามกระตอืรอืรน้ในการแสวงหาโอกาสเพือ่พัฒนาทักษะความสามารถและเพิม่พนูประสบการณ์ 
- สง่เสรมิการท างานรว่มกนัเป็นทมีและการผนกึพลังภายในองคก์ร  
- มกีารแบง่ปันขอ้มลู ความรู ้และประสบการณ์ภายในองคก์ร 

 
2 ทกัษะความสามารถของบคุลากร 
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่บคุลากรภายในองคก์รมทีักษะความสามารถทีต่อ้งการ แตล่ะองคก์รควรทีจ่ะก าหนดและยดึมั่นใน 
“แผนการพัฒนาบคุลากร” และกระบวนการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถระบ ุพัฒนา และปรบัปรงุแกไ้ข
ศักยภาพของบคุลากรโดยอาศยัขัน้ตอนดังตอ่ไปนี ้

- ก าหนดทักษะความสามารถทัง้ในระดับบคุคลและระดับอาชพีทีอ่งคก์รตอ้งการในระยะสัน้และระยะยาวที่
สอดคลอ้งกบัภารกจิ วสิยัทัศน ์กลยทุธ ์นโยบาย และวัตถปุระสงคท์ีอ่งคก์รก าหนด 

- ระบทุักษะความสามารถทีม่อียูใ่นปัจจบัุน ตลอดจนชอ่งโหวร่ะหวา่งทักษะความสามรถทีม่อียูก่บัทักษะ
ความสามารถทีต่อ้งการในปัจจบุันหรอืในอนาคต 

- ด าเนนิการเพือ่ปรับปรงุพัฒนา และ/หรอื เสรมิสรา้งทักษะความสามารถเพือ่ขจัดชอ่งโหวด่ังกลา่ว 
- ทบทวนและประเมนิประสทิธผิลของแนวทางในการปรับปรงุพัฒนาทักษะความสามารถ เพือ่ใหม่ั้นใจวา่มี

การพัฒนาทักษะความสามารถทีจ่ าเป็นเกดิขึน้จรงิ 
- การรักษาระดับทักษะความสามารถดังกลา่ว 

 
3 การมสีว่นรว่มและการสรา้งแรงกระตุน้ใหก้บับคุลากร 
องคก์รแตล่ะองคก์รควรกระตุน้ใหบ้คุลากรของตนเขา้ใจถงึความส าคัญของหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย ตลอดจนกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งมลูคา่ใหก้บัลกูคา้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 
เพือ่เป็นการยกระดับการมสีว่นรว่มและการสรา้งแรงกระตุน้ใหก้บับคุลากรภายในองคก์ร แตล่ะองคก์รควรค านงึถงึ
กจิกรรมดังตอ่ไปนี ้

- การพัฒนากระบวนการส าหรับการแบง่ปันความรูแ้ละการดงึเอาศักยภาพของบคุลากรออกมาใชอ้ยา่งเต็มที ่
เชน่การก าหนดแนวทางในการรวบรวมแนวความคดิดา้นการพัฒนา เป็นตน้  

- มกีารจัดตัง้ระบบการชมเชยและการใหร้างวลัตอบแทนทีเ่หมาะสมและอยูบ่นพืน้ฐานของการประเมนิ
ความส าเร็จในระดับบคุคลของบคุลากรภายในองคก์ร 

- มกีารจัดตัง้ระบบคณุสมบัตทิักษะและการวางแผนอาชพีเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการพัฒนาบคุลากร  
- มกีารทบทวนระดับความพงึพอใจ ตลอดจนความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง 
- เปิดโอกาสในดา้นการสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้ง  

 
ในการพจิารณาก าหนดบคุคลทีจ่ าเป็น องคก์รควรจะใชค้วามคดิเชงิความเสีย่งและค านงึถงึความรับผดิชอบและ
อ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดถ้กูระบสุ าหรบักระบวนการเฉพาะ 
 
องคก์รอาจจะตดัสนิใจสรรหาบคุคลเพิม่หรอืใชผู้ส้ง่มอบภายนอกในกรณีทีอ่งคก์รควรจะค านงึถงึปัจจยัดังกลา่ว
ตามทีจ่ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมเพิม่เตมิ การจัดท าขอ้ตกลงระดับการบรกิาร หรอืการตรวจประเมนิผูใ้หบ้รกิาร
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่จะบรรลผุลการปฏบิัตงิานทีจ่ าเป็น โดยควรจะค านงึถงึขอ้ก าหนดความสามารถอยา่งครบถว้น (ด ู
ISO 9001:2015, 7.2) 
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7.1.3 โครงสรา้งพืน้ฐาน 

The organization shall determine, provide and maintain the infrastructure necessary for the 

operation of its processes and to achieve conformity of products and services. 

องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนดก าหนด,ให ้และธ ารงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนนิงาน

กระบวนการ และเพือ่บรรลกุารสอดคลอ้งของสนิคา้และบรกิาร 

 

NOTE Infrastructure can include: 

หมายเหต ุโครงสรา้งพืน้ฐาน สามารถรวมถงึ 

a) buildings and associated utilities; 

อาคาร และ สาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้ง 

b) equipment, including hardware and software; 

เครือ่งจักร รวมถงึฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์และ 

c) transportation resources; 

ทรัพยากรทีใ่ชใ้นการขนสง่ 

d) information and communication technology. 

สารสนเทศและเทคโนโลยกีารสือ่สาร 

 
 
ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รมสี ิง่อ านวยความสะดวก อปุกรณ์และบรกิารทีจ่ าเป็นในการจัดหา
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีส่อดคลอ้งแกล่กูคา้ขององคก์ร 
 
กจิกรรมของ “การก าหนดพจิารณา”, “จัดหา” และ “ธ ารงรักษา” จะเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีต่า่งกนั 3 กจิกรรมซึง่
อาจจะด าเนนิการโดยกระบวนการหรอืหนา้ทีท่ีต่า่งกนัขององคก์ร ตัวอยา่งเชน่ กจิกรรมเหลา่นัน้ทีร่ับผดิชอบ
กระบวนการเฉพาะอาจจะพจิารณาก าหนดขอ้ก าหนดโครงสรา้งพืน้ฐานเฉพาะ กระบวนการจดัซือ้จะไดร้ับและจัดหา
โครงสรา้งพืน้ฐาน และกจิกรรมตา่งๆ จะจ าเป็นในการจดัท าเพือ่ธ ารงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานไว ้(อาท ิการ
บ ารงุรักษาอปุกรณ์ การดแูลความสะอาดหรอืการปรับเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นปัจจบุัน การทดสอบระบบ
สารสนเทศและการสือ่สารเป็นระยะ หรอืการตรวจสอบสิง่อ านวยความสะดวกและอปุกรณ์เป็นระยะ) 
 
องคก์รควรด าเนนิการวางแผน จัดหา ตลอดจนบรหิารจัดการโครงสรา้งพืน้ฐานภายในองคก์รใหเ้กดิประสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพโดยอาศยักระบวนการประเมนิความเหมาะสมของโครงสรา้งพืน้ฐาน เพือ่บรรลวุัตถปุระสงคข์ององคก์ร     
อกีทัง้ยังควรมกีารค านงึถงึประเด็นดังตอ่ไปนี ้

- ความสามารถในการพึง่พาโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่อียู ่(รวมทัง้ความพรอ้มในการใชง้าน ความน่าเชือ่ถอื 
ความสามารถในการบ ารงุรักษา ตลอดจนการซอ่มบ ารงุ) 

- ความปลอดภยัและความมั่นคง 
- องคป์ระกอบของโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑแ์ละกระบวนการตา่งๆ 
- ประสทิธภิาพ คา่ใชจ้า่ย ขดีความสามารถ และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
- ผลกระทบทีโ่ครงสรา้งพืน้ฐานมตีอ่สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
นอกจากนี ้แตล่ะองคก์รควรระบแุละประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน ตลอดจนด าเนนิมาตรการ
ตา่งๆ เพือ่ลดโอกาสในการเกดิความเสีย่งดังกลา่วและจัดท าแผนฉุกเฉนิอยา่งเพยีงพอ 
 
โครงสรา้งพืน้ฐานสามารถสง่ผลกระทบทีส่ าคญัตอ่การบรรลคุวามสอดคลอ้งของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร องคก์ร
จ าเป็นตอ้ง: 
 

— พจิารณาก าหนดโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนนิงานกระบวนการขององคก์รอยา่งมี
ประสทิธภิาพและเพือ่บรรลผุลลัพธต์ามทีมุ่ง่หวังไวข้ององคก์ร 

— จัดหาและธ ารงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
 
ในการพจิารณาก าหนดโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็น องคก์รควรจะค านงึถงึสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรับสิง่อ านวยความสะดวก 
อปุกรณ์ สว่นชดุค าสัง่คอมพวิเตอร ์บรกิารและ/หรอืการขนสง่ เป็นตน้ ในการจัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารที่
สอดคลอ้งกนั ความจ าเป็นตอ้งโครงสรา้งพืน้ฐานสามารถผันแปรโดยขึน้อยูก่บัชนดิของผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีใ่ห ้
โดยองคก์ร ส าหรับกระบวนการผลติและประกอบแบบดัง้เดมิ โครงสรา้งพืน้ฐานสามารถรวมถงึสิง่อ านวยความ
สะดวกส าหรับระบบการผลติ การบรรจหุบีหอ่ การจัดจ าหน่าย การขนสง่และ ICT  
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ในองคก์รการบรกิาร โครงสรา้งพืน้ฐานสามารถเกีย่วพันกบัระบบ IT หรอืสถานทีท่ างาน ตวัอยา่งเชน่ ในการสง่มอบ
การบรกิารสขุภาพหรอืบรกิารทีป่รกึษา ระบบอนิเทอรเ์น็ตส าหรับการซือ้หรอืการธนาคารออนไลน ์หรอืส านักงาน
ใหญข่องบรษัิท 
 
ตัวอยา่งอืน่ของโครงสรา้งพืน้ฐานรวมถงึ: 
 

— อปุกรณ์ป้องกนัเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนทีบ่รษัิทบรรจขุวด 
— จัดสรรการปรับอากาศและสภาวะแวดลอ้มของหอ้งทีส่ะอาดส าหรับโรงพยาบาล 
— ICT ส าหรับประมวลผลธรุกรรมบัตรเครดติของลกูคา้ 
— ทรัพยากรในการบรหิารระดับเสยีงรบกวนในโรงงานเพือ่ทีผู่ป้ฏบัิตกิารสามารถไดเ้สยีงกระบวนการที่

จ าเป็นส าหรับการเฝ้าตดิตามกระบวนการ 
 

7.1.4 สภาพแวดลอ้มส าหรบัการปฏบิตักิารของกระบวนการ 

The organization shall determine, provide and maintain the environment necessary for the 

operation of its processes and to achieve conformity of products and services. 

องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนด, ให ้และธ ารงรักษาสภาพแวดลอ้มทีจ่ าเป็น ส าหรับการด าเนนิงานของกระบวนการ 

และเพือ่ใหบ้รรลสุอดคลอ้งของสนิคา้และบรกิาร 

 

NOTE A suitable environment can be a combination of human and physical factors, such as: 

หมายเหต ุสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม สามารถ เป็นผลรวมระหวา่งคนและปัจจัยสภาพแวดลอ้ม เชน่ 

a) social (e.g. non-discriminatory, calm, non-confrontational); 

ปัจจัยทางสงัคม ( เชน่ การเลอืกทีรั่กมักทีช่งั , ความสงบเงยีบ , การไมเ่ผชญิหนา้ ) 

b) psychological (e.g. stress-reducing, burnout prevention, emotionally protective); 

ปัจจัยทางจติใจ ( เชน่ การลดความเครง่เครยีด , การป้องกนัการเหนือ่ยลา้หมดแรง,การป้องกนัปัญหาทางอารมณ์

และจติใจ) 

c) physical (e.g. temperature, heat, humidity, light, airflow, hygiene, noise). 

ปัจจัยทางกายภาพ สงัคม จติใจ สภาวะแวดลอ้ม และปัจจัยอืน่ๆ (เชน่อณุหภมู ิความรอ้น ความชืน้ แสงสวา่ง การ

ไหลของอากาศ สขุลักษณะเสยีง)    

 

These factors can differ substantially depending on the products and services provided. 

ปัจจัยเหลา่นีส้ามารถแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีใ่ห ้

 

 
 
ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รพจิารณาก าหนดและจดัสภาพแวดลอ้มทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
ปฏบิัตกิารของกระบวนการขององคก์ร เพือ่อ านวยความสะดวกการจัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีส่อดคลอ้งกนั 
 
แตล่ะองคก์รควรมกีารจดัหาและบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามเหมาะสมและเอือ้ตอ่การบรรลุ
และสรา้งความส าเร็จทีย่ั่งยนืใหก้บัองคก์ร ตลอดจนศักยภาพทางการแขง่ขนัของผลติภณัฑข์ององคก์ร ทัง้นี ้
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่หมาะสมอันประกอบไปดว้ยปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางดา้นบคุคล ควร
ครอบคลมุถงึปัจจัยดังตอ่ไปนี ้อันไดแ้ก ่

- วธิกีารท างานทีส่รา้งสรรคแ์ละโอกาสในการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มเพือ่ประเมนิศักยภาพของบคุลากร
ภายในองคก์ร 

- กฎระเบยีบและค าแนะน าดา้นความปลอดภยั ตลอดจนการใชง้านอปุกรณ์ป้องกนัอันตราย 
- การป้องกนัการบาดเจ็บจากการท างาน 
- ปัจจัยทางดา้นจติวทิยา ตลอดจนภาระงานและภาวะความเครยีด 
- สถานทีป่ฏบิัตงิาน 
- สิง่อ านวยความสะดวกส าหรับบคุลากรภายในองคก์ร 
- การเพิม่ประสทิธภิาพและการลดปรมิาณขยะ 
- ความรอ้น ความชืน้ แสงสวา่ง การไหลเวยีนของอากาศ  
- สขุอนามัย การท าความสะอาด เสยีงรบกวน แรงสัน่สะเทอืน และมลภาวะ 

 
สภาพแวดลอ้มในการท างานควรสง่เสรมิทางดา้นการเพิม่ผลผลติ ความคดิสรา้งสรรค ์และควรเป็นมติรตอ่สขุภาพ
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ของบคุคลทีป่ฏบัิตหินา้ทีใ่นหรอืเขา้มาเยีย่มชมสถานประกอบการขององคก์ร (เชน่ ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์และคูค่า้ 
เป็นตน้) ในขณะเดยีวกนั องคก์รก็ควรด าเนนิการตรวจสอบดว้ยวา่สภาพแวดลอ้มในการท างานภายในองคก์รนัน้
เป็นไปตามระเบยีบขอ้ก าหนด ขอ้กฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ ระเบยีบขอ้ก าหนดวา่ดว้ยเรือ่งของการ
บรหิารจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้)  
 
เมือ่พจิารณาก าหนดสภาพแวดลอ้มส าหรับการปฏบัิตกิารของกระบวนการ ควรจะค านงึถงึปัจจัยป้อนจากผูม้สีว่นได ้
เสยีตามความจ าเป็น ตัวอยา่งเชน่  เจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจควบคมุบังคับสามารถจดัขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการรักษา
ความสะอาดสภาพแวดลอ้มในทีท่ างานเพือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือน 
 
ขอ้ก าหนดส าหรับสภาพแวดลอ้มของกระบวนการสามารถผันแปรอยา่งมากโดยขึน้อยูก่บัชนดิของผลติภัณฑแ์ละ
บรกิารทีจ่ัดให ้ในบางกรณี สภาพแวดลอ้มของกระบวนการจ าเป็นตอ้งจัดการปัจจยัทางกายภาพ อาท ิอณุหภมู ิ
แสงสวา่ง สขุอนามัย กระแสลม เสยีง เป็นตน้ เทา่นัน้ ในเหตกุารณ์อืน่ๆ ปัจจยัทางกายภาพ อาท ิการรักษาความ
สะอาดสามารถเป็นปัจจัยส าคญั ตัวอยา่งเชน่ ในการผลติชปิคอมพวิเตอรซ์ ึง่จ าเป็นตอ้งท าความสะอาด
สภาพแวดลอ้มของหอ้ง 
 
ในบางกรณี ปัจจัยมนุษยม์คีวามส าคญัในกระบวนการได ้ดังนัน้ ควรจะค านงึถงึพวกเขาเมือ่พจิารณาก าหนด
สภาพแวดลอ้มส าหรับการปฏบัิตกิารของกระบวนการ ตัวอยา่งเชน่ จากการหลกีเลีย่งปรมิาณงานและความ
เครง่เครยีดทีส่งู (เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดทีม่นัียยะ การเหนือ่ยลา้หมดแรง หรอืการคกุคาม) ส าหรับลกูจา้ง และ
โดยการใหส้ารสนเทศ (อาท ิเกีย่วกบัเวลาทีร่อส าหรบัพืน้ทีบ่รกิาร) ส าหรับลกูคา้ 
 
ปัจจัยอืน่ๆ ตอ้งค านงึถงึเชน่กนั อาท ิปัจจยัทางสงัคมและจติใจ ตัวอยา่งเชน่: ปัจจัยมนุษย ์อาท ิการกระตุน้
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูส้ าหรบักอ่นวัยเรยีน การจัดเตรยีมบรกิารการสรา้งสือ่สมัพันธใ์นสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม
เพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งการเผชญิหนา้ การอนุญาตใหม้เีวลาพักผอ่นเพือ่ป้องกนัอบัุตเิหต ุตัวอยา่งเชน่ โดยการจ ากดั
ชัว่โมงบนิของนักบนิหรอืจ ากดัชัว่โมงขบัขีส่ าหรับบคุคลเหลา่นัน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารการขนสง่สนิคา้และ
การกระจายสนิคา้ 
 
ไมม่เีจตนาทีท่า่นควรจะน าระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นทางการหรอืระบบการจดัการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภยัมาใหเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ ISO 9001:2015, 7.1.4, เวน้แตร่ะบบเหลา่นัน้จะเหมาะสม 
 
ทันททีีม่กีารพจิารณาก าหนด สภาพแวดลอ้มส าหรับการปฏบัิตกิารของกระบวนการควรจะธ ารงรักษาและควบคมุ
อยา่งเหมาะสมตามความจ าเป็น 
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7.1.5 ทรพัยากรเพือ่การวดัและเฝ้าระวงัตดิตาม 

 

7.1.5.1 General ท ัว่ไป 

The organizationshall determineand providethe resources needed to ensure valid and reliable 

results when monitoring or measuring is used to verify the conformity of products and services to 

requirements. 

องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนดและใหท้รัพยากรทีจ่ าเป็น เพือ่ม่ันใจความใชไ้ดแ้ละความเชือ่ถอืไดข้องผลลัพธ ์เมือ่

การเฝ้าระวังตดิตามหรอืการวดัไดถ้กูใชเ้ป็นหลักฐานยนืยันการสอดคลอ้งของผลติภัณฑแ์ละบรกิารตอ่

ขอ้ก าหนด  

 

The organization shall ensure that the resources provided: 

องคก์รตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่ ทรัพยากรทีใ่ห:้  

a) are suitable for the specific type of monitoring and measurement activities being 

undertaken; 

เหมาะส าหรับชนดิของกจิกรรมการตรวจสอบและการตรวจเฝ้าระวังทีก่ าลังด าเนนิการ เป็นการเฉพาะ 

b) are maintained to ensure their continuing fitness for their purpose. 

ไดร้ับการธ ารงรกัษาเพือ่ท าใหม่ั้นใจวา่เหมาะสมตอ่การใชง้านตามวตัถปุระสงคอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 

 

The organization shall retain appropriate documented information as evidence of fitness for 

purpose ofthe monitoring and measurement resources. 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่หมาะสม เพือ่เป็นหลักฐานความเหมาะสมตอ่วตัถปุระสงคก์ารใชง้าน

ของทรัพยากรการวัดและเฝ้าระวังตดิตาม 

 

 
 
ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื เพือ่ท าใหม้ัน่ใจวา่องคก์รพจิารณาก าหนดและจดัหาทรัพยากรทีเ่หมาะสมเพือ่ให ้
ม่ันใจถงึผลลัพธก์ารวัดและการเฝ้าระวังตดิตามทีใ่ชไ้ดแ้ละน่าเชือ่ถอื เมือ่ประเมนิการสอดคลอ้งของผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารขององคก์ร 
 
ทรัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรับการเฝ้าระวังตดิตามและการวัดผันแปรอยา่งมากโดยขึน้อยูก่บัชนดิของผลติภัณฑแ์ละ
บรกิารทีอ่งคก์รจัดหาใหแ้ละกระบวนการทีจ่ัดท าส าหรับระบบการบรหิารคณุภาพ 
 
ในบางกรณี การตรวจสอบหรอืการเฝ้าระวังตดิตามแบบงา่ยจะเพยีงพอในการพจิารณาก าหนดสถานะ ในบางกรณี 
การวัดจะจ าเป็นและสามารถก าหนดอปุกรณ์การวัดทีจ่ าเป็นตอ้งทวนสอบหรอืสอบเทยีบ หรอืทัง้สองอยา่ง 
 
การเฝ้าระวังตดิตามบง่บอกถงึ การสงัเกต การควบคมุดแูลและการตรวจสอบทีส่ าคัญเพือ่พจิารณาก าหนดสถานะ
เชงิปรมิาณหรอืคณุภาพ (หรอืทัง้สอง) ของกจิกรรม กระบวนการ หรอืบรกิาร  จะเป็นการตรวจสอบแบบงา่ยเพือ่ท า
ใหม้ั่นใจวา่มจี านวนทีถ่กูตอ้ง หรอืค าสัง่ซือ้เสร็จสิน้ มาตรวัดในการชีบ้ง่บางสิง่นัน้ถกูตอ้ง โดยฟังจากการสนทนา
ระหวา่งลกูคา้และศนูยป์ระสานงานบรกิาร (“การสนทนาทางโทรศัพทข์องทา่นสามารถเฝ้าระวังตดิตามเพือ่
จดุประสงคด์า้นคณุภาพ”) หรอืโดยการถามค าถามระหวา่งการใหบ้รกิาร อาท ิบรกิรสอบถามหากลกูคา้พอใจใน
อาหารและบรกิารทีใ่ห ้
 
การวัดค านงึถงึการพจิารณาก าหนดจ านวน ขนาดหรอืมติโิดยใชท้รัพยากรการวัดทีเ่หมาะสม โดยสามารถรวมถงึ
การใชอ้ปุกรณ์สอบเทยีบหรอืทวนสอบซึง่สอบกลับไดก้บัมาตรฐานการวดัระดับประเทศหรอืสากล ส าหรับบรกิาร
ตา่งๆ สามารถรวมถงึการใชแ้บบจ าลองเป็นทีรู่จ้ักและใชไ้ดส้ าหรับขอ้มลูยอ้นกลับการบรกิาร ตัวอยา่งเชน่ 
แบบจ าลองการบรกิารทางสงัคม 
 
องคก์รจ าเป็นตอ้งค านงึถงึวธิกีารเฝ้าระวังตดิตามและการวัดทีส่ าคญัในการพจิารณาก าหนดการสอดคลอ้งของ
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารขององคก์ร   
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ในการพจิารณาก าหนดภาวะวกิฤตของการเฝ้าระวังตดิตามและการวัดเพือ่ท าใหม่ั้นใจวา่ผลลัพธใ์ชไ้ด ้องคก์รควรจะ
พจิารณาก าหนดสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งเฝ้าระวังตดิตามและ/หรอืวดัส าหรับกระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารขององคก์ร 
จากนัน้ องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดทรัพยากรซึง่จ าเป็นส าหรับการเฝ้าระวงัตดิตามและการวัดนีเ้พือ่ใหม่ั้นใจถงึ
ความเหมาะสมกบัสิง่ทีก่ าหนด 
 
เอกสารสารสนเทศควรจะมอียูเ่พือ่แสดงใหเ้หน็ถงึความเหมาะสมของจดุประสงคท์รัพยากรทีเ่ฝ้าระวังตดิตามและ
วัดทีถ่กูเลอืก ซึง่จะรวมถงึก าหนดเวลาทีส่รปุความถีข่องการตรวจสอบทีจ่ าเป็นเพือ่ใหม่ั้นใจถงึผลทีใ่ชไ้ด ้หรอื
สารสนเทศทีแ่สดงใหเ้ห็นความสามารถสอบกลับไดก้บัมาตรฐานระดับชาตหิรอืเกณฑท์างเลอืกใดๆ ทีใ่ช ้
 
ในบางกรณี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ชีย่วชาญเพือ่ประเมนิหากผลติภณัฑแ์ละบรกิารจัดใหอ้ยา่งถกูตอ้ง ตัวอยา่งเชน่ หัวหนา้
ครัวในภัตตาคาร นักสงัคมสงเคราะหเ์พือ่ประเมนิการใหก้ารดแูลอปุถัมภ ์หรอืผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีการแพทย์
ส าหรับการบรกิารทางสาธารณสขุ ในบางกรณี เครือ่งมอืจ าเป็นตอ้งไดร้ับการพัฒนาเพือ่ใชใ้นการยนืยันวา่ไดบ้รรลุ
ขอ้ก าหนด อาท ิแผนขอ้ควรประพฤตหิรอืเครือ่งหมายซึง่ใชใ้นการใหค้ะแนนการทดสอบ 
 
 

7.1.5.2 ความสามารถสอบกลบัไดข้องการวดั 

When measurement traceability is a requirement, or is considered by the organization to be an 

essential part of providing confidence in the validity of measurement results, measuring equipment 

shall be: 

เมือ่การสอบกลบัไดข้องการวัดเป็นหนึง่ในขอ้ก าหนด หรอื ไดร้ับการค านงึโดยองคก์รวา่เป็นสว่นส าคญัในการ

สรา้งความน่าเชือ่ถอืของความใชไ้ดข้องผลการวัด , เครือ่งมอืทีใ่ชว้ัดตอ้ง; 

a) calibrated or verified, or both, at specified intervals, or prior to use, against measurement 

standards traceable to international or national measurement standards; when no such 

standards exist, the basis used for calibration or verification shall be retained as 

documented information; 

ทวนสอบหรอืสอบเทยีบ, หรอืทัง้สอง, ตามชว่งก าหนดเวลาทีก่ าหนด หรอื กอ่นใชง้าน, เทยีบกบั

มาตรฐานการตรวจวดัทีส่ามารถอา้งกลับสูม่าตรฐานระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ;ซึง่หากมาตรฐาน

ดังกลา่วไมม่อียู,่ พืน้ฐานทีใ่ชส้ าหรับการปรับเทยีบหรอืการทวนสอบ ตอ้งไดร้ับการเก็บรกัษาเป็นขอ้มลู

สารสนเทศ 

b) identified in order to determine their status; 

ชีบ้ง่เพือ่พจิารณาก าหนดสถานะ 

c) safeguardedfrom adjustments,damage or deterioration that would invalidate the 

calibrationstatus and subsequent measurement results. 

ปกป้องจากการปรับแตง่, การเสยีหาย หรอืความเสือ่ม ทีซ่ ึง่อาจจะท าใหส้ถานภาพสอบเทยีบและผล

การวัดทีต่ามมาไมส่ามารถใชไ้ด ้

 

The organization shall determine if the validity of previous measurement results has been 

adversely affected when measuring equipment is found to be unfit for its intended purpose, and 

shall take appropriate action as necessary. 

องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนดวา่ความถกูตอ้งใชไ้ดข้องผลการวัดกอ่นหนา้นี ้ทีไ่มน่่าเชือ่ถอื  เมือ่พบวา่เครือ่งมอื

วัดมคีวามไมเ่หมาะสมตอ่การใชง้านตามวัตถปุระสงค,์ และตอ้งด าเนนิกจิกรรมตามความจ าเป็น 

 

 
 
ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่องคก์รใหค้วามสามารถสอบกลับไดข้องการวัดเมือ่ความสามารถ
สอบกลับไดข้องการวัดเป็นหนึง่ในขอ้ก าหนดหรอืเมือ่องคก์รพจิารณาก าหนดวา่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมหีลักฐานดา้น
ความใชไ้ดข้องผลการวัด 
 
ฝ่ายบรหิารควรก าหนดและปฏบัิตติามกระบวนการวัดและเฝ้าตดิตามทีม่ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ รวมถงึวธิกีาร

และอปุกรณ์ส าหรับทวนสอบ  และทดสอบความใชไ้ดข้องผลติภัณฑแ์ละกระบวนการเพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันวา่

ลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ยังคงมคีวามพงึพอใจ  กระบวนการเหลา่นีร้วมถงึการส ารวจ  การท าแบบจ าลอง  และ
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กจิกรมการวดั  และการเฝ้าตดิตามอืน่ 

เพือ่ใหม้คีวามเชือ่ม่ันในขอ้มลู  กระบวนการวดัและเฝ้าตดิตามควรรวมถงึการยนืยนัวา่อปุกรณ์เหมาะสมส าหรับใช ้

งาน  และยังคงไวซ้ ึง่ความถกูตอ้งแมน่ย าเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ดร้ับการยอมรับ  อกีทัง้มสีือ่ชีบ้ง่

สถานะของอปุกรณ์ 

องคก์รควรพจิารณาถงึวถิทีางอืน่เพือ่ขจัดขอ้ผดิพลาดอันอาจเกดิขึน้ไดใ้นกระบวนการ  เชน่ “ กนัความพลัง้เผลอ ”  

ส าหรับการทวนสอบผลลัพธจ์ากกระบวนการเพือ่ลดความตอ้งการในการควบคมุเครือ่งมอืวดัและเครือ่งมอืเฝ้า

ตดิตามใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ  และเพิม่มลูคา่แกผู่ม้สีว่นไดเ้สยี 

 
หากอปุกรณ์วัดใชใ้นการทวนสอบการสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและสรา้งความน่าเชือ่ถอืของความใชไ้ดข้องผลการ
วัด องคก์รควรจะค านงึถงึวธิีท่วนสอบและ/หรอืสอบเทยีบ ควบคมุ จัดเก็บ ใชแ้ละธ ารงรักษาอปุกรณ์วัด 
 
สถานภาพการสอบเทยีบ/ทวนสอบควรจะไดร้ับการชีบ้ง่ (อาท ิอปุกรณ์วัดไดถ้กูทวนสอบ/สอบเทยีบหรอืไม ่และ
หากเป็นเชน่นัน้ ถงึระดับใดและจนถงึเมือ่ใดจงึจะใชอ้ปุกรณ์วัดได)้ การชีบ้ง่นีอ้าจจะอยูบ่นตัวอปุกรณ์วัด บนภาชนะ
ของอปุกรณ์วัดหรอืโดยวธิกีารดา้นการบรหิารอืน่ๆ อาท ิการใชต้ัวชีบ้ง่เฉพาะส าหรับอปุกรณ์ซึง่จะเขา้กนักบั
ฐานขอ้มลู  โดยควรจะป้องกนัอปุกรณ์วัด 
 
 
ทีม่ลีักษณะเฉพาะแบบปรับไดส้ าหรับการสอบเทยีบเพือ่ป้องกนัการเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดต้ัง้ใจในสถานภาพการ
สอบเทยีบ ซึง่สามารถด าเนนิการโดยการยดึหรอืครอบสว่นปรับเพือ่ป้องกนัการแตกแยกดว้ยนิว้หรอืเครือ่งมอื  
 
ในสถานการณ์ทีซ่ ึง่สถานภาพการสอบเทยีบอาจจะไดร้ับผลกระทบเนือ่งจากการสัน่สะเทอืนหรอืกระแทก ควรจะ
ป้องกนัอปุกรณ์ดว้ยวธิกีาร อาท ิกลอ่งเล็กหรอืบรรจภุัณฑท์ีท่ าตามความตอ้งการของผูซ้ ือ้ 
 
ระบบการวดัสามารถรวมถงึการรวมซอฟตแ์วรแ์ละอปุกรณ์อืน่ อาท ิป๊ัมเชือ้เพลงิหรอืสญัลกัษณ์ในการควบคมุตัว
แปรเสรมิของกระบวนการ ในกรณีเหลา่นี ้องคก์รควรจะค านงึถงึความเหมาะสมส าหรับจดุประสงคข์องระบบการวัด
เต็มรปูแบบ  
 
การจัดท าก าหนดการการสอบเทยีบและการตรวจสอบเพือ่การบ ารงุรักษาส าหรับอปุกรณ์วัดควรจะไดร้ับการค านงึถงึ
โดยยดึความเสีย่งและภาวะวกิฤตของการวดัในการพจิารณาก าหนดการสอดคลอ้งของผลติภัณฑแ์ละบรกิารเป็น
หลัก  
 
หากคน้พบวา่ อปุกรณ์วัดไมเ่หมาะสมกบัจดุประสงคท์ีมุ่ง่หวังไว ้ควรจะทบทวนผลกระทบทีม่นัียยะตอ่การปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดการวัดและกจิกรรมทีจ่ าเป็นซึง่ไดด้ าเนนิการ กจิกรรมตา่งๆ จะรวมถงึ การตรวจสอบตัวอยา่งของ
ผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับผลกระทบเพือ่พจิารณาก าหนดวา่เป็นไปตามเกณฑก์ารยอมรับหรอืไม ่
 
ผลลัพธข์องการทบทวนดังกลา่วสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ ไมจ่ าเป็นตอ้งด าเนนิการหรอืเป็นทางเลอืก ตอ้งใหบ้รกิาร
อกีครัง้ ตอ้งตรวจสอบผลติภณัฑใ์นคลังสนิคา้หรอืตอ้งแจง้ลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืแมก้ระทั่งจ าเป็นตอ้งเรยีกคนื
ผลติภัณฑ ์ระดบัของการด าเนนิการทีจ่ าเป็นจะขึน้อยูก่บัการสอดคลอ้งของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 
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7.1.6 ความรูอ้งคก์ร 

 

The organization shall determine the knowledge necessary for the operation of its processes and to 

achieve conformity of products and services. 

องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนด ความรูท้ีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนนิงานกระบวนการและ เพือ่ใหส้อดคลอ้งของ

ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

 

This knowledge shall be maintained and be made available to the extent necessary. 

ความรูต้อ้งไดร้บัการธ ารงรักษา ท าใหม้อียูต่ามขอบเขตทีจ่ าเป็น 

 

When addressing changing needs and trends, the organization shall consider its current knowledge 

and determine how to acquire or access any necessary additional knowledge and required updates. 

เมือ่ระบคุวามจ าเป็นในการเปลีย่นแปลงและแนวโนม้, องคก์รตอ้งค านงึถงึความรูใ้นปัจจบุนัและพจิารณาก าหนด

วธิกีารท าใหไ้ดม้าหรอืเขา้ถงึความรูเ้พิม่เตมิทีจ่ าเป็น และการท าใหท้ันสมยัตามตอ้งการ 

 

NOTE 1 Organizational  knowledge  is  knowledge  specific  to  the  organization;  it  is  generally  gained  by 

experience. It is information that is used and shared to achieve the organization’s objectives. 

NOTE 2 Organizational knowledge can be based on: 

หมายเหต ุ1 ความรูอ้งคก์ร คอื ความรูเ้ฉพาะส าหรับองคก์ร; ไดม้าจากประสบการณ์เป็นสารสนเทศทีไ่ดใ้ชแ้ละแบง่ปัน 

เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคข์ององคก์ร  

หมายเหต ุ2 ความรูอ้งคก์ร สามารถอยูบ่นพืน้ฐานของ: 

a) Internal sources  (e.g.  intellectual  property;  knowledge  gained  from  experience;  lessons  

learned  from failures and successful projects; capturing and sharing undocumented knowledge and 

experience; the results of improvements in processes, products and services); 

แหลง่ภายใน ( ตัวอยา่ง ทรัพยส์นิทางปัญญา ; การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ ; การเรยีนรูจ้ากความลม้เหลวหรอืการ

ส าเร็จของโครงการ การรวบรวมและแบง่ปันความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่มไ่ดเ้ป็นเอกสาร ; ผลการปรับปรงุ

กระบวนการ ผลติภัณฑ ์และ บรกิาร) 

b) External sources (e.g. standards; academia; conferences; gathering knowledge from customers  

orexternalproviders). 

แหลง่ภายนอก (เชน่ มาตรฐาน; แหลง่การศกึษา; การประชมุทางวชิาการ ;ความรูท้ีไ่ดจ้ากลกูคา้ หรอื ผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอก) 

 

 
 
ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื เพือ่ธ ารงรักษาความรูท้ีอ่งคก์รพจิารณาก าหนดตามความจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนนิงานกระบวนการขององคก์รเพือ่ใหบ้รรลกุารสอดคลอ้งของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร รวมทัง้การสง่เสรมิการ
ไดร้ับความรูท้ีจ่ าเป็นโดยยดึความจ าเป็นและแนวโนม้ทีเ่ปลีย่นแปลงเป็นหลกั 
 
ความรูอ้งคก์ร คอื ความรูเ้ฉพาะขององคก์รมาจากประสบการณ์ทีส่ะสมขององคก์รหรอืจากประสบการณ์รายบคุคล
ของบคุลากรขององคก์รอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยจะใชห้รอืสามารถใชค้วามรูน้ีเ้พือ่ท าใหบ้รรลวุัตถปุระสงคค์ณุภาพ
ขององคก์รหรอืผลลัพธท์ีมุ่ง่หวงัไวข้ององคก์ร . 
 
องคก์รควรจะค านงึถงึวธิทีีจ่ะพจิารณาก าหนดและจดัการความรูข้ององคก์รทีก่ าหนดใหต้อ้งตอบสนองความจ าเป็น
ในปัจจบุันและอนาคต บคุลากรขององคก์รและประสบการณ์ของพวกเขาเป็นพืน้ฐานของความรูอ้งคก์ร การเขา้
ครอบครองและการแบง่ปันประสบการณ์และความรูด้ังกลา่วสามารถสรา้งการประสานก าลังกนัเพือ่น าไปสูก่าร
สรา้งสรรคค์วามรูอ้งคก์รใหมห่รอืทันสมัย 
 
องคก์รทีซ่บัซอ้นสามารถเลอืกทีจ่ะน าระบบการจัดการความรูท้ีเ่ป็นทางการไปปฏบัิต ิโดยทีอ่งคก์รทีซ่บัซอ้นนอ้ย
กวา่อาจจะเลอืกทีจ่ะใชว้ธิกีารทีง่า่ยกวา่ อาท ิโดยการธ ารงรกัษาสมดุบันทกึผลเกีย่วกบัการตัดสนิใจดา้นการ
ออกแบบหรอืคณุสมบัตแิละสมรรถนะของสารประกอบเคมซีึง่ไดร้ับการพัฒนาและทดสอบ 
 
ในการพจิารณาก าหนด ธ ารงรกัษาและจดัท าความรูอ้งคก์รใหม้อียู ่องคก์รสามารถค านงึถงึ: 
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a) การเรยีนรูจ้ากความลม้เหลว สถานการณ์ทีเ่กอืบจะพลาดโอกาส และความส าเร็จ 
b) การรวบรวมความรูจ้ากลกูคา้ ผูส้ง่มอบภายนอกและหุน้สว่น 
c) การครอบครองความรูท้ีม่อียูภ่ายในองคก์ร อาท ิผา่นการเฝ้าระวังตดิตาม การวางแผนการรับชว่ง 
d) การเปรยีบเทยีบสมรรถนะ 
e) อนิทราเน็ต คลงั สมัยประชมุเรือ่งความตระหนัก จดหมายขา่ว เป็นตน้ 
 
 
แตล่ะองคก์รควรมกีารสง่เสรมิดา้นการปรับปรงุพัฒนาและดา้นนวัตกรรมโดยอาศัยกระบวนการเรยีนรู ้
 
โดยการทีอ่งคก์รหนึง่จะสามารถสรา้งความส าเร็จทีย่ั่งยนืไดนั้น้ ยอ่มตอ้งอาศัย “กระบวนการเรยีนรูแ้บบทัว่ทัง้
องคก์ร” และ “กระบวนการเรยีนรูท้ีม่กีารผนวกศักยภาพความสามรถของแตล่ะบคุคลเขา้กบัศักยภาพความสามารรถ
ขององคก์ร” 
 
ก) “กระบวนการเรยีนรูแ้บบทั่วทัง้องคก์ร” จะครอบคลมุถงึ 
- การเก็บสะสมขอ้มลูจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้และแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจน
 เรือ่งราวเกีย่วกบัความส าเร็จและความลม้เหลว 
- การสรา้งปัญญาผา่นกระบวนการไตรต่รองและวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดร้ับอยา่งลกึซึง้ 
 
ข) “กระบวนการเรยีนรูท้ีม่กีารผนวกศักยภาพความสามรถของแตล่ะบคุคลเขา้กบัศักยภาพความสามารรถของ
องคก์ร” สามารถกระท าไดโ้ดยการผสมผสานองคค์วามรู ้ตลอดจนรปูแบบของกระบวนการคดิและพฤตกิรรมของ
กลุม่บคุคลทีส่รา้งมลูคา่ใหก้บัองคก์ร ซึง่ครอบคลมุถงึ 

- คา่นยิมขององคก์รซึง่สอดคลอ้งกบัภารกจิ วสิยัทัศน ์และกลยทุธท์ีอ่งคก์รก าหนด 
- การสนับสนุนโครงการตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรู ้ตลอดจนการแสดงใหเ้หน็ถงึภาวะความเป็นผูน้ าผา่นการ

กระท าของผูบ้รหิารระดับสงู 
- การกระตุน้การสรา้งเครอืขา่ย ความเชือ่มโยง การปฏสิมัพันธ ์ตลอดจนการแบง่ปันองคค์วามรูท้ัง้ภายใน

และภายนอกองคก์ร 
- การรักษาระบบดา้นการเรยีนรูแ้ละการแบง่ปันองคค์วามรู ้
- การชืน่ชม การสนับสนุน และการใหร้างวัลในกรณีทีเ่กดิการปรับปรงุพัฒนาทักษะความสามารถของบคลุา

กรโดยอาศัยกระบวนการดา้นการเรยีนรูแ้ละการแบง่ปันองคค์วามรูต้า่งๆ 
- การสง่เสรมิทางดา้นความคดิสรา้งสรรคแ์ละความหลากหลายทางความคดิของกลุม่บคุคลตา่งๆ ภายใน

องคก์ร 
 
ทัง้นี ้การประยกุตใ์ชแ้ละการเขา้ถงึองคค์วามรูด้ังกลา่วไดอ้ยา่งรวดเร็วจะชว่ยยกระดับความสามารถขององคก์รใน
การบรหิารจดัการและการรักษาความส าเร็จทีย่ั่งยนืใหอ้ยูค่วบคูไ่ปกบัองคก์รตอ่ไปไดใ้นระยะยาว 
 
 

องคค์วามรู ้ขอ้มลู และเทคโนโลย ี

1 บททัว่ไป 

องคก์รควรมกีารก าหนดและยดึม่ันในกระบวนการส าหรับการบรหิารจัดการองคค์วามรู ้ขอ้มลู ตลอดจนเทคโนโลยี
ในฐานะทีเ่ป็นทรัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรับองคก์ร โดยกระบวนการเหลา่นีค้วรครอบคลมุถงึวธิกีารในการระบ ุสรรหา 
รักษา ปกป้อง รวมทัง้การใชง้านและการประเมนิความจ าเป็นของทรัพยากรดังกลา่ว นอกจากนี ้แตล่ะองคก์รยังควร
แบง่ปันองคค์วามรู ้ขอ้มลู และเทคโนโลยแีกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตามความเหมาะสมอกีดว้ย 
 
2 องคค์วามรู ้

ผูบ้รหิารระดับสงูควรประเมนิวธิกีารในการระบแุละปกป้องรักษาฐานความรูใ้นปัจจบุันขององคก์ร นอกจากนี ้
ผูบ้รหิารระดับสงูควรค านงึวธิกีารทีจ่ะกอบโกยองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นทัง้จากแหลง่ความรูภ้ายในและภายนอกเพือ่บรรลุ
ความตอ้งการขององคก์รในปัจจบัุนและในอนาคต เชน่ สถาบันทางการศกึษาและสถาบันผูเ้ชีย่วชาญ เป็นตน้  
 
นอกจากนี ้ยังตอ้งมกีารค านงึถงึประเด็นตา่งๆ ดังตอ่ไปนีร้ว่มดว้ยขณะก าหนดวธิกีารในการระบ ุรักษา และปกป้อง
องคค์วามรู ้เชน่  

- การเรยีนรูจ้ากขอ้ผดิพลาด ตลอดจนเหตกุารณ์ทีเ่กอืบกอ่ใหเ้กดิอบัุตเิหตแุละความส าเร็จในชว่งเวลาที่
ผา่นมา 
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- การรวบรวมองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ของบคุลากรภายในองคก์ร 
- การรวบรวมความรูจ้ากกลุม่ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์และคูค่า้ 
- การเก็บเกีย่วความรูท้ีไ่มไ่ดม้กีารจัดท าเป็นเอกสาร (ทัง้ความรูท้ีไ่มป่รากฏชดัแจง้และความรูท้ีป่รากฏชดั

แจง้) ทีม่อียูภ่ายในองคก์ร 
- การมรีะบบการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพในการสือ่สารขอ้มลูอันส าคญั (โดยเฉพาะในระหวา่งแตล่ะขัน้ของ

หว่งโซอ่ปุทานและหว่งโซก่ารผลติ) 
- การบรหิารจดัการขอ้มลูและบนัทกึตา่งๆ 

 
3 ขอ้มลู 

องคก์รควรมกีารก าหนดและยดึมั่นในกระบวนการส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มลูอันเป็นประโยชนแ์ละมคีวามน่าเชือ่ถอื
และส าหรับการแปรเปลีย่นขอ้มลูดังกลา่วใหก้ลายเป็นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการชว่ยตัดสนิใจ 
 
ซึง่น่ันรวมถงึกระบวนการส าหรบัการจัดเก็บ การรักษาความปลอดภยั การปกป้อง การสือ่สาร ตลอดจนการกระจาย
ขอ้มลูและขา่วสารแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย ทัง้นี ้ระบบการสือ่สารและระบบขอ้มลูขา่วสารขององคก์รจะตอ้งมคีวาม
มั่นคงและสามารถเขา้ถงึได ้เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจในขดีความสามารถของระบบ นอกจากนี ้แตล่ะองคก์รยังควร
ตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนนิงาน การปรับปรุงพฒันากระบวนการ ตลอดจนความคบืหนา้
ในการด าเนนิงานเพือ่บรรลคุวามส าเร็จทีย่ั่งยนืนัน้อยูบ่นพืน้ฐานของความซือ่สตัย ์มกีารปกปิดใหเ้ป็นความลับและ
พรอ้มส าหรับการใชง้าน    
 
4 เทคโนโลย ี

ผูบ้รหิารระดับสงูควรค านงึถงึทางเลอืกทางดา้นเทคโนโลยเีพือ่ยกระดับประสทิธภิาพในการด าเนนิงานขององคก์ร
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ และ/หรอื การบรกิาร รวมทัง้การตลาด การเทยีบวดัความสามารถ การปฏสิมัพันธก์บั
ลกูคา้ ความสมัพันธท์ีม่ตีอ่ซพัพลายเออร ์ตลอดจนกระบวนการวา่จา้งบคุคลภายนอก อกีทัง้ยังควรจัดตัง้
กระบวนการส าหรับท าการประเมนิในประเด็นดังตอ่ไปนี ้

- ระดับเทคโนโลยทีีม่อียู ่ณ ปัจจบุันทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมทัง้แนวโนม้ในอนาคต 
- ตน้ทนุและผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ 
- การประเมนิความเสีย่งอันเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี
- สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั 
- ความรวดเร็วและความสามารถในการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้อยา่งทันทว่งท ีเพือ่รักษา

ศักยภาพทางการแขง่ขนัขององคก์ร 
 
 
 

อธบิายขอ้ก าหนด 

7.1.6 ความรูอ้งคก์ร 

ท ัว่ไป 

 
หากทา่นตอ้งการออกแบบระบบส าหรับความรูอ้งคก์ร ทา่นจ าตอ้ง
เขา้ใจพืน้ฐานหลักการของความรูท้ีว่า่ 

• ความรูเ้ป็นทรัพยส์นิและเป็นทรัพยากรทีส่ าคญัขององคก์ร 
• การใชค้วามรู ้ไมไ่ดท้ าใหค้วามรูห้มดไป 
• การถา่ยทอดความรู ้ไมไ่ดท้ าใหค้วามรูห้ายไป 
• มคีวามรูม้ากมายทีไ่มไ่ดน้ าไปใช ้
• ความรูไ้มม่ขีาแตเ่ดนิออกจากองคก์รได ้
• การแบง่ปันความรูไ้มย่ากเพราะมคีวามคลา้ยกบัแบง่ปันคน

และแบง่ปันสือ่ 
 
หลักฐานแสดงใหแ้สดงความสอดคลอ้งกบั 4.4.1d 6.2.2b และ 
7.1.1 อาจเป็นหลักฐานการสอดคลอ้งบางสว่นตาม 7.1.5.1 และ 
7.1.6  
 

อธบิาย 

คนมคีวามรูท้ าอะไรก็ส าเร็จ 

• คณุรูไ้หมวา่อะไรท าใหค้นรักกนั?  

• ไมม่คีวามรู ้ทอดไขเ่จยีวก็ยังไมอ่รอ่ย?      

• ความรู ้มักมชีือ่เลน่วา่ How to? 

• ไมม่คีวามรู ้ท าอะไรก็ผดิก็พลาดไป

เสยีทัง้หมด? 

• คณุรูไ้หม  วา่คลังความรูอ้งคก์รคณุอยู่

ทีใ่ครและท าไม? 
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องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนด ความรู ้…… 
 
จากนยิาม ความรูค้อื “คนหรอืทรัพยส์นิทีจ่ าเป็นเพือ่การตัดสนิใจและด าเนนิการตา่งๆอยา่งมปีระสทิธผิลในบรบิท” 

(human or organizational asset enabling effective decisions and action in context ,ISO 30401:2018)  

ความรูใ้นทีน่ีเ้ป็นความรูเ้ฉพาะส าหรับการท างานส าหรับกจิการบรษัิท ไมว่า่ ส าหรับการคดิ การตัดสนิใจ หรอื 

ส าหรับการกระท างานดังกลา่ว  

ความรูม้คีวามเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกบัขอ้มลู ( Data -> Information -> Knowledge) องคก์รทา่นอาจมขีอ้มลูหรอื

อาจมสีารสนเทศมากมายแตอ่าจไมรู่ว้า่จะพฒันาสารสนเทศนัน้ใหเ้ป็นความรู ้(เพยีงคลกิๆ จิม้ๆ ไปในโลกของ

อนิเตอรเ์น็ตหรอืโซเชยีลมเีดยี ทา่นจะพบกบัขอ้มลูทางเลอืกมหาศาล แตไ่มไ่ดห้มายความอัตโนมัตวิา่ทา่นมี

ความรู)้ 

ดังนัน้การพจิารณาความรูจ้งึหมายถงึ”การพจิารณาสารสนเทศ” เพือ่การจัดการกบังานกบักระบวนการนัน้ๆ  

รวมถงึการรูว้า่ความรูอ้ยูท่ีไ่หนและทีใ่คร รูว้า่เมือ่ไหร่จ าเป็นตอ้งใช ้รูว้า่สารสนเทศไหนถกูตอ้ง รวมถงึการรูว้า่

ตนเองรูอ้ะไรหรอืไมรู่อ้ะไร  

ความรูท้ีจ่ าเป็น เป็นความหมายงา่ยๆ วา่หากไมม่คีวามรูน้ีจ้ะท าใหต้ดัสนิใจผดิพลาด ท างานผดิพลาด ไมไ่ดต้าม

วัตถปุระสงคท์ีต่อ้งการ ไมไ่ดต้ามเป้าหมาย หรอืตามสมรรถนะทีต่ัง้  

ความรูอ้งคก์ร คอือะไร? 

จากนยิาม ความรูเ้ป็น คนหรอืทรัพยส์นิขององคก์รทีจ่ าเป็นเพือ่ตัดสนิใจและด าเนนิการตา่งๆอยา่งมปีระสทิธผิล 

(human or organizational asset enabling effective decisions and action in context ,ISO 30401:2018)   

ส าหรับกรอบ ISO9001:2015 ความรูอ้งคก์รจงึหมายถงึคนหรอืทรัพยส์นิทีจ่ าเป็นตอ่การตดัสนิใจและด าเนนิการ 

ตอ่กระบวนการตา่งๆทีจ่ าเป็นในระบบ QMS ขององคก์ร และตอ่การท าใหส้อดคลอ้งของผลติภณัฑแ์ละ

บรกิาร  

 

“…. ความรูท้ีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนนิงานกระบวนการและ เพือ่ใหส้อดคลอ้งของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร” 
 

การพจิารณาความรูท้ ีจ่ าเป็นส าหรบักระบวนการ หมายถงึ? 

เป็นความจรงิทีม่าตรฐาน ISO9001:2015 ไมบ่ังคับวา่ตอ้งมกีระบวนการในการพจิารณาความรู ้หรอื ตอ้งท าให ้

กระบวนการนีเ้ป็นเอกสารแตอ่ยา่งไร  มาตรฐานมขีอ้ก าหนด 4.4.1ทีบ่ังคับใหอ้งคก์รตอ้งพจิารณาก าหนด

กระบวนการทีจ่ าเป็นส าหรับระบบการบรหิารคณุภาพเอง  

โดยปกตสิ าหรบัทกุองคก์ร บางสว่นของความรูม้ักอยูใ่นรปูแบบขอ้มลูเอกสารประกอบการผลติการตรวจสอบเพือ่

สนับสนุนการด าเนนิงานของกระบวนการ เชน่ คูม่อืการท างาน กฏการท างาน ขัน้ตอนการท างาน มาตรฐานงาน 

แบบฟอรม์ เพือ่ใหเ้ป็นกฏในการท างาน กฏในการตัดสนิใจ ซึง่รวมทัง้ใชใ้นการอบรม รวมถงึการจัดใหม้กีารอบรมใน

งาน การหมนุเวยีนงาน และการโคช๊ชิง่ ซึง่แลว้แตล่ักษณะองคก์รวา่จะเขม้งวดใหค้นท างานตามกฏมากนอ้ยตาม

บรบิทหรอืตามความเสีย่งขององคก์รตน 

เร ิม่ตน้ท าอยา่งไร? 

a) ทา่นอาจตอ้งท ารายการวเิคราะหก์ระบวนการขององคก์ร และถามตัวทา่นเองวา่ความรูท้ีจ่ าเป็นในแตล่ะ

กระบวนการ แตล่ะงาน มกีารระบไุวท้ีไ่หน ใชว้ธิใีด และระบไุวอ้ยา่งเพยีงพอหรอืไม ่  
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b) ทา่นอาจตอ้งท ารายการวเิคราะหผ์ลติภัณฑข์ององคก์ร และถามตวัทา่นเองวา่มคีวามรูท้ีจ่ าเป็นในการท า

ใหส้อดคลอ้งของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร มกีารระบไุวท้ีไ่หน ใชว้ธิใีด และระบไุวอ้ยา่งเพยีงพอหรอืไม ่  

c) ทา่นอาจตอ้งท ารายการวเิคราะหแ์ตล่ะต าแหน่งงานและถามตัวทา่นเองวา่ไดม้กีารก าหนดความรูท้ีจ่ าเป็น

อยา่งเพยีงพอส าหรับการท างานในต าแหน่งนัน้ๆ อยา่ลมืวา่ความรูไ้มเ่กีย่วกบัตอ้งอบรมอะไรแตห่มายถงึ

ตอ้งรูอ้ะไร  ทา่นตอ้งไมล่มืวา่ขอ้ก าหนด 7.2 นัน้ไดบ้ังคับใหก้ าหนดความสามารถอยูแ่ลว้ (competence 

คอื การประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะ)  

หมายเหต ุมกีารครอ่มกนัพอสมควรระหวา่ง a b และ c ขา้งตน้  

การแสดงความสอดคลอ้ง?  

เพือ่แสดงวา่องคก์รไดม้กีารพจิารณาความรูท้ีจ่ าเป็นส าหรับกระบวนการ ทา่นอาจตอ้ง 

• แสดงเอกสารสารสนเทศทีส่นับสนุนกระบวนการทีจ่ าเป็นส าหรับQMS ทีใ่ชใ้นการถา่ยทอดความรูใ้หก้บัผูม้ี

สว่นรว่มในกระบวนการนัน้ๆ  

• แสดงเอกสารสารสนเทศทีก่ าหนดความสามารถทีจ่ าเป็นของผูม้สีว่นรว่มในกระบวนการเพือ่ถา่ยทอด

ความรู ้

 

ความรูต้อ้งไดร้บัการธ ารงรกัษา และ ท าใหม้อียูต่ามขอบเขตทีจ่ าเป็น 
 

หมายถงึอะไร? 

องคก์รยอ่มมกีารเปลีย่นแปลง ดว้ยเหตผุลนีจ้งึตอ้งรักษาระดบัของความรูใ้หเ้หมาะสมตอ่การเขา้ออกของพนักงาน

เหมาะตอ่ วัตถปุระสงคใ์หม ่เป้าหมายใหม ่วตัถดุบิใหม ่เครือ่งจักรใหม ่วธิกีารผลติใหม ่รวมเมือ่มรีะบบใหม่ๆ  

การธ ารงรักษาความรูอ้งคก์รหมายถงึ การเก็บความรูไ้วใ้นองคก์ร, การท าใหอ้ัพเดท, การท าใหเ้กีย่วขอ้งและมี

ประโยชน ์เพือ่รองรับการหมนุเวยีนของพนักงานและการพัฒนาองคก์ร. 

วธิกีารในการธ ารงรกัษา ? 

• การธ ารงรักษาความรูผ้า่นการควบคมุเอกสาร : ความรูป้ระเภทความรูท้ีป่รากฎชดัแจง้ (Explicit Knowledge) 

เมือ่มกีารเรยีนรูจ้ากปัญหาในองคก์ร ( ตัวอยา่ง การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ ; การเรยีนรูจ้ากความลม้เหลวหรอื

การส าเร็จของโครงการ การรวบรวมและแบง่ปันความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่มไ่ดเ้ป็นเอกสาร ; ผลการปรับปรงุ

กระบวนการ ผลติภัณฑ ์และ บรกิาร) เอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งยอ่มตอ้งไดร้ับการปรบัเปลีย่น แจกจา่ย

ใหม ่บังคับใชใ้หม ่และเชน่กนั รวมถงึเมือ่ไดร้บัขอ้มลูการเปลีย่นแปลงใหมจ่ากแหลง่ภายนอก (เชน่ 

มาตรฐาน; แหลง่การศกึษา; การประชมุทางวชิาการ ;ความรูท้ีไ่ดจ้ากลกูคา้ หรอื ผูใ้หบ้รกิารภายนอก) 

• การธ ารงรักษาความรูผ้า่นการทบทวนกระบวนการ (สงัคายนา กระบวนการ) : แตล่ะกระบวนการควรไดร้บัการ

ทบทวนตามรอบเวลาถงึความเพยีงพอ ความเหมาะสมของกระบวนการทัง้ในมมุ วัตถปุระสงค ์วธิกีาร 

ทรัพยากรทีซ่ ึง่รวมทัง้ความรูท้ีจ่ าเป็น  องคก์รสามารถกระท าไดผ้า่นการประชมุทบทวนกระบวนการ การตรวจ

ประเมนิเชงิลกึกระบวนการ  เพือ่ใหไ้ดม้าทีซ่ ึง่ความรูท้ีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ 

• การธ ารงรักษาความรูผ้า่นการทบทวนโครงการ : เมือ่จบโครงการ ควรใหม้กีรอบระยะเวลาส าหรับการทบทวน

ทัง้โครงการ ในแตล่ะขัน้ตอน เพือ่เรยีนรูจ้ากความลม้เหลว รวมถงึศกึษาขอ้ดสี ิง่ดทีีเ่กดิขึน้เพือ่สัง่สมเป็น

ความรูส้ าหรับโครงการตอ่ๆไป 

• การธ ารงรักษาความรูจ้ากการเปลีย่นพนักงาน : เมือ่พนักงานลาออกประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากความผดิพลาด

ของพนักงานคนนัน้จะตดิตัวไป องคก์รจงึตอ้งมรีะบบเพือ่ใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เชน่ โครงการการสอนใน

งาน การท าmulti skill  การการยา้ยงานขา้มหน่วยงานเพือ่เรยีนรูข้า้ม  

การแสดงความสอดคลอ้ง? 

• น าเสนอหลักฐานวา่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไดม้กีารอัพเดททันทว่งทเีมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการ 

• น าเสนอหลักฐานเรือ่งการทบทวนกระบวนการในเรือ่งความรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบักระบวนการนัน้ๆ 
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• น าเสนอหลักฐานวา่ความรูใ้นกระบวนการมกีารธ ารงรักษาอยา่งไรเมือ่พนักงานลาออกและเมือ่มพีนักงาน

ใหม ่

 

ความรูต้อ้งไดร้บัการธ ารงรักษา และ ท าใหม้อียูต่ามขอบเขตทีจ่ าเป็น 
 

หมายถงึอะไร ? 

การท าใหม้อียูข่องความรูอ้งคก์รยอ่มหมายถงึ การท าใหค้นทีจ่ าเป็นตอ้งไดค้วามรู ้ใหส้ามารถท างานอยา่งไดผ้ล

ตอ้งรูว้า่มคีวามรูอ้ะไรอยูท่ีไ่หน เขา้ถงึสารสนเทศนัน้ๆไดแ้ละสารสนเทศนัน้ตอ้งมอียูเ่มือ่ตอ้งการ  

ท าอยา่งไร? 

a) รวบรวมและกระจายความรูใ้นรปูแบบของขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสาร (ความรูท้ีช่ดัเจน) ใหก้บัผูท้ีม่คีวามจ าเป็นและ

ท าใหค้นท างานทีจ่ าเป็นตอ้งรูส้ามารถเขา้ถงึได ้

b) ใหผู้ท้ีไ่มม่คีวามรูท้ างานภายใตก้ารควบคมุโดยผูท้ีม่คีวามรูเ้พือ่เรยีนรูง้าน (ส าหรับความรูท้ีไ่มช่ดัเจน)       

องคก์รมอีสิระในการเก็บความรูไ้วท้ีค่นบางคนทีม่คีวามรูนั้น้ หรอื ท าการแปลงความรูท้ีช่ดัเจนแลว้ (explicit 

knowledge)เพือ่ใหผู้อ้ืน่สามารถเขา้ถงึในรปูแบบของขอ้มลูเอกสารได ้(เชน่ คูม่อืท างาน วธิกีารท างาน มาตรฐาน

งาน เอกสารฝึกอบรม กรณีศกึษา) การสกดัความรูส้ามารถท าไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยท าการศกึษาความลม้เหลว

ผดิพลาดตา่งๆขององคก์รเพือ่น าไปสรปุเป็นความรู ้วา่อะไรทีผ่ดิและการปรับปรงุทีเ่ป็นไปได ้วา่อะไรคอืสิง่ที่

ถกูตอ้งและอะไรคอืสิง่ทตีอ้งท าซ ้า 

ความรูค้อือ านาจ และ บางคนอาจปกป้องกกัเก็บความรูไ้วก้บัตัวเองเพือ่สรา้งอ านาจ เพือ่ความปลอดภัยสว่นตัว

ตามทีเ่ขาคดิ ดว้ยเหตผุลนีก้ารสกดัความรูเ้ขา้สูอ่งคก์รไมอ่าจปลอ่ยตามยถากรรม ตามเวรตามกรรมได ้ แมว้า่

ความรูท้ชีดัเจนทีเ่ป็นเอกสารก็ยาก และจะยิง่ยากกวา่หากเป็นความรูท้ีไ่มช่ดัเจน หนทางในการสกดัความรูท้ีไ่ม่

ชดัเจนคอืระบบพีเ่ลีย้ง เป็นการใหเ้กยีรตคินในสถานะผูเ้ชีย่วชาญ ขณะเดยีวกนัความรูย้ังคงสามารถถา่ยทอดและ

ธ ารงรักษาในองคก์รได ้รวมถงึการสรา้งระบบทีใ่หม้พีีเ้ลีย้งหลายคนตอ่หนึง่กระบวนการ(ระบบครฝึูก) 

การแสดงการสอดคลอ้ง? 

• แสดงหลักฐาน กระบวนการในการเผยแพรค่วามรูท้ีช่ดัแจง้(explicit knowledge) ส าหรับคนท างานและ

คนตัดสนิใจในงาน และ บทเรยีนจากความผดิพลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนท างานและคนตดัสนิใจในงาน 

• สุม่เลอืกตัวแทนของกลุม่คนท างานและตัดสนิใจในกระบวนการนัน้ๆ และ ใหแ้สดงใหเ้ห็นวา่ทกุคนจะ

เขา้ถงึความรูท้ชีดัแจง้ทีม่อียูอ่ยา่งไร  

• แสดงหลักฐานของกระบวนการวา่ไดม้กีารเผยแพรค่วามรูท้ีไ่มช่ดัแจง้(tacit knowledge) ส าหรับ

คนท างานทีจ่ าเป็นตอ้งมคีวามรูน้ี ้

• สุม่เลอืกตัวแทนของกลุม่เพือ่แสดงวา่ทกุคนสามารถเขา้ถงึบคุคลทีม่คีวามรูใ้นเรือ่งนัน้ได ้เชน่ถามชือ่คนที่

มคีวามรูใ้นกรณีทีเ่กดิปัญหาทีไ่มอ่าจแกไ้ด ้

เมือ่ระบคุวามจ าเป็นในการเปลีย่นแปลงและแนวโนม้, องคก์รตอ้งค านงึถงึความรูใ้นปัจจบุนัและพจิารณาก าหนด
วธิกีารท าใหไ้ดม้าหรอืเขา้ถงึความรูเ้พิม่เตมิทีจ่ าเป็น และการท าใหท้นัสมัยตามตอ้งการ 

 

หมายถงึอะไร? 

ความรูค้อืทรัพยากรแบบหนึง่เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคอ์งคก์รทีซ่ ึง่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาในสภาวะการ

แขง่ขนัทางธรุกจิปัจจบัุน ซึง่อาจท าใหค้วามรูปั้จจบัุนขององคก์รมไีมเ่พยีงพอในการสรา้งระดับความสามารถ

เพือ่ใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงคด์ังกลา่ว 

ตอ้งท าอยา่งไร? 
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การเตรยีมการแผนใด ๆ เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคใ์นการควบคมุหรอืการปรับปรงุ ,การประเมนิความรูใ้นปัจจบุัน

จะตอ้งท าเพือ่ระบคุวามรูเ้พิม่เตมิทีจ่ าเป็นและการท าใหไ้ดม้าซึง่ความรูใ้หมท่ีจ่ าเป็น  

ความรูน้ีอ้าจเขา้ถงึไดจ้ากภายนอกองคก์รโดยใชแ้หลง่เชน่หอ้งสมดุ สมาคมการคา้ มหาวทิยาลัย หรอือาจจะไดร้ับ

ผา่นการวา่จา้งคนทีม่คีวามรูท้ีจ่ าเป็นนัน้เขา้มา หรอืโดยการสรา้งความรูจ้ากการวจิัยทีไ่ดร้บัการสนับสนุนภายใน

องคก์ร  

อาจจ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนเพิม่เตมิเพือ่ท าการคน้ควา้หาความรูใ้หม ่ซึง่แลว้แตค่วามจ าเป็นตามความส าคัญของ

ความรู ้การคน้หาความรูอ้าจจะด าเนนิการอยา่งงา่ยเชน่การทบทวนวเิคราะหบ์ันทกึของการประชมุ หรอืทบทวน

วเิคราะหร์ายงานการเคลม หรอืทบทวนวเิคราะหบ์ันทกึค ารอ้งเรยีน เป็นตน้ หรอือาจตอ้งก าหนดโครงการพเิศษทีม่ี

งบประมาณและทรัพยากร เชน่ การวเิคราะหต์ลาดเฉพาะใหม ่การวเิคราะหผ์ลติภัณฑใ์หม ่การวเิคราะหค์ูแ่ขง่ การ

วเิคราะหค์วามส าเร็จหรอืลม้เหลว การส ารวจเพือ่ก าหนดสิง่ทีล่กูคา้คาดหวัง  รวมโครงการปรับปรงุเชน่การท า lean 

เป็นตน้ 

การแสดงการสอดคลอ้ง? 

• น าเสนอหลักฐานกระบวนการ ในการท าใหไ้ดม้าซึง่ความรูใ้หม ่

• สุม่เลอืกการเปลีย่นแปลงใดๆทัง้ตามแผนและนอกแผน เพือ่พสิจูนว์า่ไดม้กีารวเิคราะหแ์ละท าใหไ้ดม้าซึง่

ความรูใ้หมห่รอืไม ่

• น าเสนอแผนการทีไ่ดจ้ัดท าส าหรับการท าใหไ้ดม้าซึง่ความรูอ้งคก์รเพิม่เตมิ 
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7.2 Competence ความสามารถ 

 

7.2 ความสามารถ  

The organization shall: 

องคก์รตอ้ง: 

a) determine the necessary competence of person(s) doing work under its control that affects 

the performance and effectiveness of the quality management system; 

ก าหนดความสามารถ (competence) ทีจ่ าเป็นของคนทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุทีม่ผีลตอ่สมรรถนะ 

และประสทิธผิลของระบบบรหิารคณุภาพ   

b) ensure that these persons are competent on the basis of appropriate education, training, 

orexperience; 

ท าใหม้ั่นใจวา่คนเหลา่นีม้คีณุวฒุ ิ (competent )ตามพืน้ฐานการศกึษา, การฝึกอบรม หรอื 

ประสบการณ์  ทีเ่หมาะสม 

c) where applicable, take actions to acquire the necessary competence, and evaluate the 

effectiveness of the actions taken; 

ทีม่กีารประยกุตใ์ชไ้ด ้, ท าใหไ้ดม้าทีซ่ ึง่สามารถทีจ่ าเป็น(competence), และประเมนิประสทิธผิลของ

การกระท า, และ 

d) retain appropriate documented information as evidence of competence. 

เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่หมาะสมเป็นหลักฐานของความสามารถ(competence)    

 

NOTEApplicable actions can include, for example, the provision of training to, the mentoring of, or the re-

assignment of currently employed persons; or the hiring or contracting of competent persons. 

หมายเหต ุ:การด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งอาจรวมถงึ, ตัวอยา่ง: ใหก้ารฝึกอบรม,การใหพ้ีเ่ลีย้ง, หรอื การมอบหมายงานใหมก่บั

พนักงานปัจจบัุน;หรอืการจา้ง หรอืท าสญัญากบัผูท้ีม่คีวามสามารถ 

 

 
ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่พจิารณาก าหนดความสามารถทีก่ าหนดส าหรับงานหรอืกจิกรรมตา่งๆ ในองคก์รซึง่
สามารถสง่ผลกระทบตอ่การสอดคลอ้งของผลติภัณฑแ์ละบรกิารหรอืความพงึพอใจของลกูคา้ และท าใหม่ั้นใจวา่ 
บคุคลทีม่งีานเหลา่นัน้หรอืด าเนนิการกจิกรรมเหลา่นัน้ (อาท ิผูจ้ัดการ ลกูจา้งทีม่อียู ่ลกูจา้งชัว่คราว ผูร้ับจา้งชว่ง 
บคุคลทีจ่ดัจา้งภายนอก) หรอืมคีวามสามารถในการด าเนนิการงานหรอืกจิกรรมดังกลา่ว 
 
ความสามารถของบคุคลจะยดึการศกึษา การฝึกอบรมและประสบการณ์ของพวกเขาเป็นหลัก ซึง่บางครัง้บคุคล
เหลา่นัน้ซึง่สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึความสามารถของพวกเขาถกูอา้งถงึวา่มคีณุสมบตัเิหมาะสม 
 
องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดขอ้ก าหนดของความสามารถไมว่า่จะโดยต าแหน่งหรอืต าแหน่งงาน/บทบาทอยา่งใด
อยา่งหนึง่ งานทีแ่น่นอนสามารรถก าหนดระดบัเฉพาะของความสามารถกอ่นทีจ่ะด าเนนิงานอยา่งเหมาะสมหรอื
อยา่งปลอดภัย (อาท ิการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน การประสานหรอืการทดสอบแบบไมท่ าลาย)  ซึง่อาจจะ
จ าเป็นส าหรับบคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมกบังานบางงาน (อาท ิการขบัขีร่ถยกหรอืรถบรรทกุ หรอืการส ารวจ) 
ขอ้ก าหนดความสามารถสามารถพจิารณาก าหนดโดยวธิกีารทีต่า่งกนั อาท ิผา่นการนยิามค าบรรยายลักษณะงาน 
หรอืโดยการด าเนนิการแบบฝึกหัดการประเมนิงาน เมือ่ท าการวเิคราะหง์าน  
 
ความสามารถของบคุคลควรจะไดร้ับการยนืยันจากการทบทวนวา่เขาหรอืเธอมกีารศกึษา การฝึกอบรมหรอื
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม โดยอาจจะด าเนนิการผา่นการสมัภาษณ์งาน การทบทวนจดหมายสมัครงาน การสงัเกต 
เอกสารสารสนเทศของการฝึกอบรมหรอืประกาศนยีบัตร 
 
เมือ่บคุคลจากองคก์รไมเ่ป็นไปตามหรอืไมส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนดความสามารถอกีตอ่ไป จากนัน้ ควรจะ
ด าเนนิการ การด าเนนิการดังกลา่ว สามารถรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการเฝ้าระวังตดิตามลกูจา้ง การจัดการฝึกอบรม
ให ้การท าใหก้ระบวนการงา่ยขึน้เพือ่ทีบ่คุคลดังกลา่วจะสามารถด าเนนิกระบวนการอยา่งประสบความส าเร็จ หรอื
การมอบหมายต าแหน่งใหมต่ าแหน่งอืน่ใหก้บัลกูจา้ง 
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องคก์รควรจะประเมนิประสทิธผิลของการด าเนนิการทีก่ระท า ยกตัวอยา่งเชน่ องคก์รอาจจะสอบถามบคุคลตา่งๆ ที่
ไดร้ับการฝึกอบรมวา่พวกเขาพจิารณาตวัเองวา่ไดบ้รรลคุวามสามารถทีจ่ าเป็นในการท างานของพวกเขาหรอืไม ่
โดยจะสามารถประเมนิดว้ยวธิกีารทีต่า่งกนั ซึง่รวมถงึการสงัเกตผลการปฏบัิตงิานของเขา/เธอโดยตรงหรอืพนิจิ
พจิารณาผลของงานหรอืโครงการ  
 
เมือ่บคุคลทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รมาจากผูส้ง่มอบภายนอก สามารถก าหนดการควบคมุและการเฝ้า
ระวังตดิตามเพิม่เตมิ อาท ิการตรวจประเมนิกระบวนการทีจ่ดัหาจากภายนอก การตรวจสอบผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 
หรอืการจดัท าสญัญาและขอ้ตกลงระดับการบรกิารโดยระบขุอ้ก าหนดความสามารถ องคก์รจะรับผดิชอบในการ
พจิารณาก าหนดการด าเนนิการทีจ่ะกระท าซึง่จะผันแปรโดยขึน้อยูก่บัวา่ความสามารถมคีวามส าคัญในการท าให ้
มั่นใจในการสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดอยา่งไร 
 
องคก์รควรจะเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่หมาะสมซึง่ใหห้ลักฐานความสามารถของลกูจา้ง อาท ิประกาศนยีบัตร 
ใบอนุญาต จดหมายสมัครงาน และจากการเสร็จสิน้การฝึกอบรมและการทบทวนผลการปฏบัิตงิาน 
 
เมือ่ลกูจา้งมกีารศกึษาทีม่กีารรบัรองเป็นทางการ  (อาท ิปรญิญาของมหาวทิยาลัย) การรับรองดังกลา่วสามารรถใช ้

ในการแสดงวา่ พวกเขาไดร้ับความรูส้ว่นหนึง่หรอืบางสว่นทีก่ าหนดในการด าเนนิงานของพวกเขา แตไ่มจ่ าเป็นวา่
พวกเขาจะสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูนั้น้ รปูแบบอืน่ของการฝึกอบรมทางอาชพีมากขึน้ (อาท ิการพยาบาลหรอืการ
ฝึกงานเป็นชา่งกล) สามารถรวมถงึความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะ 
 

7.3 Awareness ความตระหนกั 

 

7.3 ความตระหนกั 

 

The organization shall ensure that persons doing work under the organization’s control are aware 

of: 

องคก์รตอ้งมั่นใจวา่ บคุคลทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร ตอ้งมคีวามตระหนักถงึ 

a) the quality policy; 

นโยบายคณุภาพ 

b) relevant quality objectives; 

วัตถปุระสงคค์ณุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 

c) their contribution to the effectiveness of the quality management system, including the 

benefits of improved performance; 

การสนับสนุนตอ่ประสทิธผิลของระบบของการจัดการคณุภาพ, รวมถงึประโยชนข์องการปรบัปรงุ

สมรรถนะ   

d) the implications of not conforming with the quality management system requirements. 

ผลกระทบของการไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบบรหิารคณุภาพ 

 

 
 
 
ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งท างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รตระหนักถงึ
นโยบายคณุภาพ วัตถปุระสงคค์ณุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง การสนับสนุนประสทิธผิลของระบบบรหิารคณุภาพของพวกเขา 
และผลกระทบของการไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบการบรหิารคณุภาพ 
 
ความตระหนักจะบรรลเุป้าหมายเมือ่บคุคลตา่งๆ เขา้ใจถงึความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีข่องพวกเขา และการ
ด าเนนิการของพวกเขาสนับสนุนการสมัฤทธิผ์ลของวัตถปุระสงคค์ณุภาพขององคก์ร องคก์รจ านวนมากสรา้งความ
ตระหนักผา่นการสือ่สาร (ด ูISO 9001:2015, 7.4) 
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บคุคลตา่งๆ ทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รสามารถแสดงความตระหนักของพวกเขาในกจิกรรมประจ าวัน
โดยการจ าแนกความแตกตา่งระหวา่งสิง่ทีย่อมรับไดแ้ละสิง่ทีย่อมรับไมไ่ด ้และโดยการด าเนนิการทีเ่หมาะสม 
 
เมือ่กระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารไมส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนดคณุลักษณะ บคุคลเหลา่นีค้วรจะเขา้ใจถงึสิง่ที่
เป็นผลกระทบหากมสี ิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดในระบบการบรหิารคณุภาพ (อาท ิปรบัปรงุใหม ่ของเสยี ความพงึ
พอใจของลกูคา้ ผลกระทบทางกฎหมาย)  จากการขึน้อยูก่บัลักษณะงานทีบ่คุคลด าเนนิการ การด าเนนิการสรา้ง
ความตระหนักสามารถผันแปรได ้องคก์รควรจะท าใหม้ั่นใจวา่บคุคลขององคก์รเขา้ใจวธิทีีพ่วกเขาจะสนับสนุน
ประสทิธผิลของระบบบรหิารคณุภาพ โดยด าเนนิกระบวนการของงานทีบ่รรลผุลทีส่อดคลอ้งกนั ซึง่ในทางกลับกนั 
จะชว่ยใหล้กูคา้พงึพอใจ 
 
องคก์รสามารถสรา้งความตระหนักในหลายวธิ ีอาท:ิ 
 
a) ชีแ้จงสิง่ทีค่าดหวัง (อาท ิเครือ่งมอืเกีย่วกบัการมองเห็น อาท ิรปูภาพของผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีย่อมรับ
ไดแ้ละยอมรับไมไ่ด)้  
b) สือ่สารขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนส าหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 
c) ออกแบบกระบวนการเพือ่แบง่แยกผลทีไ่มส่อดคลอ้งออกอยา่งชดัเจน 
d) สือ่สารอยา่งชดัเจนถงึวธิจีัดการค ารอ้งเรยีนและขัน้ตอนการเพิม่ระดับภายในในกรณีของผลทีไ่มส่อดคลอ้ง
กนั 
 
การสือ่สารทกุชนดิมคีวามส าคัญในการท าใหม่ั้นใจถงึความตระหนักและสามารถรวมถงึการประชมุทบทวนประจ า 
การประชมุลกูคา้และผูส้ง่มอบภายนอก การรวบรวมขอ้มลูยอ้นกลับและท าใหม่ั้นใจวา่ท าใหบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
รับทราบถงึขอ้มลูยอ้นกลับ 
 

7.4 Communication การสือ่สาร 

 

7.4 การสือ่สาร 

The organization shall determine the internal and external communications relevant to the quality 

management system, including: 

องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนดการสือ่สารภายในและภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบบรหิารคณุภาพ,รวมถงึ 

a) on what it will communicate; 

อะไรทีจ่ะสือ่สาร 

b) when to communicate; 

สือ่สารเมือ่ไหร ่และ 

c) with whom to communicate; 

สือ่สารกบัใคร 

d) how to communicate; 

สือ่สารอยา่งไร 

e) who communicates. 

ใครเป็นผูส้ ือ่ 

 

 
 
ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รจัดท าการสือ่สารภายในและภายนอกซึง่จ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบั
ระบบการบรหิารคณุภาพ 
 
องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการสือ่สาร โดยอาจจะแตกตา่งกนัส าหรับฝ่ายภายในและภายนอก 
ตัวอยา่งเชน่ องคก์รสามารถสือ่สารเกีย่วกบัสถานะของระบบการบรหิารคณุภาพกบับคุคลตา่งๆ ขององคก์ร แต่
สือ่สารกบัผูส้ง่มอบภายนอกเกีย่วกบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใหมข่องค าสัง่ซือ้ 
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องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดฝ่ายภายในและภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งเหลา่นัน้กบับคุคลทีพ่วกเขาจ าเป็นตอ้งสือ่สาร
ดว้ยเพือ่ใหม่ั้นใจถงึการปฏบัิตกิารของระบบบรหิารคณุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยจะสามารถรวมถงึบคุคลที่
เกีย่วขอ้งภายในองคก์รทกุระดับและผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง (อาท ิลกูคา้ ผูส้ง่มอบภายนอกซึง่ใชใ้นการจัดหา
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารจากภายนอก หรอืหน่วยงานดา้นกฎระเบยีบ) 
 
วธิกีารสือ่สารทีต่า่งกนัมักจะก าหนดส าหรับสถานการณ์ทีต่า่งกนั การสือ่สารทีเ่ป็นทางการมากขึน้ อาท ิรายงาน 
ขอ้ก าหนดคณุลักษณะเฉพาะ ใบก ากบัสนิคา้หรอืขอ้ตกลงระดับของบรกิารอาจจะก าหนดส าหรับผูม้สีว่นไดเ้สยีที่
เกีย่วขอ้งภายนอก ส าหรับการสือ่สารภายใน วธิกีารตา่งๆ อาท ิการตดิตอ่ประจ าวัน การประชมุประจ าของแผนก 
ขอ้สรปุสมัยประชมุ อเีมลห์รอือนิทราเน็ต อาจจะถกูใช ้วธิกีารทีเ่ป็นทางการตา่งๆ อาท ิรายงานเป็นหนังสอืหรอืค า
บรรยายลักษณะงานสามารถถกูก าหนดส าหรบัการสือ่สารภายในเชน่กนั โดยขึน้อยูก่บัลักษณะของสารสนเทศและ
ความส าคญัของประเด็นทีจ่ าเป็นตอ้งสือ่สาร 
 
องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดผูท้ีจ่ะสือ่สารเชน่กนั ซึง่จะขึน้อยูก่บัลักษณะการสือ่สารและผูท้ีอ่งคก์รจะสือ่สารดว้ย 
ตัวอยา่งเชน่ ผูบ้รหิารระดับสงูอาจจะสือ่สารกบับคุคลตา่งๆ ขององคก์รในขณะทีเ่จา้ของกระบวนการจดัซือ้อาจจะ
สือ่สารกบัผูส้ง่มอบภายนอก 
 
เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพ กระบวนการสือ่สารขององคก์รควรจะจัดหาใหอ้งคก์รและบคุคลตา่งๆ ขององคก์รทีม่ี
ความสามารถในการ: 

• สง่และรับสารสนเทศอยา่งรวดเร็วและปฏบัิตติามสารสนเทศนัน้ 
• สรา้งความเชือ่ใจซึง่กนัและกนั 
• สง่ความส าคัญของความพงึพอใจของลกูคา้ สมรรถนะของกระบวนการ เป็นตน้ 
• ระบโุอกาสในการปรับปรงุ 

 
ตัวอยา่ง ของ กจิกรรมส าหรับสือ่ขอ้มลูในสถานทีท่ างาน : 

- ฝ่ายบรหิารเป็นผูน้ าในการสือ่ขอ้มลูในสถานทีท่ างาน 
- การบรรยายสรปุจากทมีงาน  และการประชมุอืน่  เชน่  การแสดงความชืน่ชมในผลส าเร็จ 
- กระดานตดิประกาศ  วารสาร/นติยสารภายใน 
- โสตทัศนูปกรณ์ และสือ่ทางดา้นอเิลคทรอนคิส ์ เชน่  อ-ีเมล ์และเวบไซท ์ และ 
- ส ารวจความเหน็พนักงาน  และโครงการขอ้เสนอแนะ 
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7.5  เอกสารสารสนเทศ 

 

7.5.1ทั่วไป 
 
The organization’s quality management system shall include: 
ระบบการบรหิารคณุภาพขององคก์รตอ้งรวมถงึ 

a) documented information required by this International Standard; 
เอกสารสารสนเทศทีเ่ป็นขอ้ก าหนดโดยมาตรฐานนานาชาตนิี้, 

b) documented information determined by the organization as being necessary for the 
effectiveness of the quality management system. 

เอกสารสารสนเทศ ทีพ่จิารณาก าหนดโดยองคก์รวา่จ าเป็นส าหรับระบบการบรหิารคณุภาพทีม่ปีระสทิธผิล 
 
NOTE   The extent of documented information for a quality management system can differ 
from oneorganization to another due to: 
หมายเหต ุขอบเขตของเอกสารสารสนเทศส าหรับระบบการบรหิารคณุภาพอาจแตกตา่งจากองคก์รหนึง่กบั
องคก์รอืน่ๆ เนือ่งจาก 

• the size of organization and its type of activities, processes, products and services; 
ขนาดขององคก์รและประเภทของกจิกรรม กระบวนการ สนิคา้ผลติภัณฑ ์และบรกิาร  

• the complexity of processes and their interactions; 
ความซบัซอ้นของกระบวนการ และปฏสิมัพันธ ์และ  

• the competence of persons. 
ความสามารถของบคุลากร 

 
 
ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รควบคมุเอกสารสารสนเทศทีจ่ าเป็นส าหรับการสอดคลอ้งกบั 
ISO 9001 รวมทัง้เอกสารสารสนเทศ ซึง่ไดพ้จิารณาก าหนดวา่จ าเป็นส าหรับประสทิธผิลของระบบการบรหิาร
คณุภาพขององคก์ร (ด ูISO 9001:2015, 4.4.2) 
 
เมือ่ ISO 9001 อา้งองิ “การธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศ” สิง่นีจ้ะหมายถงึการท าใหม่ั้นใจวา่สารสนเทศจะเก็บ
รักษาใหท้ันสมัย อาท ิสารสนเทศซึง่มอียูใ่นเอกสารของขัน้ตอน คูม่อื แบบฟอรม์และบัญชรีายการ สารสนเทศซึง่
สามารถจัดเก็บใน cloud และบรรจลุงในสมารท์โฟนหรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ และเอกสารสารสนเทศอืน่ๆ  
(อาท ินโยบายคณุภาพและวตัถปุระสงคค์ณุภาพ) 
 
เมือ่ ISO 9001 อา้งองิถงึ  “การเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ” สิง่นีจ้ะหมายถงึการท าใหม่ั้นใจวา่สารสนเทศซึง่ถกู
ใชใ้นการใหห้ลกัฐานวา่ขอ้ก าหนดทีบ่รรลเุป้าหมายนัน้ไดร้บัการป้องกนัจากการเสือ่มสภาพหรอืกาเรปลีย่นแปลงที่
ไดร้ับอนุญาต (ซึง่ไมค่วรจะเกดิขึน้เวน้แตจ่ะตอ้งท าการแกไ้ขตามทีต่กลงกนั)  
 
โดยทั่วไป ISO 9001 จะไมก่ าหนดใหเ้กีย่วกบัขอบเขตของเอกสารสารสนเทศทีจ่ าเป็น โดยจะผันแปรจากองคก์ร
ไปยังองคก์รโดยขึน้อยูก่บัขนาดและความซบัซอ้นของการปฏบัิตกิารและกระบวนการ ขอ้ก าหนดของลกูคา้ 
กฎหมายและขอ้บังคับ และความสามารถของบคุคลตา่งๆ ทีเ่กีย่วพัน ตัวอยา่งเชน่ เอกสารสารสนเทศซึง่จ าเป็น
ส าหรับรา้นขายขนมปังขนาดเล็กจะงา่ยกวา่และถกูกวา่เอกสารสารสนเทศทีผู่ผ้ลติชิน้สว่นรถยนตต์อ้งการซึง่มลีกูคา้
เฉพาะเจาะจงมาก ขอ้ก าหนด (ทางกฎหมายและขอ้บังคับ) ซึง่รวมถงึเอกสารสารสนเทศของแหลง่ก าเนดิภายนอก
ทีร่วมเขา้ดว้ยกนักบัระบบ 
 
 
 
ท ัว่ไป 
 

• ISO9001 ตอ้งการระบบบรหิารคณุภาพทีเ่ป็นเอกสาร ไมใ่ชต่อ้งการระบบของเอกสาร  
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• ในอดตี มาตรฐาน ISO9001 ก าหนดวา่อะไรตอ้งเป็นเอกสารบา้งแตปั่จจบุันไดเ้ปลีย่นใจใหอ้งคก์รคดิเอา
เอง ซึง่เป็นการลดการบังคับจากมาตรฐานแตใ่หเ้ป็นตามความตอ้งการตามความจ าเป็นขององคก์ร 

• มาตรฐานตอ้งการความสม า่เสมอ consistently  ในการท าใหพ้นักงานท าสิง่ตา่งๆใหถ้กูตอ้ง ตอ้งผา่น
การสือ่สารทีเ่ชือ่ถอืได ้การมเีอกสารจงึเป็นสิง่ส าคญัและ
ไดผ้ลกวา่การสือ่สารดว้ยวาจา(ไมว่า่การสอนสัง่ดว้ยวธิี
ปากตอ่ปาก ครพูักลักจ า หรอืปลอ่ยใหแ้ตล่ะคนดลุยพนิจิ
รายบคุคลตามยถากรรม) 

• มาตรฐาน ISO9000:2015 ไดใ้หค้ านยิาม objective 
evidence วา่ “data (3.8.1) supporting the existence 
or verity of something” ซึง่หมายถงึวา่หลกัฐาน
สามารถไดม้าจากการสงัเกต ุการวัด การทดสอบ หรอืวธิี
อืน่ๆได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นเอกสารสารสนเทศเสมอไป 

• ระบบเอกสารทีด่คีอืระบบการควบคมุเอกสารทีซ่ ึง่ 
o รวดเร็วในการจดัท า รวดเร็วในการแจกจา่ย 
o มเีอกสาร มกีฏระเบยีบทีเ่พยีงพอตอ่การท างาน

ของพนักงาน เขา้ใจงา่ย ใชง้า่ย ส านวนอา่นงา่ย เรยีกหามาใชไ้ดง้า่ย  
o ตรงตามนโยบายและวัตถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว ้
o ควบคมุ ความรูอ้งคก์ร และ สง่มอบสูผู่ท้ างาน 
o ใชเ้พือ่การสือ่สาร นโยบาย วธิกีาร เกณฑ ์ในการท างาน 

อธบิาย 
 

7.5.1 a) ระบบการบรหิารคณุภาพขององคก์รตอ้งรวมถงึ เอกสารสารสนเทศทีเ่ป็นขอ้ก าหนดโดยมาตรฐาน
นานาชาตนิี ้

 
• ขอ้ก าหนดไดใ้ช ้สามค าหลักส าหรับสารสนเทศ จะเห็นไดว้า่มคีวามตา่งทีม่นัียยะระหวา่งค าทีใ่ชใ้นแตล่ะ

ประเภทเอกสาร 
• Available =  สามารถใชห้รอืไดร้ับ (able to be used or obtained ) 
• : Retained = เก็บ  keep  ( มักใชก้บัเอกสารประเภทบันทกึ และเอกสารทีไ่มอ่าจกลับไปยอ้น

เปลีย่น ไปเมค ไปเฟค) 
• : Maintain = ท าใหเ้พือ่ด าเนนิตอ่ไป (enable to continue)  (ใชก้บัเอกสารทีย่ังมชีวีติที่

สามารถปรับเปลีย่นปรับปรงุได)้ 
 

• แมว้า่ระบบ ISO9001:2015 จะเป็น risk base แตม่าตรฐานก็ไดก้ าหนดเอกสารทีจ่ าเป็นตอ้งการแทนทีจ่ะ
ปลอ่ยใหแ้ตล่ะองคก์รคดิเอาเอง 

• มกีารก าหนดใหเ้ป็นเอกสารโดยมาตรฐานไวท้ี:่ 
• 4.3 Documented information describing the scope of  the QMS  : Maintain  
• 4.4.2 Documented information supporting the operation  of processes  : Maintain  
• 4.4.2 Documented information providing confidence  that the processes are being carried out 

as planned  : Retain  
• 5.2.2 Documented information defining the quality  policy  : Maintain  
• 6.2.1 Documented information defining the quality  objectives  : Maintain  
• 7.1.5.1 Documented information describing evidence  of fitness for purpose of monitoring and  

measurement resources  : Retain  

• 7.1.5.2 Documented information describing the basis  used for calibration or verification  : 
Retain  

• 7.2 Documented information describing evidence of  competence  : Retain   
• 8.1e1) Documented information providing confidence  that the processes have been carried 

out as planned  : Maintain and  : Retain   
• 8.1e2) Documented information to demonstrate conformity  of products and services to 

requirements  : Maintain and  : Retain   
• 8.2.3.2a) Documented information describing the results of  the review of requirements 

related to products and  services  : Retain  
• 8.2.3.2b) Documented information describing any new  requirements for products and 

services  : Maintain  
• 8.3.3 Documented information on design and  development inputs  : Retain  

เอกสารมไีวเ้พือ่: 

- ลดการท าผดิเรือ่งเดมิ 

- ใหเ้หตผุลในการตอ้งท าหรอืหา้มท า

อะไร ตอ้งท าอะไรกอ่นหลัง 

- บอกเป้าหมาย วัตถปุระสงค ์บอกเกณฑ์

ในการท างาน ใหก้บัคนท างานนัน้ๆ 

- เจา้นายไมอ่ยูก็่ตัดสนิใจได ้

- ใหรู้ต้อ้งตดัสนิใจอยา่งไร  

- ใหรู้ต้อ้งท าอยา่งไร 
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• 8.3.4a Documented information on the results to be  achieved by the design and 
development process  : Retain 

• 8.3.4b/e Documented information recording the results of  design reviews and records of 
actions taken  : Retain  

• 8.3.4c/e Documented information on design and  development verification activities, the 
results and  records of actions taken  : Retain  

• 8.3.4d/e Documented information recording the results of  validation activities and records of 
actions taken  : Retain  

• 8.3.5 Documented information on design and  development outputs  : Retain  
• 8.3.6 Documented information on design and  development changes  : Retain  
• 8.4.1 Documented information describing the results  of the evaluations, monitoring of the 

performance  and re-evaluations of the external providers  : Retain  
• 8.5.1a)1 Documented information that defines the  characteristics of the products and 

services shall  be available  : Maintain  
• 8.5.1a)2 Documented information that defines the activities  to be performed and the results 

to be achieved  : Maintain  
• 8.5.2 Documented information necessary to : Maintain  traceability of outputs  : Retain  
• 8.5.3 Documented information describing what has  occurred to customer property  : Retain  
• 8.5.6 Documented information describing the results  of the review of unplanned changes 

essential for  production or service provision  : Retain  
• 8.6a) Documented information providing evidence of  conformity with the acceptance criteria  

: Retain 
• 8.6b) Documented information shall provide  traceability to the person(s) authorizing release  

of products and services to the customer  : Retain  

• 8.7.2 Documented information describing  nonconforming outputs the actions taken, the  
concessions granted and the identifying the  authority for acceptance  : Retain  

• 9.1.1 Documented information as evidence of the  results of performance and the 
effectiveness  of the QMS  : Retain  

• 9.2.2f Documented information as evidence of the  implementation of the audit programme 
and the  audit results  : Retain  

• 9.3.3 Documented information as evidence of the  results of management reviews  : Retain  
• 10.2.2 Documented information as evidence of the  nature of the nonconformities and any 

subsequent  actions taken  : Retain  
• 10.2.2 Documented information as evidence of the  results of any corrective action  : Retain  

 

7.5.1 b) ระบบการบรหิารคณุภาพขององคก์รตอ้งรวมถงึ เอกสารสารสนเทศ ทีพ่จิารณาก าหนดโดยองคก์รวา่
จ าเป็นส าหรบัระบบการบรหิารคณุภาพทีม่ปีระสทิธผิล 

 
แคไ่หนเรยีกวา่ระบบไดผ้ล (มปีระสทิธผิล) 

• ค าวา่ประสทิธผิลอาจหมายถงึ การบรรลตุอ่: 
o นโยบาย  
o outcomeของระบบ  
o objectiveของกระบวนการ  
o KPI / เป้าหมายตา่งๆ 
o แผนงาน กลยทุธท์างธรุกจิ 

ดังนัน้ตอ้งถามวา่ หากใหพ้นักงานท างานอยา่งอสิระ ไรก้ฏเกณฑ ์ปลอ่ยใหพ้นักงานตัดสนิใจหรอืท างานใดๆไดเ้อง
จะกระทบสง่ผลตอ่ประสทิธผิลทีก่ าหนดหรอืไม ่ หากใชก็่จะกลายเป็นเอกสารทีจ่ าเป็นตอ้งควบคมุ  ซึง่ตอ้งแลว้แต่
เนือ้งานรวมถงึปัจจัยตา่งๆเชน่ ความยากงา่ยของงาน การตรวจสอบในภายหลัง อัตราการเขา้ออกพนักงานในสว่น
นัน้ ทักษะทีต่อ้งการ และ การควบคมุอืน่ๆ   

• บรรลตุอ่เป้าหมายของ การด าเนนิการและควบคมุกระบวนการตามขอ้ก าหนด 4.4 ระบวุา่ ระบบบรหิาร
จัดการประกอบดว้ยกระบวนการทีต่อ่เนือ่งเชือ่มโยงกนั และตอ้งมกีารพจิารณาก าหนดและประยกุตใ์ช ้
เกณฑ ์และวธิกีาร ( รวมถงึการตดิตาม การวัด และตัวบง่ชีส้มรรถนะทีเ่กีย่วขอ้ง) ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหม่ั้นใจ
ประสทิธผิลของการด าเนนิการ, และควบคมุกระบวนการเหลา่นี ้

• ขอ้ก าหนดไดโ้ฟกสัเฉพาะสารสนเทศทีใ่ชใ้นการแสดงวา่ระบบ QMS มปีระสทิธผิล เอกสารทีเ่ป็นขอ้มลู
ดบิ หรอืมบีันทกึทีม่ไีวเ้พือ่กนัลมืจะไมอ่ยูใ่นกรอบขอ้ก าหนด ซึง่หมายถงึวา่ตอ้งมคีวามน่าเชือ่ถอืได ้ใน
การถา่ยทอดจากแหลง่หนึง่ไปยังอกีแหลง่หนึง่ 
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• เอกสารทีจ่ าเป็นมหีลายประเภทหลากหลายรปูแบบซึง่อาจเป็นเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑ ์
กระบวนการเฉพาะ หรอืกระบวนการทัว่ไป ซึง่ท าใหร้ะบบเอกสารตา่งกนัเพราะความส าคญัและรปูแบบ
ของเอกสารแตล่ะประเภทตา่งกนั 

• การท าใหเ้ป็นเอกสารทกุอยา่งเป็นการเสยีเวลาและไมก่อ่ใหเ้กดิคณุคา่ตอ่องคก์ร และแตล่ะองคก์รมคีวาม
ตอ้งการเอกสารทีม่รีายละเอยีดและจ านวนทีแ่ตกตา่งกนัซึง่แลว้แตข่นาดขององคก์รและประเภทของ
กจิกรรม กระบวนการ สนิคา้ผลติภณัฑ ์และบรกิาร ความซบัซอ้นของกระบวนการ และปฏสิมัพันธ ์และ 
ความสามารถของบคุลากร 

• กรณีทีไ่มต่อ้งการใหเ้ป็นเอกสารสารสนเทศ ใหม้แีนวคดิดังนี้ 
o หากไมส่ามารถคาดการณ์ขัน้ตอนหรอืล าดับของขัน้ตอนได,้ ขัน้ตอนหรอืแผนจะไมส่ามารถเขยีน

ไวส้ าหรับเหตกุารณ์ทีไ่มอ่าจคาดคดิ.  
o หากไมม่ผีลกระทบตอ่ประสทิธผิล จากการท างานทีใ่หเ้สรภีาพพนักงานในการกระท าหรอืการ

ตัดสนิใจไดเ้อง ซึง่อาจรวมถงึเกณฑ ์วธิกีารทีต่อ้งใช ้  
o หากไมส่ามารถคาดการณ์วา่บคุคลใดเป็นผูก้ระท าหรอืตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูเฉพาะจาก

กระบวนการ ก็ไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเอกสาร (ตอ้งมองโดยรวมส าหรับความจ าเป็น
ของผูม้สีว่นไดเ้สยีนอกองคก์รทา่นดว้ย เชน่ขอ้มลูผลติภัณฑ ์ทีอ่าจตอ้งมกีารเขา้ถงึหลักฐาน.)   

o หากการกระท าหรอืการตัดสนิใจเป็นเรือ่งงา่ยหรอืเป็นธรรมชาต ิการมเีอกสารใดไมช่ว่ยใหเ้กดิ
ประสทิธผิลมากขึน้    

o หากการกระท าหรอืการตัดสนิใจเป็นไปตามทกัษะเฉพาะ เอกสารจะเป็นประโยชนเ์ฉพาะหรอืมี
สว่นชว่ยใหพ้นักงานสามารถมรีะดับความสามารถตามตอ้งการ 

o ไมม่ขีอ้ก าหนดลกูคา้ ขอ้ก าหนดกฏหมาย ขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยีก าหนดไว ้
o ผูจ้ัดการแตล่ะสว่นงานมสีไตลก์ารท างานทีแ่ตกตา่ง ผูจ้ดัการบางคนอาจไมม่คีวามตอ้งการให ้

พนักงานของตนท าตามกฏตามค าสัง่ทีร่ัดตัว ในบางกระบวนการ 
• การจัดท าระเบยีบปฏบิตัรืวมถงึเอกสารสนับสนุนตา่งๆส าหรับองคก์รทีไ่มเ่คยท างานในสภาพแวดลอ้มการ

ท างานทีเ่ป็นระบบมกีฏระเบยีบ พนักงานมักจะคดิไมอ่อกวา่เอกสารควรมเีนือ้หา รปูแบบอยา่งไร การเขยีน
กฏทีไ่มบ่บีรดัหรอืหยาบไป ท าใหห้าเหตผุลในการหลกีเลีย่งการเขยีนเป็นเอกสารเสมอ 

 
เอกสารตอ้งละเอยีดมากนอ้ย    
รายละเอยีดเอกสารทีค่วรจะตอ้งม ีสิง่นัน้ควรตอ้งเป็นเรือ่งเฉพาะ เป็นเรือ่งทีพ่นักงานไมอ่าจไดร้ับทราบจาก
การศกึษาและอบรมในสถานศกึษาทั่วไป  แตห่ากคณุตอ้งการบางสิง่ทีต่อ้งปฏบิัตติามในลกัษณะเฉพาะเจาะจง 
เพราะส าคัญส าหรับงานนัน้ๆ หรอืเพือ่ใหแ้น่ใจในการบรรลผุลลัพธท์ีต่อ้งการขององคก์ร หรอืเพือ่ใหบ้คุคลอืน่ๆ
สามารถเรยีนรูว้ธิกีารแนวทาง  เอกสารประเภทนีจ้งึตอ้งมรีายละเอยีดมากและเจาะจงจะเขยีนสัน้ๆครา่วๆหยาบๆ
ไมไ่ด ้เพราะจะไมม่ปีระโยชนส์ าหรับคนอา่นแตอ่ยา่งใด  
เอกสารใชเ้พือ่ก าหนดวธิกีารแนวทางสิง่ทีต่อ้งท า เพือ่ท าใหอ้งคก์รคาดการณ์ผลลัพธไ์ด ้จงึตอ้งเขยีนใหล้ะเอยีด
ในสิง่ทีอ่าจท าผดิหรอืมักท าผดิ หรอืเคยท าผดิ งานประจ าเอกสารจะมไีวเ้พือ่การอบรม ในสว่นงานทีไ่มป่ระจ าทา่น
ตอ้งมั่นใจวา่ เอกสารจะมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอส าหรบัสิง่ทีต่อ้งท าและวธิกีารในการท าในรายละเอยีด (เพราะ
นานๆท าท ีหรอืคนท าไมคุ่น้ชนิ ไมม่ทีักษะพอ)  
 
เอกสารสารสนเทศมอีะไรบา้ง 
• นโยบาย  

o มาตรฐาน ISO บังคับเพยีงนโยบายคณุภาพ ค าวา่นโยบายหมายถงึหลักน า เป็นกรอบส าหรบัแนวทาง
ความคดิและการกระท า เอกสารประเภทนโยบายมักจะไมบ่อกวธิกีารแตจ่ะบอกจดุมุง่หมาย เป้าหมาย 
สิง่ทีต่อ้งการ บอกสิง่ทีห่วัง นโยบายอาจมทีัง้ทีเ่ป็นเอกสารและไมเ่ป็นเอกสารแตท่ีแ่น่ๆทกุคนปฏบัิติ
ตาม   

o นโยบายมหีลากหลาย เชน่ นโยบายบรษัิทแม ่นโยบายบคุคล นโยบายความปลอดภยั นโยบายการ
พนักงาน นโยบายการผลติ นโยบายการออกแบบ นโยบายราคา นโยบายจดัซอื นโยบายการผลติ 
นโยบายการจัดเก็ย นโยบายแผนก….. 

o หนา้ตาของนโยบาย นโยบายอาจเป็นการก าหนดวา่อะไรใหท้ า อะไรหา้มท า ใหก้บัพนักงาน นโยบาย
อาจก าหนดหลกัการ แนวทางปฏบัิต ิซึง่ใหส้ารทีส่ าคัญเพือ่ใหค้ าตอบวา่สิง่ใดผดิสิง่ใดถกูใน
สถานการณท์ีอ่าจเกดิขึน้ และนโยบายนีอ้าจมาในรปูของเอกสารทีม่ชี ือ่เรยีกตา่งๆอกีมากมายไมว่า่ 
SOP/WI/Standard/… 

• เอกสารระบกุระบวนการ :  
o เป็นเอกสารเพือ่ระบกุระบวนการ ตาม ขอ้ก าหนด 4.4.2 (เพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานวา่ ไดม้กีาร

สนับสนุนการด าเนนิงานของกระบวนการ ) 
• เอกสารระเบยีบปฏบิัต ิProcedure 

o เป็นเอกสารทีก่ าหนดโดย 4.4.1.c (ก าหนดและประยกุตใ์ช ้เกณฑ ์และวธิกีาร ( รวมถงึการตดิตาม 
การวัด และตวับง่ชีส้มรรถนะทีเ่กีย่วขอ้ง) ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหม่ั้นใจประสทิธผิลของการด าเนนิการ, และ
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ควบคมุกระบวนการเหลา่นี)้ เป็นเอกสารทีก่ าหนดวธิกีารและเกณฑ ์ในการท างานและการควบคมุ
ตา่งๆ เป็นการบอกวธิกีารในการท างาน howto และมักเป็นงานรทูนี  

• ค าวา่ procedure อาจรวมถงึเอกสารทีซ่ ึง่แสดงวา่องคก์รไดม้อบหมายความ
รับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีส่ าหรับกระบวนการขององคก์รโดยก าหนดกจิกรรม
ตา่งๆ ของกระบวนการกอ่นและจากนัน้ก าหนดบคุคลทีจ่ะด าเนนิกจิกรรม ความ
รับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีส่ามารถจัดท าในเอกสารสารสนเทศ อาท ิผังองคก์ร 
เอกสารขัน้ตอน นโยบายเชงิปฏบัิตกิาร และค าบรรยายลักษณะงานหรอืโดยใช ้

วธิกีารแบบงา่ยของค าสัง่ดว้ยวาจา   
• มาตรฐาน : ISO 9001 ในขอ้ 4.4.1c), 8.1, 8.3.3, 8.3.5, 8.4.1, 8.5.1 ไดร้ะบุ

ในเรือ่ง มาตรฐานISO9001 ตอ้งการเกณฑก์ารยอมรับ คณุภาพของ กจิกรรม 
ผลติภัณฑ ์หรอืบรกิาร 

• Guide หรอื แนวทางปฏบิัต ิ(8.3.3 , 7.1.6)  
• สเปค ( 8.2,8.3,8.4,8.5) 
• แผน ( 6.2, 6.3, 8.1, 8.3.2, 9.2, 9.3) 
• รายงาน ( 5.3, 8.5.3, 9.1.3 ,9.2.2) 
• บันทกึ 
• ขอ้แนะน าในการท างาน/คูม่อืการท างาน 
• เอกสารเทคนคิการท างาน คูม่อืการใชเ้ครือ่งมอื 
• แบบพมิพเ์ขยีว ตาราง แผนภมู ิผังโครงสรา้ง 
• โครงการ 
• คูม่อืคณุภาพ 
• นโยบายครุภาพ วัตถปุระสงคค์ณุภาพ 
• ผังองคก์ร 
• Process map, process flowchart, process description 
• การสือ่สารภายนอกใน 
• ฟอรม์ รายการตรวจสอบ 
• etc 

 

7.5.2  การจดัท าและท าใหท้นัสมยั 
 
When creating and updating documented information, the organization shall ensure 
appropriate: 
เมือ่ท าการจดัท าและท าการปรบัปรงุขอ้มลูเอกสาร, องคก์รตอ้งมั่นใจความเพยีงพอ : 

a) identification and description (e.g. a title, date, author, or reference number); 
การก าหนดชีบ้ง่ และค าอธบิาย (เชน่ ชือ่เอกสาร, วันที,่ ผูก้ าหนด, หรอืหมายเลขอา้งองิ) 

b) format (e.g. language, software version, graphics) and media (e.g. paper, electronic); 
รปูแบบ (เชน่ภาษา, รุน่ซอฟทแ์วร ์,กราฟิก) และสือ่ (เชน่กระดาษ อเิล็กทรอนกิส)์, 

c) review and approval for suitability and adequacy. 
ทบทวนและอนุมัตสิ าหรับความเหมาะสมและเพยีงพอ 
 

 
 
ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ เมือ่องคก์รจัดท าและท าใหเ้อกสารสนเทศทันสมัย การชีบ้ง่ รปูแบบ
และสือ่ทีเ่หมาะสมจะถกูใช ้และเอกสารสนเทศจะไดร้ับการทบทวนและไดร้บัการอนุมัต ิ
 
เอกสารสารสนเทศควรจะรวมถงึ การชีบ้ง่และการบรรยาย โดยมหีลายวธิกีารส าหรับการชีบ้ง่และการบรรยาย อาท ิ
การระบชุือ่เรือ่ง วันที ่ผูเ้ขยีนหรอืหมายเลขอา้งองิ (หรอื การรวมวธิกีารเหลา่นัน้สองวธิกีารหรอืมากกวา่นัน้) ที่
องคก์รสามารถใชพ้จิารณาก าหนดสารสนเทศและสถานะของสารสนเทศ 
 
องคก์รควรจะจดัท ารปูแบบส าหรับเอกสารสารสนเทศ องคก์รสามารถใชฉ้บับพมิพ ์ทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืทัง้สอง
ในการจดัเอกสารสารสนเทศให ้โดยควรจะค านงึถงึรุน่ของซอฟตแ์วรร์ุน่อะไรทีจ่ะใช ้เนือ่งจากเป็นไปไดท้ีผู่ใ้ชท้กุ
คนจะไมเ่ขา้ถงึรุน่เดยีวกนั บางองคก์รอาจจะจ าเป็นตอ้งค านงึถงึการจดัเอกสารสารสนเทศใหม้ากกวา่หนึง่ภาษา
โดยยดึวฒันธรรมขององคก์รเป็นหลัก 
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องคก์รควรจะจดัท าวธิกีารตา่งๆ ในการทบทวนและอนุมัตเิอกสารสารสนเทศขององคก์ร อาท ิการมบีคุคลทีร่ะบุ
โดยมอี านาจหนา้ทีใ่นการอนุมัตเิอกสารสารสนเทศ 
 
 
อธบิาย 
 

เมือ่ท าการจดัท าและท าการปรบัปรงุขอ้มลูเอกสาร, องคก์รตอ้งมั่นใจความเพยีงพอ a)การก าหนดชีบ้ง่ และ
ค าอธบิาย (เชน่ ชือ่เอกสาร, วนัที,่ ผูก้ าหนด, หรอืหมายเลขอา้งองิ) 

 
การก าหนดชีบ้ง่ เพือ่ใหเ้อกสารจะไดเ้รยีกหาไดเ้ร็วและงา่ย ไมส่บัสนตอ่การแจกจา่ยจนถงึการท าลาย การใหช้ือ่ 
หมายเลข ผูอ้นุมัต ิเจา้ของกระบวนการ ซึง่ท าใหม้กีารก าหนดรหสัประเภทเอกสาร วตัถปุระสงค ์ของเอกสาร เพือ่
รวมจดัการภายหลังไดง้า่ย  
 
 

เมือ่ท าการจดัท าและท าการปรบัปรงุขอ้มลูเอกสาร, องคก์รตอ้งมั่นใจความเพยีงพอ b) รปูแบบ (เชน่ภาษา, 
รุน่ซอฟทแ์วร ์,กราฟิก) และสือ่ (เชน่กระดาษ อเิล็กทรอนกิส)์, 

 
• ในอดตีเป็นเรือ่งของการเขยีนใหเ้ป็นเอกสาร (paper) แตปั่จจบัุน อาจรวมถงึภาพถา่ย โปสเตอร ์สือ่ภาพ

ใดๆ จนถงึ VDO Web เทป เสยีง รวมถงึสือ่ทีใ่ชเ้ก็บเอกสารสารสนเทศเชน่ เซอรเ์วอร ์thumpdrive  ไฟล์
ตา่งๆ  ทีซ่ ึง่ตอ้งใชใ้หเ้หมาะกบัผูร้ับสาร 

• ประเด็นทีส่ าคญัคอืการสง่ผา่นขอ้มลูจ าตอ้งม่ันใจวา่ผูร้ับสารเป้าหมายจะสามารถรับสารสนเทศจากสือ่ที่
จัดเก็บไดอ้ยา่งเทีย่งตรงไมค่ลาดเคลือ่น  ซึง่รวมถงึภาษาทีใ่ช ้ขนาดตวัอักษร สภาพแวดลอ้มในการใช ้

งาน 
 

เมือ่ท าการจดัท าและท าการปรบัปรงุขอ้มลูเอกสาร, องคก์รตอ้งมั่นใจความเพยีงพอ c: ทบทวนและอนุมตั ิ
ส าหรบัความเหมาะสมและเพยีงพอ 

 
การทบทวนและอนุมัตทิีเ่พยีงพอหมายความวา่ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งไดร้ับโอกาสในการพจิารณา ทบทวนสรปุ 
ความเหมาะสมและความเพยีงพอของเอกสาร   
 ผูท้ีค่วรมหีนา้ทีใ่นการทบทวนอาจรวมถงึผูใ้ชเ้อกสาร
เพือ่ทวนสอบวา่สิง่ทีเ่ขยีนไวเ้หมาะสม เป็นจรงิกบังาน
เขา และรวมถงึเจา้ของกระบวนการทีม่หีนา้ทีใ่นการ
ท าใหบ้รรลผุลทีค่าดหวังจากกระบวนการ  การท า
เชน่นีท้ าใหผ้สานความคดิเห็นและกอ่ใหเ้กดิการ
ยอมรับรว่มในการน ากฏไปปฏบัิตใิช ้
ผูม้อี านาจอนุมตัทิีก่ าหนดไวไ้ดพ้จิารณาความคดิเห็น
จากผูต้รวจทานและตรวจสอบหากไมพ่บปัญหาใด
เอกสารสารสนเทศนีอ้าจประกาศใช ้
การอนุมัตอิาจท าโดยคนๆเดยีวหรอืหลายคนเชน่ 
เอกสารทางเทคนคิ เอกสารทางบัญช ีเอกสารของ
โครงการ  
เอกสารกระบวนการควรระบวุา่ใครเป็นผูม้อี านาจใน
การอนุมัต ิหนา้ที ่หน่วยงาน  
การแสดงการสอดคลอ้ง 

• น าเสนอหลักฐานกระบวนการส าหรับการทบทวนและอนุมัตสิ าหรับเอกสารทีไ่ดจ้ดัท า 
• แสดงหลักฐานการทบทวนและอนุมัตเิอกสาร สุม่เลอืกผูท้บทวนและอ านาจผูอ้นุมัต ิเกณฑใ์นการทบทวน 

การเก็บและประเมนิความเห็นและหลักฐานการแกส้ ิง่ทีเ่ห็นตา่ง 
• สุม่เลอืกเอกสารทีก่ าลังใชง้านและแสดงหลักฐานการทบทวน และ วธิกีารทีผู่ท้บทวนไดร้บัการเห็นพรอ้ม

ในเรือ่ง การเพยีงพอและเหมาะสม   
• สุม่เลอืกเอกสารทีก่ าลังใชง้านและแสดงหลักฐานการอนุมัต ิวา่เอกสารไดร้บัการอนุมัตผิา่นกระบวนการ

สรา้งความมัน่ใจในความเพยีงพอและเหมาะสม กอ่นอนุมัตใิหน้ าไปใช ้
 

• appropriate = suitable (for, to) 

• review = examine or assess (something) 

formally with the possibility or intention of 

instituting change if necessary. 

• determine =  find out (one or more 

characteristics and their characteristic 

values) 

• suitable = appropriate 

• adequacy = sufficiency    
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7.5.3 การควบคมุเอกสารสารสนเทศ 
 
7.5.3.1 Documented information required by the quality management system and by this 
International Standard shall be controlled to ensure: 
เอกสารสารสนเทศทีจ่ าเป็นโดยระบบการจดัการคณุภาพ และโดย มาตรฐานนานาชาตนิี ้ตอ้งไดร้ับการ
ควบคมุเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ 

a) it is available and suitable for use, where and when it is needed; 
มอียูแ่ละเหมาะสมส าหรับการใช ้, ทีไ่หนและเมือ่ไหรท่ีจ่ าเป็น   

b) it is adequately protected (e.g. from loss of confidentiality, improper use, or loss of 
integrity). 

ไดร้ับการป้องกนัอยา่งพอเพยีง  (เชน่ การสญูเสยีความลับ ,น าไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม,  หรอืท าใหไ้ม่
สมบรูณ์) 
 

 
ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่เอกสารสารสนเทศมอียูใ่นสือ่ทีเ่หมาะสมเมือ่ไรก็ตามทีต่อ้งการ และ
ไดร้ับการป้องกนัอยา่งเพยีงพอ 
 
จากการตดัสนิใจเกีย่วกบัเอกสารสารสนเทศอะไรทีจ่ าเป็นส าหรับระบบการบรหิารคณุภาพ องคก์รควรจะท าใหม่ั้นใจ
วา่เอกสารสนเทศมอียูส่ าหรับทกุดา้น แผนก และเจา้ของกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เป็นตน้ โดยควรจะ
ค านงึถงึการจัดเอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่ผลติภัณฑแ์ละบรกิารถกู
จัดหาจากภายนอก เอกสารสารสนเทศควรจะอยูใ่นรปูแบบทีเ่หมาะสมส าหรับการใชง้านตามเจตนา ตัวอยา่งเชน่ 
ขอ้ตกลงระดับการบรกิารเป็นหนังสอืส าหรับผูใ้หบ้รกิารภายนอก หรอืสารสนเทศตวัแปรเสรมิของกระบวนการใน
รปูแบบอเิล็กทรอนกิสซ์ ึง่สามารถบรรจลุงทีโ่ปรแกรมตอ่ประสานของกระบวนการ 
 
องคก์รควรจะค านงึถงึระดับของการควบคมุซึง่จ าเป็นในการท าใหม่ั้นใจวา่เอกสารสารสนเทศไดถ้กูควบคมุอยา่ง
เหมาะสมโดยค านงึถงึสือ่ทีเ่อกสารสนเทศอยู ่การควบคมุรวมถงึ การมอียู ่การแจกจา่ยและการป้องกนั ตัวอยา่งเชน่ 
จากการสญูหายของขอ้มลู การเก็บรักษาความลับ การใชท้ีไ่มเ่หมาะสมและการเปลีย่นแปลงโดยไมเ่จตนา องคก์ร
ควรจะท าใหม่ั้นใจวา่มกีารควบคมุทีจ่ าเป็นเป็นสว่นหนึง่ของระบบส าหรับเอกสารสารสนเทศและการสือ่สาร และ
ไดร้ับการป้องกนัจากการสญูหาย การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการเปลีย่นแปลงโดยไมเ่จตนา โดยสามารถ
ด าเนนิการในหลายวธิ ีซึง่รวมถงึระบบอเิล็กทรอนกิสโ์ดยมกีารเขา้ถงึแบบอา่นอยา่งเดยีวและการอนุญาตเป็นพเิศษ
เพือ่เขา้ถงึระดบัทีต่า่งกนั การป้องกนัรหัสผา่นหรอืการเขา้ถงึการแสดงตวั (ID) ระดับการควบคมุสามารถผันแปร
โดยขึน้อยูก่บัทีซ่ ึง่มเีอกสารสารสนเทศอยู ่ตัวอยา่งเชน่ ควรจะค านงึถงึขอ้จ ากดัทีเ่พิม่ขึน้ในการเขา้ถงึส าหรับ
บคุคลภายนอก  ประเด็นการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลูและระบบสารสนเทศและการส ารองขอ้มลู 
 
 
อธบิาย 
 

7.5.3.1 เอกสารสารสนเทศทีจ่ าเป็นโดยระบบการจัดการคณุภาพ และโดย มาตรฐานนานาชาตนิี ้ตอ้งไดร้บัการ
ควบคมุเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ a) มอียูแ่ละเหมาะสมส าหรบัการใช ้, ทีไ่หนและเมือ่ไหรท่ ีจ่ าเป็น   

 
ค าวา่”มอียู”่แปลวา่ผูใ้ชเ้อกสารตอ้งสามารถเขา้ถงึไดใ้นเอกสารทีต่อ้งการในพืน้ทีท่ างานเมือ่ใดก็ตามทีต่อ้งการ ซึง่
การสอดคลอ้งขอ้ก าหนดนีไ้มไ่ดห้มายถงึตอ้งส าเนาไวต้รงหนา้ เพยีงแตผู่ใ้ชต้อ้งเขา้ถงึเอกสารไดภ้ายในเวลาทีท่ัน
ตอ่การใช ้(การมสี าเนาเอกสารมากๆสรา้งปัญหาในการควบคมุเอกสาร)  
ค าวา่”เหมาะสม” ในทีน่ีห้มายถงึ เอกสารนัน้ม ีเวอรช์ัน่ทีถ่กูตอ้งส าหรับการท างาน และอา่นออกได ้ค าวา่เวอรช์ัน่ที่
ถกูตอ้งอาจไมไ่ดห้มายความวา่เป็นเวอรช์ัน่สดุทา้ย เพราะบางงานอาจตอ้งใชเ้อกสารเวอรช์ัน่ทีแ่ตกตา่งในการ
ท างานเชน่งานกอ่สรา้งหรอืงานซอ่มบ ารงุ ทีต่อ้งมหีลายๆเวอรช์ัน่ตามวัตถปุระสงค ์ 
เอกสารประเภท สญัญา แบบงาน สเปค อาจตอ้งจัดเตรยีมใหพ้รอ้มส าหรับผูใ้ชเ้อกสารซึง่สว่นมากเป็นpaper  ดว้ย
เหตผุลนีก้ารมรีายชือ่แจกจา่ยเอกสารอาจมคีวามจ าเป็น  
ส าหรับเอกสารทีห่าไดท้ั่วไปอาจมไีวเ้มือ่ตอ้งการหรอืรอ้งขอ (ตอ้งการคอ่ยหา รอ้งขอคอ่ยหาให)้ ทา่นตอ้งคดิถงึ
เรือ่ง lead time ในการไดม้าทีซ่ ึง่เอกสารใหท้ันกาล 
เอกสารสารสนเทศมวีงจรชวีติ ต ัง้แตก่ารสรา้ง จดัเก็บ ใชแ้ละรกัษา   
เอกสารสารสนเทศทีต่อ้งไดร้ับการเก็บรักษา (Retained) จะตา่งจากเอกสารสนเทศทีต่อ้งไดร้ับการธ ารงรกัษา( 
Maintained)  เพือ่ความงา่ยตอ่การเขา้ใจ อาจกลา่วไดว้า่เอกสารสารสนเทศใดๆทีไ่มต่อ้งธ ารงรักษา( 
Maintained) กค็อืตอ้งเก็บรักษา( Retained)  หากเอกสารนัน้เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งควบคมุ 
เอกสารทีต่อ้งเก็บรักษา จะเป็นบันทกึทีอ่งคก์รใชเ้พือ่แสดงผลการบรรลหุรอืแสดงหลักฐานกจิกรรมทีด่ าเนนิการ  



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 9001 Cl7.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                    CL7.0  Page 31 of 59                   07/08/2564 

บันทกึอาจจ าตอ้งจัดเก็บเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ซึง่หากการจัดเก็บบันทกึไมม่ปีระโยชนต์อ่องคก์รใดๆก็
สามารถน าไปท าลายทิง้ อนึง่ลกูคา้อาจก าหนดในสญัญาใหท้า่นตอ้งจัดบางบันทกึหรอือาจเป็นไปตามกลุม่
อตุสาหกรรมทีม่ักกระท า ไมใ่ชเ่อกสารทกุชนดิจะก าหนดใหม้กีารจดัเก็บเหมอืนๆกนั 
 
การแสดงการสอดคลอ้ง 

• สุม่เลอืกเอกสารและกระบวนการ 
• แสดงวา่พนักงานทีต่อ้งใชเ้อกสารสามารถเขา้ถงึเอกสารทีก่ าหนดไวอ้ยา่งไรและวธิกีารเหมาะสม

หรอืไม ่ 
 

7.5.3.1 เอกสารสารสนเทศทีจ่ าเป็นโดยระบบการจัดการคณุภาพ และโดย มาตรฐานนานาชาตนิี ้ตอ้งไดร้บัการ
ควบคมุเพือ่ใหม้ั่นใจวา่  b)ไดร้ับการป้องกนัอยา่งพอเพยีง  (เชน่ การสญูเสยีความลับ ,น าไปใชอ้ยา่งไม่
เหมาะสม,  หรอืท าใหไ้มส่มบรูณ์) 

 
การป้องกนัอยา่งพอเพยีงหมายถงึการป้องกนัการสญูเสยีความลับ ,การถกูน าไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม, การใชง้านที่
ผดิ  หรอืการท าใหผ้ดิไปจากจรงิมคีวามไมส่มบรูณ์ รวมถงึการควบคมุอปุกรณ์ของสือ่นัน้ๆไมว่า่  Mobile devices 
and teleworking   Media handling   Access control   Cryptographic controls   Protection from malware   
Information backup   Network security   Information security in supplier relationships   
ขัน้ตอนปฏบัิตคิวรจ าท าเพือ่ม่ันใจวา่ไดม้กีารป้องกนัความปลอดภยัขอ้มลูตามความเสีย่ง 
 
 

7.5.3.2 For the control of documented information, the organization shall address the 
followingactivities, as applicable: 
ส าหรับการควบคมุเอกสารสารสนเทศ,องคก์รตอ้งด าเนนิการกบักจิกรรมตอ่ไปนี้, ทีป่ฏบิัตไิด ้

a) distribution, access, retrieval and use; 
การแจกจา่ย ,การเขา้ถงึ,การเรยีกหา และ การใช ้

b) storage and preservation, including preservation of legibility; 
การเก็บและการถนอมรักษา รวมถงึการเก็บรกัษาใหอ้า่นออกไดช้ดัเจน 

c) control of changes (e.g. version control); 
ควบคมุการเปลีย่นแปลง (เชน่ควบคมุเวอรช์นั),   

d) retention and disposition. 
การเก็บรักษา และการก าจัดทิง้ 

 
 
ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่การควบคมุเอกสารสารสนเทศระบกุารแจกจา่ย การเขา้ถงึ การเรยีกหา 
และการใช ้การเก็บและการเก็บรักษา การควบคมุการเปลีย่นแปลง การเก็บรกัษาและการจ าหน่าย โดยจะ
ประยกุตใ์ชก้บัเอกสารสารสนเทศทีม่แีหลง่ก าเนดิภายนอกโดยทีอ่งคก์รจะพจิารณาก าหนดเอกสารสารสนเทศวา่
จ าเป็นส าหรับการวางแผนและการปฏบิัตกิารระบบการบรหิารคณุภาพ และสามารถควบคมุการแจกจา่ยเอกสาร
สารสนเทศดว้ยหลายวธิกีาร 
 
จากการจดัท าระบบเพือ่ควบคมุการแจกจา่ยและการเขา้ถงึเอกสารสารสนเทศ จากนัน้ องคก์รควรจะค านงึถงึวธิกีาร
เก็บและจ าหน่ายตามความจ าเป็นอยา่งตอ่เนือ่ง  
 
เอกสารสารสนเทศสามารถเปลีย่นแปลงและพฒันาเนือ่งจากองคก์รปรับปรงุกระบวนการและระบบการบรหิาร
คณุภาพขององคก์ร 
 
มคีวามจ าเป็นทีจ่ะค านงึถงึวธิกีารธ ารงรักษา เก็บและเรยีกหาเอกสารสารสนเทศตามล าดับเหตกุารณต์ามความ
จ าเป็นเพือ่การใชต้ามล าดับ 
 
การควบคมุรุน่ควรจะค านงึถงึโดยทีอ่งคก์รพจิารณาก าหนดวธิกีารชีบ้ง่บางวธิใีนปัจจบัุนจากเอกสารสารสนเทศที่
เลกิใชแ้ลว้และท าการควบคมุเพือ่ใหม่ั้นใจวา่ใชเ้อกสารสนเทศในปัจจบัุนนัน้เทา่นัน้ 
 
การเก็บเอกสารสารสนเทศทีเ่ลกิใชแ้ลว้มคีวามส าคญั โดยควรจะธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศในสือ่ทีเ่หมาะสม
เพือ่ใหม่ั้นใจในการเก็บรักษาและลักษณะทีอ่า่นออกงา่ยของเอกสารสารสนเทศ ตัวอยา่งเชน่ เพือ่การสบืคน้ค า
รอ้งเรยีนหลายปีหลังจากการผลติซึง่สามารถก าหนดขอ้มลูการผลติตามล าดับเหตกุารณ์  หรอืส าหรับจดุประสงค์
ของการจัดการความรูอ้งคก์ร เวลาเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศสามารถเป็นขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้บังคับ 
ขอ้ก าหนดของสญัญา หรอืสามารถพจิารณาก าหนดโดยองคก์ร (โดยขึน้อยูก่บัชัว่อายขุองผลติภัณฑแ์ละบรกิาร
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ขององคก์ร ส าหรับการจ าน่ายเอกสารสารสนเทศทีเ่ลกิใชแ้ละไมจ่ าเป็น องคก์รควรจะค านงึถงึการควบคมุขอ้มลูที่
ออ่นไหว (อาท ิสารสนเทศสว่นบคุคลหรอืเป็นความลับ) ระหวา่งกระบวนการจ าหน่าย 
 
โดยทีอ่งคก์รพจิารณาก าหนดเอกสารสารสนเทศทีม่แีหลง่ก าเนดิภายนอกวา่จ าเป็นส าหรับการวางแผนและการ
ปฏบัิตกิารระบบการบรหิารคณุภาพ เอกสารสารสนเทศดังกลา่วควรจะถกูชีบ้ง่อยา่งเหมาะสมและควบคมุใหเ้ป็นไป
ตามเอกสารสารสนเทศอืน่ๆ โดยสามารถรวมถงึเอกสารสารสนเทศจากลกูคา้หรอืผูส้ง่มอบภายนอก อาท ิแบบ 
วธิกีารทดสอบเฉพาะ แผนการสุม่ มาตรฐานและรายงานการสอบเทยีบ โดยควรจะดแูลการควบคมุขอ้มลูทีอ่อ่นไหว
โดยเฉพาะ 
 
เมือ่เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพือ่เป็นหลกัฐานของการสอดคลอ้ง ควรจะป้องกนัเอกสารสารสนเทศจากการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขโดยไมเ่จตนา องคก์รควรจะอนุญาตการเขา้ถงึขอ้มลูดังกลา่วแบบควบคมุ อาท ิการเขา้ถงึที่
ไดร้ับอนุญาตส าหรับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ท างานในนามขององคก์รหรอืการเขา้ถงึทางอเิลก็ทรอนกิสท์ีจ่ ากดั อาท ิ
“อา่นอยา่งเดยีว” ตามความเหมาะสม 
 
 

7.5.3.2 ส าหรับการควบคมุเอกสารสารสนเทศ,องคก์รตอ้งด าเนนิการกบักจิกรรมตอ่ไปนี้, ทีป่ฏบิัตไิด ้a) การ
แจกจา่ย ,การเขา้ถงึ,การเรยีกหา และ การใช ้

 
การแจกจา่ย ,การเขา้ถงึ,การเรยีกหา และ การใช ้เป็นกจิกรรมในการน าเอกสารสารสนเทศไปใหก้บัผูท้ีต่อ้งใช ้

เอกสาร  องคก์รจงึตอ้งมกีารก าหนดวา่ ใคร อะไร ท าไม เมือ่ไหร ่อยา่งไร ทีไ่หน ส าหรับการเป็นผู ้แจกจา่ย ,การ
เขา้ถงึ,การเรยีกหา และ การใช ้ 
ระบบตอ้งท าใหเ้กดิการเขา้ถงึเอกสารตามวตัถปุระสงคอ์งคก์ร กระบวนการ โดยมเีป้าหมายวา่เฉพาะเอกสารที่
เหมาะสมไดถ้กูน าไปใช ้
เอกสารแตล่ะชนดิตอ้งการการแจกจา่ย ,การเขา้ถงึ,การเรยีกหา และ การใช ้ทีแ่ตกตา่งกนั ดังนัน้ควรก าหนด
นโยบายส าหรบัแนวทางในการกระท าในขัน้ตอนปฏบัิตสิ าหรับแตล่ะกลุม่ของเอกสาร เชน่แบบงาน เชน่ผลการ
ทดสอบ เชน่ขัน้ตอนการบรรจสุ าหรับแตล่ะลกูคา้ 
การควบคมุการแจกจา่ย อาจกระท าไดโ้ดยงา่ยเชน่ การระบหุมายเลขส าเนา ซึง่มอีกีหลายวธิทีีจ่ะใชเ้พือ่การ
ควบคมุการแจกจา่ยเพือ่ใหผู้ท้ตีอ้งการใชเ้อกสารสามารถเขา้ถงึเอกสารได ้ 
 
การแสดงการสอดคลอ้ง  
1.) น าเสนอหลกัฐานของการควบคมุเอกสารตามขัน้ตอน ส าหรับการกระจายเอกสาร การเขา้ถงึ การเรยีกกลับและ
การใชง้านในระดับทีเ่หมาะสมกบัประเภทและประเภทของเอกสาร;   
2.) สุม่เลอืกตัวอยา่งกจิกรรมส าคัญในขอบเขตของ QMS และแสดงใหเ้ห็นวา่บคุลากร:   

a) สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีพ่วกเขาจ าเป็นตอ้งใชเ้พือ่การท างานของเขา;   
b) สามารถเรยีกคนืขอ้มลูเฉพาะทีต่อ้งการ (เชน่ คน้หาสิง่ทีพ่วกเขาก าลังมองหา);   
c) รูว้า่เขามอี านาจในการเขา้ถงึ พมิพ ์เปลีย่นแปลงหรอืเก็บขอ้มลูแบบออฟไลน ์ตามทีต่อ้งการ 
d) ตระหนักถงึขอ้จ ากดัและขอ้หา้มใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชข้อ้มลู 

 

7.5.3.2 ส าหรับการควบคมุเอกสารสารสนเทศ,องคก์รตอ้งด าเนนิการกบักจิกรรมตอ่ไปนี้, ทีป่ฏบิัตไิด ้b)การ
เก็บและการถนอมรกัษา รวมถงึการเก็บรกัษาใหอ้า่นออกไดช้ดัเจน 

 
เอกสารสารสนเทศสามารถจัดเก็บในสือ่ทีห่ลากหลาย  ไมเ่พยีงการเก็บและถนอมรักษาเอกสาร แตร่วมถงึสือ่ทีเ่ก็บ
แตล่ะประเภทดว้ย ทีต่อ้งควบคมุ 
การจัดเก็บเป็นการกระท าเพือ่ใหส้ารสนเทศคงความสมบรูณภ์ายใตก้ารจัดเก็บ  การพจิารณาวา่ ใคร อะไร ทีไ่หน 
อยา่งไร เมือ่ไหร ่จงึตอ้งไดร้ับการก าหนดไวล้ว่งหนา้ โดยเฉพาะเอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนด
ผลติภัณฑ ์
อณุหภมู ิความชืน้ สามารถท าลายเอกสาร  สนามแมเ่หล็กหรอืการบันทกึซ า้โดยไมต่ัง้ใจสามารถท าลายสือ่ทางอิ
เลขโทรนคิได ้ซึง่อาจสง่ผลใหส้ารสนเทศไมอ่าจสือ่ไดต้ามตอ้งการ สิง่ทีค่วรค านงึถงึ: 

• สภาพการจดัเก็บ : การจัดเก็บเอกสารทเีป็นกระดาษกบัสือ่ดจิติัลมคีวามแตกตา่งกนั  
• การจัดเก็บบันทกึ : ตอ้งระวังการน าไปท าลายทิง้โดยไมต่ัง้ใจ เป้าหมายคอืตอ้งไมม่บัีนทกึส าคญัหายไป

กอ่นเวลาทีก่ าหนด ระบบป้องกนัจงึส าคญั 
• การอา่นออกได ้เอกสารตอ้งไดร้ับการตรวจสอบวา่อา่นออกได ้และรวมถงึขนาดภาพ ขนาดตัวหนังสอื 

คณุภาพการสแกน เอกสารบันทกึทีพ่ืน้ทีห่นา้งานอาจตอ้งไดร้ับการปกปอง้จากน ้ามัน จารบ ีน ้า ความชืน้
รวมทัง้บันทกึทีใ่ชก้ารเขยีน ลายเซ็นตก็์อาจเป็นปัญหาถา้ไมรู่ว้า่เป็นใครซึง่กอ่ใหเ้กดิปัญหาการสอบกลับ
ในบางกรณี เอกสารทีม่กีารส าเนาหลายครัง้ก็จะมปีระเด็น  
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• การป้องกนัการสญูหาย แลว้แตป่ระเภทของเอกสารหรอืสือ่ และวถิทีางทีข่อ้มลูอาจหาย การหายของ
เอกสารอาจเกดิจากการขโมย การเสยีหายจากสภาพแวดลอ้ม รวมทัง้ความรนุแรงหากหาย  การป้องกนั
อาจท าโดยการส าเนาเพิม่ และจัดเก็บนอกสถานที ่ทีด่แูลโดยผูม้อี านาจเดยีวกนั ทีค่วบคมุเอกสาร
ตน้ฉบับ การป้องกนัการหาย   กรณีไฟใหม ้การน าออกไปโดยผูท้ีไ่มม่อี านาจ ขโมย 

• การแบค๊อัพและการจดัเก็บนอกสถานที ่
• การเอา๊ซอสการจัดเก็บขอ้มลู 

 

7.5.3.2 ส าหรับการควบคมุเอกสารสารสนเทศ,องคก์รตอ้งด าเนนิการกบักจิกรรมตอ่ไปนี้, ทีป่ฏบิัตไิด ้ c) 
ควบคมุการเปลีย่นแปลง (เชน่ ควบคมุเวอรช์นั),   

 
ขอ้ก าหนดนีก้ลา่วถงึการเปลีย่นสารสนเทศและสือ่เทา่นัน้  ไมเ่กีย่วกบัการเปลีย่นกระบวนการ  
ขอ้ก าหนดนีเ้กีย่วพันกบั 6.3, 8.2.4, 8.3.6, 8.5.6  
การเปลีย่นแปลงสารสนเทศจะถอืวา่ไดร้ับการควบคมุการเปลีย่นแปลงตอ่เมือ่:  

• การเปลีย่นแปลงทีไ่ดร้ับอนุญาตไดร้ับการด าเนนิการ   
• การเปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตตอ้งไมไ่ดร้ับการด าเนนิการ 
• เอกสารทีป่รับปรงุจะตอ้งไดร้ับการอนุมัตอิกีครัง้เพือ่พสิจูนท์ราบการใชไ้ด ้
• ผูใ้ชส้ามารถแยกแยะระหวา่งเอกสารทีไ่ดร้ับการควบคมุและเอกสารทีไ่มค่วบคมุได ้  
• ผูใ้ชส้ามารถก าหนดเวอรช์ัน่ทีก่ าลังมองหา 
• ผูใ้ชส้ามารถระบสุ ิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเอกสารทีแ่กไ้ข  

กระบวนการเปลีย่นแปลงเอกสารอาจมขีัน้ตอนส าคญั เชน่  
• การขอเปลีย่นแปลง  
• การอนุมัตใิหเ้ปลีย่นแปลง  
• การตรวจทานแกไ้ขเอกสาร  
• การบันทกึการเปลีย่นแปลง  
• การทบทวนการเปลีย่นแปลง  
• การอนุมัตกิารเปลีย่นแปลง  
• การแจกจา่ยสือ่สาร เอกสารทีเ่ปลีย่นแปลง   

 
การแสดงความสอดคลอ้ง 

• น าเสนอกระบวนการการเปลีย่นแปลงเอกสาร และ การป้องกนัการเปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดก้ระท าโดยผูม้ี
อ านาจ 

• ท าการสุม่การรอ้งขอการเปลีย่นแปลงเอกสารเพือ่ พสิจูนว์า่ การขอการเปลีย่นกระท าตามกระบวนการ เมือ่
การขอการเปลีย่นแปลงไดร้ับการอนุมัต ิเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไดร้ับการเปลีย่นตามนัน้  

• ท าการสุม่เอกสารทีก่ าลังใชง้านทีม่กีารเปลีย่นแปลงเพือ่พสิจูนว์า่  
o เวอรช์ัน่ถกูตอ้ง  
o สอบกลับหาการอนุมัตกิารเปลีย่นแปลง เหตผุล ขอบเขตการเปลีย่น 

 

7.5.3.2 ส าหรับการควบคมุเอกสารสารสนเทศ,องคก์รตอ้งด าเนนิการกบักจิกรรมตอ่ไปนี้, ทีป่ฏบิัตไิด ้ d) การ
เก็บรกัษา และการก าจดัทิง้ 

 
สารสนเทศทีต่อ้งเขา้กฏขอ้นี้คอืเอกสารทีต่อ้งเก็บรักษาเพือ่เป็นหลักฐานการสอดคลอ้งเทา่นัน้ (Retain = keep) 
เอกสารสารสนเทศทีเ่ป็นหลักฐานวา่ไดท้ ากจิกรรมหรอืสง่ผลส าเร็จ จะเกีย่วกบัสารสนเทศทีไ่ดจ้ากการจดัการ
กระบวนการ การวนิจิฉัยปัญหา การตัดสนิใจ การรวบรวมรายงาน  เพือ่แสดงความสอดคลอ้งและการป้องกนัการถกู
ด าเนนิคดตีามกฎหมาย ซึง่เอกสารประเภทนีอ้าจหมายถงึ PPT รายงาน รายชือ่ สถติ ิ excel sheet etc 
การเก็บรกัษา 
ความส าคญัทีต่อ้งป้องกนัเอกสารสารสนเทศจากการถกูท าใหเ้สยีหายกอ่นหมดอาย ุการก าหนดเวลาในการเก็บ
รักษาจงึส าคัญและมปัีจจัยดังนี ้

• ระยะเวลาของกระบวนการ : ตอ้งเก็บไวร้ะหวา่งกระบวนการและเพือ่ศกึษาปัญหาในขัน้ตอนถัดๆไป  
• ระยะเวลาของสญัญา :เอกสารบางอยา่งมคีณุคา่ตอ่เมือ่สญัญายังมผีล 
• อายผุลติภัณฑ(์Product Life) : มองในมมุกฎหมายวา่ดว้ยความรับผดิตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ 

ทีไ่มป่ลอดภัย (PL Law) บางครัง้ทา่นอาจตอ้งเก็บเอกสารสารสนเทศบางประเภทมากกวา่ 10 ปีหลังจาก
ปลอ่ยผลติภัณฑส์ูต่ลาด 

• ระยะเวลาระหวา่งการประเมนิระบบบรหิาร: ผูต้รวจประเมนิอาจมองหาหลักฐานกจิกรรมการแกไ้ขป้องกนั 
หรอืหลักฐานแนวโนม้ของประเด็นในการตรวจประเมนิทีผ่า่นมา 
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ตอ้งระวังวา่การก าหนดรวมๆ เชน่เก็บ 5 ปี จะสรา้งปัญหาในการจัดเก็บ การก าหนดโดยไมส่มเหตสุมผลจะไมม่คีน
ปฏบัิตติาม เอกสารส าคัญอาจหายเอกสารไมส่ าคญัอาจเครง่ครัดในการจัดเก็บ ดังนัน้เป็นสิง่ทีด่หีากก าหนดอายุ
เฉพาะในระเบยีบปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้งไว ้
อายกุารจดัเก็บไมไ่ดห้มายความวา่เมือ่หมดอายตุอ้งน าไปท าลายทันท ีแตเ่ป็นการก าหนดเวลาทีต่อ้งเก็บเพือ่
เหตผุลบางประการและหา้มน าไปท าลายทิง้  
หากลกูคา้ก าหนดบังคับใหม้กีารเก็บเอกสารบางอยา่งนานกวา่ทีท่า่นก าหนดไว ้และในสญัญาสว่นมากมักไม่
ก าหนดเวลาท าลายทิง้ได ้ในกรณีตอ้งท าใหเ้ป็นขอ้ก าหนดพเิศษส าหรับลกูคา้เพือ่ควบคมุ ลดความเสีย่งตอ่การผดิ
สญัญา 
 
การท าลายทิง้  
การท าลายทิง้ หมายถงึการก าหนดวธิกีารการท าลายเอกสารเมือ่หมดอาย ุ
เอกสารมชีัน้ความลับทีแ่ตกตา่งกนั การท าลายทิง้จงึตา่งกนั การควบคมุการท าลายทิง้จงึรวมระหวา่งการป้องกนั
เอกสารทีไ่มห่มดอายถุกูท าลายและ ก าหนดวธิกีารในการท าลายตามชัน้ความลับทีก่ าหนดทัง้เอกสารสนเทศและ
สือ่ทีจ่ดัเก็บ 
 
การแสดงการสอดคลอ้ง 

• น าเสนอ หลักฐานกระบวนการส าหรับการควบคมุเรือ่ง ระยะเวลาและการท าลายทิง้   
• ท าการสุม่ สญัญา โครงการ กระบวนการ วา่ไดม้กีารจดัเก็บและท าลายทิง้ตามกระบวนการหรอืไม ่
• ท าการสุม่เอกสารสาร ทีย่ังไมถ่งึก าหนด xปี เพือ่ทวนสอบวา่ไดจ้ัดเก็บตามระยะเวลาหรอืไม ่
• การสุม่เอกสารสาร ทีเ่กนิก าหนด xปี เพือ่ทวนสอบวา่ไดก้ารท าลายทิง้ตามทีก่ าหนดหรอืไม ่

 

Documented information of external origin determined by the organization to be necessary for 
the planning and operation of the quality management system shall be identified as 
appropriate and be controlled. 
เอกสารขอ้มลูสารสนเทศของเอกสารตน้ทางภายนอกทีก่ าหนดโดยองคก์รวา่จ าเป็นส าหรับการวางแผนและ
การด าเนนิงานของระบบการจดัการคณุภาพตอ้งไดร้ับการชีบ้ง่ตามความเหมาะสม, และควบคมุ    
 
Documented information : Retained as evidence of conformity shall be protected from 
unintended alterations. 
เอกสารสารสนเทศทีเ่ก็บรักษาเพือ่เป็นหลักฐานการสอดคลอ้งตอ้งไดร้ับการป้องกนัจากการน าไปใชโ้ดยไม่
เจตนาอืน่ๆ 
 
NOTE Access can imply a decision regarding the permission to view the documented 
information only, or the permission and authority to view and change the documented 
information. 
หมายเหต ุการเขา้ถงึ หมายถงึโดยนัยถงึ การตัดสนิใจเกีย่วกบัสทิธิใ์นการอา่นสารสนเทศเทา่นัน้, หรอื
อนุญาตและใหอ้ านาจในการอา่นและปรับเปลีย่นเอกสารขอ้มลูขา่วสาร 
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ANNEX 

หลกัคดิ รากฐานเอกสารระบบการบรหิาร 

 

ท าไมตอ้งเป็นเอกสาร ท าไมตอ้งเขยีนดว้ย ? 

เหตผุลหลักทีต่อ้งเขยีน เพือ่จะไดไ้มต่อ้งบอกสัง่งานดว้ยวาจาทกุเรือ่ง
ทกุครัง้ การสัง่งานดว้ยปากเปลา่หรอืท าตามๆกนัหรอืคดิตคีวามเอาเอง 
อาจกอ่ใหเ้กดิความไมแ่น่นอนในงานเนือ่งจาก 

• ตคีวามผดิโดยคนบอก 
• ตคีวามผดิโดยคนฟัง 
• เปลีย่นสารกลางทาง  
• แลว้แตอ่ารมณข์ณะพดูและฟัง 
• ลมื 
• ควบคมุเนือ้หาไมไ่ด ้
• ขึน้อยูก่บัทักษะการสือ่สาร 

การสือ่สารดว้ยการพดูหรอืการสัง่สอนปากเปลา่ จงึไมเ่ป็นทีน่ยิมในระบบการบรหิาร เพราะองคก์รตอ้งการใหเ้กดิ
ความสม า่เสมอและเป็นตอ้งการบางสิง่เป็นการเฉพาะเจาะจงตอ่การปฏบัิตงิานทีส่ าคญั  

อะไรคอืเอกสาร 

เอกสารคอื สารสนเทศและสือ่ทีบ่รรจ ุตวัอยา่งเชน่ บันทกึ สเปค ขัน้ตอนปฏบิัต ิแบบงาน รายงาน มาตรฐาน 
เอกสารสามารถอยูใ่นรปูแบบกระดาษหรอื สือ่แมเ่หล็ก อเิลขโทรนคิ รปูภาพ วดีโีอ ชิน้งานตัวอยา่ง 

เหตผุลทางธุรกจิส าหรบัเอกสาร 

• เอกสารเพือ่การสือ่สาร: สิง่ทีเ่ขยีนไวจ้ะท าใหเ้รือ่งแจม่ชดัตอ่ผูส้ง่สารและผูร้บัสาร การเป็นเอกสารสง่เสรมิ
ใหเ้กดิการปฏบัิตทิีเ่ป็นมาตรฐานในองคก์ร และท าใหง้านสม า่เสมอ เชือ่ถอืได ้แมว้า่งานนัน้จะท าโดย
บคุคลทีแ่ตกตา่ง  

• เอกสารเพือ่ชว่ยในการตัดสนิใจ: รายงาน บันทกึ เป็นเอกสารทีเ่สนอความจรงิ ดังนัน้ผูท้ีท่ าการตัดสนิใจ
โดยอา้งองิจากความจรงิทีป่รากฏได ้

• เอกสารใหป้ระวัตเิรือ่งราว: เอกสารสามารถกอ่ใหเ้กดิการสอบยอ้น การสอบประวัต ิวา่สิง่ตา่งๆเกดิขึน้ได ้
อยา่งไรซึง่อาจถกูใชเ้พือ่การพัฒนาในอนาคตหรอืสบืเสาะปัญหา  

• เอกสารเพือ่จัดเก็บขอ้มลู: การมเีอกสารสามารถท าใหผู้อ้ืน่ทีไ่มอ่ยูใ่นเหตกุารณ์เกดิความเขา้ใจเมือ่
ตอ้งการ 

• เอกสารเพือ่สอบยอ้นผล เมือ่มกีารเคลมหรอืรอ้งเรยีน ชว่ยจ ากดัวงหรอืลดความเสยีหายได ้
• เอกสารเพือ่เป็นหลักฐานแสดงการสอดคลอ้งตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
• เอกสารเป็นเครือ่งมอืในการชว่ยให ้

o ชว่ยบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิ 
o มปีระโยชนด์า้นเทคนคิ 
o ชว่ยปรับปรงุผลติภัณฑ ์บรหิาร กระบวนการ 
o ชว่ยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีม่ันใจในผลติภัณฑ ์จากองคก์รภาครัฐ ลกูคา้  

ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการมเีอกสาร 

หากอยากไดป้ระโยชนก็์ท าใหเ้ป็นเอกสาร หากไมก็่ไมต่อ้งท า เพราะเอกสารมไีวช้ว่ยองคก์ร มคีณุคา่บางสิง่
บางอยา่งพอทีจ่ะเสยีเวลา เสยีคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าขึน้มา 

วัตถปุระสงคข์องการมเีอกสาร 

• สือ่สารขอ้มลู 

• แบง่ปันความรู ้

• เก็บรักษาความรู ้

• หลักฐานแสดงการบรรลผุลหรอื

แสดงวา่กจิกรรมใดทีไ่ดท้ า 

• อธบิายการด าเนนิงานของระบบ 
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• แสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บังคับโดยใหข้อ้มลูส าหรับกลุม่ขา้มสายงาน
เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึความสมัพันธร์ะหวา่งกนัไดด้ยี ิง่ขึน้ 

• สือ่สารตอ่ความมุง่ม่ันของผูบ้รหิารในดา้นคณุภาพแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ชว่ยใหบ้คุคลเขา้ใจถงึบทบาทของตนภายในองคก์รซึง่เป็นพืน้ฐานตอ่ความคาดหวังในการปฏบิัตงิาน 
• การสง่เสรมิใหเ้กดิการท าความเขา้ใจรว่มกนัระหวา่งระดับตา่งๆในองคก์ร (เชน่ ผูบ้รหิารระดบัสงูและ

ผูป้ฏบิตังิาน) 
• หลักฐานขอ้เท็จจรงิซีง่ยนืยันถงึการบรรลเุป้าหมายของขอ้ก าหนดทีร่ะบไุว ้
• การจัดการกบัความเสีย่งและโอกาสในการปรบัปรงุประสทิธผิลการด าเนนิการขององคก์ร ความสอดคลอ้ง

ของผลติภัณฑห์รอืบรกิาร และ ความพงึพอใจของลกูคา้ 
• ใหค้วามรูข้ององคก์ร รวมถงึพืน้ฐานส าหรับความสามารถและการฝึกอบรมส าหรับบคุลากรและผูม้สีว่นได ้

เสยีอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ระบถุงึวธิกีารทีจ่ะตอ้งท าเพือ่ใหบ้รรลถุงึขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวอ้ยา่งสม า่เสมอโดยทีส่ง่เสรมิถงึเงือ่นไขที่
ควบคมุไดแ้ละเป็นพืน้ฐานส าหรับการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

• แสดงใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเห็นถงึความสามารถภายในองคก์รเพือ่ใหเ้กดิความม่ันใจ 
• จัดเตรยีมขอ้ก าหนดส าหรับผูใ้หบ้รกิารภายนอก 
• กอ่ใหเ้กดิพืน้ฐานส าหรับการตรวจสอบและการประเมนิประสทิธผิลและความเหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่งของ

ระบบบรหิาร 

อะไรคอืระบบเอกสาร 

ระบบเอกสารประกอบขัน้ตอนทั่วไปดังนี ้
• จัดท า เขยีน 
• ทบทวน 
• อนุมัต ิ
• แจกจา่ย 
• เปลีย่นแปลง 
• เก็บ ท าลาย 

 
ขัน้ตอนปฏบัิตสิ าหรับการควบคมุเอกสารจงีตอ้งระบ ุใครรับผดิชอบ อะไรทีต่อ้งท า สเปคและเกณฑม์าตรฐานการ
ท างานอืน่ๆทีส่ าคัญ ส าหรับขัน้ตอนขา้งตน้ 

ระบบการควบคมุเอกสารตอ้งสนองตอ่ความตอ้งการองคก์ร แตล่ะองคก์รตอ้งการระบบเอกสารทีแ่ตกตา่งกนั ไมว่า่
ในแงข่องกฏหมายทีค่วบคมุ ประเภทอตุสาหกรรม ขนาด สาขา คน เงนิลงทนุ และ ทักษะ  

รปูแบบเอกสาร  

เอกสารสามารถใชใ้นการก าหนด: 

• อะไรทีต่อ้งท า 
• อะไรทีห่า้มท า 
• มาตรฐานงาน วธิกีารท างาน เกณฑใ์นการท างาน 

 
เอกสารสามารถจัดท าโดยแบง่ตามกลุม่ 

• ตามกจิกรรมหรอืงาน 
• ตามผลติภัณฑ ์
• ตามกระบวนการ 
• ตามเครือ่งจักร 

 
บันทกึ/รายงาน ( Log book  บันทกึBatch การผลติ บันทกึ
การสง่ สมดุรับ บันทกึการตรวจสอบ รายงานการทดลอง 
รายงานการยนืยันการใชไ้ด)้ 

• เป็นเอกสารเพือ่ใชใ้นการสือ่สารวา่เกดิอะไรขึน้ อะไร
ทีไ่ดท้ า หรอื ใชเ้หตผุลประกอบการตัดสนิใจ 

• ใหอ้า้งองิประวตั ิสอบกลับ 
• แสดงการสอดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนดลกูคา้ ขอ้ก าหนดผลติภณัฑ ์
• เป็นหลักฐานวา่อะไรทีไ่ดท้ าจรงิ 

การมเีอกสาร เป็นการตอบโจทยปั์ญหาวา่ท าไม

พนักงานถงึไมท่ างานตามคาดหวัง 

• พนักงานไมท่ราบวา่ท าไมควรจะปฏบิตัติาม

สิง่นัน้ 

• พนักงานไมท่ราบวา่งานนัน้ตอ้งปฏบิัติ

อยา่งไร 

• พนักงานไมรู่ว้า่อะไรเป็นสิง่ทีค่วรจะปฏบัิต ิ

• พนักงานคดิวา่วธิขีองคณุใชไ้มไ่ด ้

• พนักงานคดิวา่วธิขีองเขาดกีวา่ 

• พนักงานคดิวา่มสี ิง่อืน่บางสิง่ทีส่ าคัญกวา่ 

• พนักงานไมไ่ดร้ับผลดจีากการท างานนัน้ 

• พนักงานคดิวา่เขาก าลังปฏบิัตติามอยู ่

• พนักงานไดร้ับรางวัลในการไมป่ฏบิัต ิ
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ในการออกแบบบันทกึ สิง่ทีย่ากคอืตัดสนิใจวา่ขอ้มลูใดตอ้งจัดเก็บ การเก็บขอ้มลูมากไปจะท าใหเ้สยีเวลา หาก
นอ้ยไปอาจมปัีญหาตอ่การสอดคลอ้งขอ้ก าหนดกฏหมาย ลกูคา้  

ในการแสดงการสอดคลอ้ง ในการตัดสนิใจวา่ขอ้มลูอะไรบา้งทีต่อ้งจดัเก็บ อาจท าไดโ้ดยการตัง้ค าถามวา่ 
• ท าไมตอ้งเก็บขอ้มลูนี ้
• หลังจากเก็บขอ้มลูนีแ้ลว้จะท าอะไรตอ่ 
• อะไรคอืประโยชนร์ะยะสัน้ ระยะยาวและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูนี ้

 

เอกสารกบัคน 

 
ทา่นสามารถมัน่ใจตัวเองไดว้า่ทา่นเหมอืนกบัทกุคนในโลกทีซ่ ึง่ไมอ่า่นเอกสารระบบเพือ่ความสนุก ทา่นอา่นเพือ่
ชว่ยในการท างานหรอืตดัสนิใจ แปลวา่เป็นการอา่นเอกสารระบบการบรหิารดว้ยเจตนาบางอยา่งเสมอซึง่อาจหมาย
ถงีทา่นตอ้งการ 

• ทราบสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งท างาน (เพือ่ความเขา้ใจบางอยา่งเพือ่ท างานไดด้ขี ึน้) 
• สิง่ทีต่อ้งกระท าเป็นพเิศษส าหรับ lot ใดๆ 
• สามารถสรปุสิง่โตแ้ยง้กบัสว่นงานอืน่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 

 
เนือ้หาในเอกสารจงึตอ้งลดความไมแ่น่นอนตา่งๆทีอ่าจเกดิขึน้ และชว่ยให ้ท างานได ้ดกีวา่ เร็วกวา่ เทีย่งตรงกวา่ 
ไดต้รงตามเจตนา 
 

ผูใ้ชเ้อกสารเป็นผูช้นะเสมอ 

 
ไมว่า่เอกสารคณุจะมหีนา้ตาสวยใสอยา่งไร จะแจกจา่ยมากนอ้ย ผูใ้ชเ้อกสารเป็นผูต้ดัสนิใจวา่เขาจะใชเ้อกสารนัน้
หรอืไม ่ซึง่ประกอบดว้ยปัจจยัทีต่อ้งเขา้ใจดังนี ้

• ความส าคญัตอ่งานหรอืเป้าหมาย 
• ผลกระทบเมือ่ผดิพลาด 
• ประโยชนข์องเนือ้หา 
• ความยากงา่ยในการเขา้ถงึเอกสาร 
• คณุภาพของเนือ้หา 
• การเชญิชวนของเนือ้หา 
• ประสบการณ์กอ่นหนา้กบัประโยชนข์องเอกสารอืน่ๆ 
• ความงา่ยยากตอ่การใชเ้อกสารระหวา่งท างาน 

แน่นอนวา่ทา่นไมส่ามารถปรับใหส้อดรับกบัทกุปัจจัยขา้งตน้ได ้เพราะตอ้งแลว้แตผู่ใ้ชเ้อกสาร ทา่นเพยีงตอ้งเขา้ใจ
และหาทางลดโอกาสการเกดิขึน้ใหม้ากทีส่ดุเทา่นัน้ 

ผูใ้ชเ้อกสารตคีวามตามอา่น 

 
การอา่นเป็นการใชปั้ญญาประกอบรว่มกบัประสบการณ์ในอดตีของแตล่ะคน ถงึแมว้า่ทา่นจะเขยีนเอกสารดว้ย
เป้าหมายและความคาดหวังเฉพาะแลว้ก็ตาม ผูอ้า่นมจีนิตนาการสว่นตัวเสมอ ในการตคีวามระหวา่งบรรทดั 
 

ผูใ้ชเ้อกสารจะมปีระสบการณ์เบือ้งหลงัส าหรบัการตคีวาม 

 
เมือ่รับขอ้มลูใหม ่เราจะเทยีบเคยีงกบัสิง่ทีรู่ม้ากอ่น และอาจมคีวามเขา้ใจไปเองซึง่อาจท าใหท้ างานไมต่รงตามที่
ตอ้งการ หากมกีรณีเชน่นีต้อ้งมเีนน้ ตอ้งมยี ้า ตอ้งเขยีนใหช้ดั 
 

ผูใ้ชเ้อกสารเพือ่เป็นเครือ่งมอื 

เอกสารทางเทคนคิจะมปีระโยชนต์อ่เมือ่ชว่ยใหค้นอา่นบรรลเุป้าหมายหรอืงานทีจ่ะท า ซึง่ผูใ้ชเ้อกสารสามารถใช ้

เป็นเครือ่งมอืเพือ่การอา้งองิ เพอืวัตถปุระสงคบ์างอยา่งตามตอ้งการเสมอ เกณฑ ์วธิกีาร จงึตอ้งระบใุหเ้ดน่ชดัใน
บางกรณี 
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สรา้งเอกสารเพือ่ใหเ้กดิการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธผิล 

 
การเรยีนรูว้า่พนักงานใชเ้อกสารอยา่งไร เป็นขัน้ตอนแรกเพือ่สรา้งเอกสารทีเ่หมาะตอ่การสือ่สารซึง่ท าไดโ้ดย 

ท าความเขา้ใจผูใ้ชเ้อกสาร 

• ใครเป็นคนใช ้วศิวกร นักวทิยาศาสตร ์พนักงานปฏบัิตกิาร ชา่งเทคนคิ ผูจ้ดัการ 
• ทักษะการอา่นของผูใ้ช ้รวมทัง้ขอ้จ ากดัเรือ่งภาษา 
• ใชเ้อกสารทีไ่หน พืน้ทีผ่ลติ ส านักงาน 
• ผูใ้ชรู้ก้ระบวนการ รูก้จิกรรม มากนอ้ยขนาดไหนมากอ่นหรอืไม ่
• เกีย่วกบัลกูคา้ในระดับตา่งๆหรอืไม ่
• ค าถามอะไรทีอ่าจมจีากการอา่น 
• ผูใ้ชเ้อกสารจะท าอยา่งไรหากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ 
• ปัญหาในพืน้ทีม่มีากนอ้ย 
• การหมนุเวยีนพนักงานในพืน้ทีม่มีากนอ้ย 

การตอบค าถามขา้งตน้จะชว่ยก าหนดเนือ้หา รายละเอยีด และรปูแบบทีเ่หมาะสมตอ่ผูใ้ชไ้ด ้

สรา้งจดุเชือ่มกบัความคาดหวงัและประสบการณ์  

• อะไรคอืเป้าหมายส าหรับงานและขัน้ตอน 
• อะไรคอืงานพืน้ฐานทีเ่ป็นทีท่ราบกนัดใีนแตล่ะขัน้ตอน 
• อะไรคอืค าถามพืน้ฐานทีผู่ใ้ชอ้าจม ี

 

ท าใหง้า่ยเขา้ไว ้

• มรีปูแบบมาตรฐานทีท่า่นสามารถใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูใหผู้ใ้ชห้รอืไม ่
• มวีธิกีารน าเสนอทีแ่ตกตา่งทีอ่าจงา่ยกวา่ เร็วกวา่ ส าหรับขอ้มลูบางประเภทหรอืไม ่

 
หมายความวา่ รปูแบบเอกสารทีก่ าหนดไว ้อาจไมเ่หมาะกบัทกุเอกสารทีเ่ขยีน ทา่นสามารถปรับเปลีย่น ปรับปรงุ 
ใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการท าเอกสารได ้ 
 

โครงสรา้งเอกสาร 

 
มาตรฐาน ISO ฉบับปัจจบุันไมไ่ดก้ าหนดโครงสรา้งเอกสาร องคก์รสามารถก าหนดรปูแบบเอกสารไดต้ามตอ้งการ 
และแน่นอนสามารถใชโ้ครงสรา้งทีห่ลากหลายใหเ้หมาะสมไดใ้นยคุปัจจบัุน  

ลักษณะการแบง่โครงสรา้งเอกสารอาจท าไดด้งันี้ 

แยกตามประเภท 

• นโยบายคณุภาพ 
• คูม่อืคณุภาพ 
• ขัน้ตอนปฏบิัต ิ
• เวริก์โฟลว/์ระบบงาน 
• แบบฟอร็ม 
• บันทกึ 

แยกตามหนว่ยงาน 

• บคุคล 
• ขาย 
• ผลติ 
• ออกแบบ 
• จัดซือ้ 
• ปฏบิัตกิาร 
• โครงการ 
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แยกตามผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• ลกูคา้ 
• ผูใ้ช ้
• ผูใ้หบ้รกิารภายนอก 
• ผูม้สีว่นไดเ้สยีและผูส้นใจแตล่ะกลุม่ 

แยกตามผลติภณัฑบ์รกิาร 

• สเปค 
• ขอ้ก าหนดการปฏบิัต ิการควบคมุ 
• บันทกึการประชมุ 

 

ตวัอยา่งเอกสารส าหรบัระบบบรหิาร  

เอกสารส าหรับระบบบรหิาร คอื สารสนเทศทีอ่งคก์รพจิารณาวา่จ าเป็นเพือ่สนับสนุนการปฏบิัตการของระบบและ
กระบวนการ 

• Guide หรอื แนวทางปฏบิัต ิ(8.3.3 , 7.1.6)  
• สเปค ( 8.2,8.3,8.4,8.5) 
• แผน ( 6.2, 6.3, 8.1, 8.3.2, 9.2, 9.3) 
• รายงาน ( 5.3, 8.5.3, 9.1.3 ,9.2.2) 
• คูม่อืคณุภาพ 
• นโยบายคณุภาพ วัตถปุระสงคค์ณุภาพ 
• ผังองคก์ร 
• Process map, process flowchart, process description 
• การสือ่สารภายนอกใน 
• ฟอรม์ รายการตรวจสอบ 
• เอกสารภายนอก 
• บันทกึ 
• ขอ้แนะน าในการท างาน/คูม่อืการท างาน 
• เอกสารเทคนคิการท างาน คูม่อืการใชเ้ครือ่งมอื 
• แบบพมิพเ์ขยีว ตาราง แผนภมู ิผังโครงสรา้ง 
• โครงการ 

END 
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การเขยีนเอกสารระบบการบรหิาร 

 

 กอ่นเร ิม่  

กอ่นเริม่กระบวนการเขยีนเอกสารระบบ บางอยา่งตอ้งมเีตรยีมการเตรยีมพรอ้มกอ่น  
• มขีัน้ตอนในการจัดท าเอกสารทีใ่หร้ายละเอยีดสาหรับการจดัทาเอกสาร การทบทวน การอนุมัตหิรอืไม ่ 

• มกี าหนดการควบคมุไวห้รอืไม ่เชน่ หมายเลข การตัง้ชือ่  

• มกีารก าหนดสไตลห์รอืรปูแบบเอกสาร  
 
การเขยีนเอกสารของระบบครัง้แรกไมง่า่ยทีเ่พยีงเขยีนๆไป แตต่อ้งมกีารวางแผนเพือ่ใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดองคก์ร
และผูใ้ชเ้อกสาร ดังนัน้ตอ้งมกีารเก็บขอ้มลูและท าการจัดการจัดท าเป็นเอกสารระบบ  

 

ข ัน้ตอนในการจดัท าเอกสาร  

หลกัการ 

• พจิารณาวา่เอกสารสารสนเทศใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารทีส่นใจ 

• ท า gap analysis เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูส าหรับ 

o จัดท ารายการเอกสารทีม่อียูใ่นปัจจบุันและวเิคราะห ์

o รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารทีส่นใจและกระบวนการ ซึง่ไมว่า่จะไดม้าจากการ

เดนิส ารวจ เก็บขอ้มลูประวตั ิการสมัภาษณ์  

o เปรยีบเทยีบเอกสารทีม่ใีนปัจจบัุนกบัขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่ท าการสรปุวา่มเีอกสารอะไรที่

ตอ้งจัดท าเพิม่ อา้งองิไปถงึ หรอืปรับปรงุเอกสารทีม่อียูเ่พือ่ใหบ้รรล ุทศิทางกลยทุธอ์งคก์ร 

ความจ าเป็นและวัตถปุระสงค ์ 

• ท าการอบรมบคุคลใหส้ามารถสรา้งเขยีนเอกสาร รวมถงึ ขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบการบรหิารทีส่นใจหรอื

เกณฑท์ีเ่ลอืก 

• พจิารณาโครงสรา้งและระดับเอกสาร 

• เตรยีมเอกสารสารสนเทศใหค้รอบคลมุขอบเขตระบบและใชผ้ลจากการท า gap analysis 

o ระบขุัน้ตอนและปฏสิมัพันธข์องกระบวนการทีจ่ าเป็นส าหรับองคก์ร 

o ท าเอกสารกระบวนการเพือ่ใหเ้กดิการด าเนนิงานอยา่งมปีระสทิธผิล 

o ท าใหม่ั้นใจวา่กระบวนการสอดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• วเิคราะหเ์อกสารสารสนเทศเพือ่หาสิง่ทีต่อ้งปรับปรงุและวธิกีารในการปรับปรงุ 

• ทบทวน เปรยีบเทยีบเอกสารสารสนเทศกบัระบบมาตรฐานทีส่นใจ 

• ท าการรับรองความใชไ้ดข้องเอกสารสารสนเทศโดยการทดลองปฏบัิต ิ

• ทบทวนและอนุมัตเิอกสารสารสนเทศ 

• อนุมัตปิลอ่ยเอกสารและควบคมุ 

• น าเอกสารไปอบรมพนักงานผูท้ างาน 

• ปรับปรงุเอกสารตามความตอ้งการ 

 

การจดัท าเอกสาร 3 ข ัน้ตอน  

 
ข ัน้ตอนที ่1 การวางแผน  
การวางแผนจดัท าเอกสารแยกเป็น 2 ระดับ  

• ระดับแรกคอืรปูแบบหนา้ตามเอกสารทีจ่ะใช ้วา่จะมหีนา้ตาอยา่งๆสาหรับเอกสารประเภทเดยีวกนั เชน่ 
คูม่อืการท างาน เอกสารขัน้ตอนปฏบัิตงิาน สเปค ขัน้ตอนการทดสอบ แผนคณุภาพ เพือ่ใหผู้อ้า่นไมส่บัสน
มคีวามคุน้ชนิและสามารถหาขอ้มลูทีต่อ้งการหาไดง้า่ยจากเอกสาร  

• ระดับสองคอืการวางแผนในแตล่ะเอกสารวา่จะมขีอ้มลูสาคัญอะไรเพือ่ผูใ้ชเ้อกสารและระดับของลาย
ละเอยีดทีจ่าเป็นตอ่ผูใ้ชเ้อกสาร ขัน้ตอนนีจ้งึเป็นเรือ่งของเนื้อหาและการนาเสนอ  
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เนือ่งจากมกีารก าหนดประเภทของเอกสาร มกีารมอบหมายใหห้ลายๆคนเขยีน ดังนัน้จงึจาเป็นตอ้งรูว้า่เอกสารนัน้
เขยีนใหใ้ครอา่นใครเป็นกลุม่เป้าหมาย ผา่นการวเิคราะหไ์วก้อ่น เพือ่ใหค้นเขยีนเอกสารสามารถสรา้งเอกสารทีม่ี
รายละเอยีดทีด่ไีด ้
 
 

หมายเลข ชือ่เอกสาร ใครเป็นผูใ้ช ้

เอกสาร 
ผูใ้ชเ้อกสาร
ใชข้อ้มลูเพือ่ 

ประสบการณ์
ทีม่ขีองผูใ้ช ้

เอกสาร 

ความถีใ่นการ
ใชเ้อกสาร
เพือ่หาขอ้มลู 

ท าการอบรม 
สือ่สารให ้
ผูใ้ชเ้อกสาร
อยา่งไร 

 
 
 การเขยีนเอกสารส าหรับงานทีท่ าทกุวัน ทีเ่ป็นงานงา่ยๆเชน่งานคมุเครือ่งจักร ซึง่กระท าโดยพนักงานทีไ่ดร้ับการ
อบรมมทีักษะเป็นอยา่งด ียอ่มไมต่อ้งการรายละเอยีดมากในเอกสาร กรณีนีเ้พยีงมขีัน้ตอนหลักและขัน้ตอนยอ่ยอาจ
เพยีงพอ แตห่ากเครือ่งจักรนีเ้ป็นเครือ่งจักรพเิศษใชก้บัหลายๆสาขาทีซ่ ึง่กระท าโดยพนักงานทีอ่าจไมม่ทีักษะ
หรอืไมม่ปีระสบการณ์ กรณีนีอ้าจตอ้งมรีายละเอยีดในเอกสารมากขึน้ ซึง่อาจตอ้งเพิม่ในสว่นเทคนคิ วธิกีาร 
ตัวอยา่ง ขอ้ควรระวัง ขอ้ควรสงัเกต ุเพือ่ใหผู้ใ้ชเ้อกสารเรยีนรูแ้ละท าการคมุเครือ่งจักรไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
 
 ข ัน้ตอนที ่2 การจดัเก็บขอ้มลู  
งานมักเกีย่วขอ้งกบัขัน้ตอน ดังนัน้เป็นสิง่ทีด่หีากเริม่ท าการเก็บขอ้มลูกอ่นเริม่เขยีน เวลาในการเก็บขอ้มลูขึน้อยูก่บั
ประเภทเอกสารและความรูใ้นงานของผูเ้ขยีนเอกสาร  

การเก็บขอ้มลูรวมถงึการศกึษาขอ้มลูจากเอกสารทางเทคนคิวชิาการ การสงัเกตหุนา้งานจรงิ การถามผูรู้ใ้นงาน 
เพือ่ลดเวลาการเตรยีมคาถามทีท่า่นจะถาม หรอืหาขอ้มลูมคีวามสาคญั เชน่ อัตราสว่นผสม เครือ่งจักรทีใ่ช ้ส ี
ขนาดชิน้สว่น ก าลังความสามารถเครือ่งจักร ขัน้ตอนการท างาน ขนาดลอ๊ต ปัญหาในอดตี ขอ้ควรระวัง  
ตัวอยา่ง เอกสารขัน้ตอนกระบวนการผลติ มักตอ้งเก็บขอ้มลูดังนี ้ขอ้มลูวัตถดุบิ ขอ้มลูผลติภัณฑข์าออก(output) 
ผูท้ างาน และ สิง่ทีต่อ้งท า รายละเอยีดขัน้ตอน สิง่ทีต่อ้งมกีารตรวจสอบ สิง่ทีต่อ้งทวนสอบ เกณฑก์ารตัดสนิใจ 
 
 
ข ัน้ตอนที ่3 การเขยีน  
การเขยีนเป็นการนาเสนอขอ้มลูใหก้บัผูอ้า่น ซึง่แปรผันจากความรูท้า่นกบัผูใ้ชเ้อกสารทีท่า่นไดข้อ้มลูจากการ
วเิคราะหผ์ูใ้ชต้ามขัน้ตอนที ่1  

เอกสารอาจมกีลุม่ผูอ้า่นทีห่ลากหลาย ดว้ยเหตผุลทีแ่ตกตา่ง และในเวลาทีไ่มเ่ทา่กนั เชน่ สเปควัตถดุบิ อาจใช ้

โดยสว่นงานจดัซือ้ โดยผูต้รวจรับวัตถดุบิ และอาจรวมถงึฝ่ายผลติ และ ฝ่ายรับรองผลติภณัฑ ์ 
สไตลก์ารเขยีนเอกสารตอ้งชว่ยใหผู้อ้า่นเขา้ใจงา่ย ใชง้า่ย ในเวลาทีร่วดเร็ว ดังนัน้ตอ้งเรยีบเรยีง มกีารเนน้ และ
อาจตอ้งใชภ้าพประกอบตามจาเป็น  

 

ใครควรเป็นคนเขยีนเอกสาร  

มแีนวทางหลากหลาย อยา่งไรเพือ่ใหไ้ดเ้นือ้หาในเอกสารทีม่ปีระโยชนต์อ้งมาจากพนักงานทีรู่เ้รือ่งนัน้ๆดทีีส่ดุ  
 
แนวทางในการเขยีนมาจาก  

• ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งนัน้เป็นคนเขยีน ในแนวทางนีท้า่นอาจตอ้งสอนวธิกีารเขยีนเอกสารทางเทคนคิใหก้บั
พนักงานเพือ่ใหพ้นักงานสามารถเขยีนเอกสารทางเทคนคินีใ้หต้ัวเองและเพือ่นรว่มงานใช ้ 

• ผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูใ้หข้อ้มลู และมอบหมายใหใ้ครบางคนเขยีน ในแนวทางนีท้า่นอาจใหผู้ท้ีรู่เ้รือ่งการเขยีน
เอกสารทางเทคนคิแลว้ให ้วศิวกรหรอืพนักงานใหข้อ้มลูเพือ่เขยีนเอกสาร  

 
ไมว่า่อยา่งไรขอ้หา้มทีส่าคัญคอืหา้มเอาคนไมรู่ร้ายละเอยีดของงานมาเขยีนโดยเดด็ขาด ผูท้ีไ่ม่รูว้า่หนา้งานท างาน
อยา่งไรยอ่มไมอ่าจเขยีนเอกสารเพือ่ท างาน ตัดสนิใจหนา้งานได ้แตไ่มว่า่อยา่งไรพนักงานหรอืวศิวกรในสว่นนัน้ๆ
อาจมคีณุสมบตัใินการถา่ยทอดโดยการเขยีน การรว่มมอืกนัจะเป็นวธิทีีด่รีะหวา่งคนรูร้ายละเอยีดของงานกบัผูเ้กง่
ในการเขยีนเอกสารทางเทคนคิ  

การมสีว่นรว่มในการเขยีนเอกสารจากเจา้ของกระบวนการหรอืพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการกจิกรรมเป็นสิง่
ส าคญัเพราะจะมคีวามเขา้ใจในขอ้ก าหนด ขดีจ ากดัตา่งๆและกอ่ใหเ้กดิการปรับปรงุและความเป็นเจา้ของเอกสาร
ได ้
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ผูท้ีร่ับผดิชอบในการจัดท าเอกสารควรไดร้ับการก าหนดในขัน้ตอนปฏบิัต ิ 
 

เขยีนคร ัง้แรกกบัการแกไ้ข  

เอกสารใหมมั่กเขยีนเมือ่มสี ิง่ใหม ่มกีระบวนการใหม ่มสีเปคใหม ่มเีครือ่งจกัรใหม ่มขีัน้ตอนใหม ่หรอืเขยีนสาหรับ
งานทีไ่มเ่คยจัดเป็นระบบมากอ่น เอกสารประเภทนีต้อ้งไดร้ับการพสิจูน ์การทวนสอบ การใชไ้ดเ้สมอ การเขยีน
ประเภทนีต้อ้งมจีนิตนาการและตอ้งไดร้ับการเฝ้าระวังอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ท าการปรับเปลีย่นเอกสารใหเ้หมาะสมกบั
การท างานจรงิ  

การแกไ้ข มคีวามแตกตา่ง การเปลีย่นแปลงเนือ้หาตอ้งผา่นการควบคมุการเปลีย่นแปลง ซึง่อาจตอ้งผา่นการพสิจูน์
การใชไ้ดห้รอืทวนสอบ กอ่นอนุมัต ิ 

 

การควบคมุระหวา่งการเขยีนเอกสาร  

จนกวา่เอกสารจะไดร้ับการอนุมัตหิรอืมผีลบังคับใช ้โดยเฉพาะเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงขัน้ตอนวธิกีารทีม่นัียยะกบั
กระบวนการหรอืองคป์ระกอบ  

การควบคมุอาจท าไดโ้ดย  
• การควบคมุการเขา้ถงึสาเนาทางอเิลขโทรนคิ  

• ลดจานวนสาเนาทแีจกจา่ย  

• ท าตราประทับ หา้มใช ้ 

• ท าลายฉบับ draft  
 

รายละเอยีดของเอกสารข ัน้ตอนและคูม่อืการท างาน 

ระดับรายละเอยีดของเนือ้หาในเอกสาร มปัีจจัยทีเ่กีย่วขอ้งหลากหลาย ซึง่ขึน้อยูก่บัปัจจยั ความซบัซอ้นกจิกรรม 
ความเสีย่ง วธิกีาร ระดับทักษะของผูใ้ชเ้อกสาร ความจ าเป็นขององคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยี  

รายละเอยีดในเนือ้หาอาจรวมถงึ: 
• ค าอธบิายกระบวนการไมว่า่ใชต้ัวหนังสอื ภาพวาง ผังงาน ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม 
• การระบวุา่อะไรทีต่อ้งท า โดยใคร ท าไม เมือ่ไหร ่และ ทีไ่หน 
• การระบกุารควบคมุกระบวนการการ และ การควบคมุกจิกรรม 
• การจัดการความเสีย่งและโอกาสทีเ่กีย่วขอ้งกระบวนการและผลกระทบตอ่วตัถปุระสงคอ์งคก์ร 
• การระบทุรัพยากรทีจ่ าเป็น 
• การก าหนด input และ output ของกจิกรรม 

 
ชนดิและเนือ้หาของเอกสารสารสนเทศทีจ่ าเป็นส าหรับระบบบรหิาร มคีวามตา่งกนัในแตล่ะองคก์รและควรวเิคราะห์
ความจ าเป็นในแตล่ะกระบวนการ ซึง่ปัจจัยมักขึน้อยูก่นั 

• ความเสีย่ง โอกาส 
• ขนาดและประเภทองคก์ร 
• ความนิง่ของงานและปัญหากอ่นหนา้ 
• ความซบัซอ้นของกระบวนการและการเชือ่มโยงกบัสว่นงานอืน่ๆ 
• ความสามารถของผูใ้ชเ้อกสาร 
• ขอ้ก าหนด กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี 
• ความจ าเป็นทีต่อ้งมหีลักฐานแสดงผล 

 

สรปุประเด็น  

• ใชเ้วลาชว่งเขยีนเอกสารมากจะลดเวลาในชว่งทบทวนและอนุมัต ิ 

• ตอ้งระบผุูใ้ชเ้อกสารกอ่นเขยีนเสมอ เพราะคณุเขยีนใหค้นๆนัน้อา่น  

• ก าหนดระดับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะเขยีนเสมอ  

• ผูเ้ขยีนเอกสารตอ้งมทีักษะ สามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูและผูเ้ชีย่วชาญ  

• ผูเ้ขยีนเอกสารตอ้งท าออกแบบเอกสารใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีช่ว่ยใหค้นอา่นเขา้ใจเนือ้หาทีต่อ้งการสือ่ไดง้า่ย
ทีส่ดุ  



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 9001 Cl7.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                    CL7.0  Page 43 of 59                   07/08/2564 

• หากเป็นเอกสารทีอ่อกใหม ่ใหท้วนสอบกบัขอ้ก าหนดลกูคา้ กฏหมายและผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด  

• หากแกไ้ขเอกสารตอ้งผา่นกระบวนการควบคมุการเปลีย่นแปลง  
 
 

หลกัคดิ กรณีทีอ่าจไมจ่ าเป็นตอ้งใหเ้ป็นเอกสาร 

• หากไมส่ามารถคาดการณ์ขัน้ตอนหรอืล าดับของขัน้ตอนได,้ ขัน้ตอนหรอืแผนจะไมส่ามารถเขยีนไว ้
ส าหรับเหตกุารณ์ทีไ่มอ่าจคาดคดิได ้

• หากไมม่ผีลกระทบตอ่ประสทิธผิลการท างานโดยใหเ้สรภีาพในการกระท าหรอืการตดัสนิใจโดยใชด้ลุพนิจิ 
ทีไ่มต่อ้งการก าหนดเกณฑ ์วธิกีารทีต่อ้งใช ้

• หากไมส่ามารถคาดการณ์วา่บคุคลใดเป็นผูก้ระท าหรอืตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูเฉพาะจากกระบวนการ ไมม่ี
ความจ าเป็นตอ้งเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสาร (ตอ้งมองโดยรวมส าหรับความจ าเป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีนอก
องคก์รทา่นดว้ย เชน่ขอ้มลูผลติภัณฑ ์ทีอ่าจตอ้งมกีารเขา้ถงึหลักฐาน.) 

• หากการกระท าหรอืการตัดสนิใจเป็นเรือ่งงา่ยหรอืเป็นธรรมชาต ิการมเีอกสารใดไมช่ว่ยใหเ้กดิประสทิธผิล
มากขึน้ 

• หากการกระท าหรอืการตัดสนิใจเป็นไปตามทกัษะเฉพาะ เอกสารจะเป็นประโยชนเ์ฉพาะหรอืมสีว่นชว่ยให ้
พนักงานสามารถมรีะดับความสามารถตามตอ้งการ 

• ไมม่ขีอ้ก าหนดลกูคา้ ขอ้ก าหนดกฏหมาย ขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยีก าหนดไว ้
• ผูจ้ัดการแตล่ะสว่นงานมสีไตลก์ารท างานทีแ่ตกตา่ง ผูจ้ดัการบางคนอาจไมม่คีวามตอ้งการใหพ้นักงาน

ของตนท าตามกฏในรายละเอยีดทีร่ดัตัว เพราะบางกระบวนการอาจเนน้ทีผ่ลลัพธแ์ทนทีจ่ะเป็นขัน้ตอน 
วธิกีาร โดยยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขีน้ 

 
 

ข ัน้ตอนการเขยีนเอกสาร 

ขัน้ตอนปฏบิัตมิาตรฐาน (SOP) เป็นเอกสารทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูทมีปีระโยชน ์เพือ่ใหม้กีารท ากจิกรรมขององคก์ร
บรรลวุตัถปุระสงค ์ เอกสาร SOP ทีม่อียูอ่าจตอ้งมกีารแกไ้ขหรอืปรับปรงุ และคณุอาจอยูใ่นสถานการณ์ทีค่ณุ
จะตอ้งเขยีนเองขึน้ใหม ่ ฟังดนู่ากลัวแตก็่ไมใ่ชเ่รือ่งยาก (มัง้) 
 

Step -1 รปูแบบ 

1 เลอืกรปูแบบทีจ่ะใช ้
ตอ้งทอ่งจ าขึน้ใจวา่ ไมม่วีธิกีารเขยีน SOP ทีถ่กูหรอืผดิ อยา่งไรก็ตามบรษัิทของคณุอาจจะม ีSOPs อยูม่ากมาย 
ซึง่คณุสามารถอา้ใชใ้นการจัดรปูแบบแนวทางได ้
สรปุรปูแบบวธิกีารทีค่ณุหรอืสว่นรวมชอบ ถา้เป็นกรณีนี ้ใหใ้ชแ้มแ่บบ SOPs ทีม่อียูก่อ่น 
ถา้ไม ่คณุมตีวัเลอืก: 
 
A รปูแบบขัน้ตอนงา่ย ๆ ส าหรบัขัน้ตอนตามปกตทิั่วๆไปทีส่ัน้ๆ มผีลลัพธข์องงานทีเ่ป็นไปไมก่ีอ่ยา่ง นอกจากคูม่อื
ดา้นความปลอดภัยแลว้ มักจะเป็นประโยคงา่ยๆทีบ่อกคนอา่นวา่อะไรทีต่อ้งท า 
 
B รปูแบบขัน้ตอนตามล าดับชัน้ ปกตเิหมาะส าหรับกระบวนการยาวๆ –มมีากหลายขัน้ตอน (กวา่สบิ) เกีย่วขอ้ง
เล็กนอ้ยกบัการตัดสนิใจ การชีแ้จงและค าศัพทน์ยิาม เอกสารนีมั้กจะเป็นรายการของขัน้ตอนหลักทัง้หมดม ีขัน้ตอน
ยอ่ยในล าดับตอ่มา แบบเจาะจง 
 
C รปูแบบแผนผังล าดับงาน หากเอกสาร ดคูลา้ยกนัแผนทีซ่ ึง่มผีลลัพธ ์ทางออกทีห่ลากหลาย การใชผ้ังงานอาจ
เหมาะสดุ รแูปบบนี ้เหมาะส าหรับผลลัพธห์รอืทางออกของงานทีไ่มอ่าจคาดเดาได ้
 
2 คดิถงึผูอ้า่น 
ม ี3 ปัจจัยกอ่นเขยีน SOP 

a) ความรูเ้ดมิของผูอ้า่น ความคุน้เคยกบัองคก์รของคณุและกระบวนการตา่งๆ ความรูเ้รือ่งค า
ศัพทเ์ทคนคิ ภาษาทีใ่ชใ้นองคก์ร ภาษาทีใ่ชต้อ้งตรงกบัความรูแ้ละความตัง้ใจของคนอา่น 

b) ความสามารถดา้นภาษาของผูอ้า่น โดยปกต ิคณุอาจตอ้งมเีอกสารส าหรับผูท้ีไ่มพ่ดูภาษาของคณุเป็น
หลักดังนัน้การสือ่สารจากการอา่นเป็นสิง่ส าคญัทตีอ้งท าใหช้ดัเจน ดังนัน้การใช ้ค าอธบิายทีเ่นน้การ
ประกอบดว้ยรปูภาพและไดอะแกรม อาจจ าเป็น 



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 9001 Cl7.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                    CL7.0  Page 44 of 59                   07/08/2564 

c) ขนาดของกลุม่เป้าหมายทีอ่า่น ถา้หลายหนา้ทีง่าน หลายต าแหน่งทีอ่า่น SOP ของคณุ, ในการเขยีน
เอกสารใหเ้หมาะกบัแตล่ะกลุม่เป้าหมายเป็นสิง่ส าคัญเพือ่ใหแ้ตล่ะผูค้นทีห่ลายหลายหนา้ทีเ่ขา้ใจวา่
เขาตอ้งท าอะไร 

 
3 คดิถงึความรูท้ีค่ณุม ี
 
เมือ่ถงึเวลาเริม่เขยีน  สิง่ทีค่ณุตอ้งถามตัวเอง คณุเป็นบคุคลทีด่สีดุทีจ่ะเขยีนนีห้รอืไม ่คณุรูเ้รือ่งกระบวนการถดัไป
หรอืไม ่คณุรูห้รอืไมว่า่ เกณฑ ์วธิกีาร อะไรทีจ่ าเป็น คณุรูห้รอืไมว่า่อะไรทีอ่าจเกดิความผดิพลาด ความปลอดภยัใน
การท ากจิกรรมนัน้ๆ ถา้ไม ่หาคนทีส่ามารถมอบหมายใหด้กีวา่ การเขยีนเอกสารทีไ่มด่ ีหรอืไมต่รง SOPจะไม่
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ลดความผดิพลาด สรา้งปัญหาดา้นลบใหก้บัพนักงานในสว่นงานเดยีวกนัหรอื
ขา้มหน่วยงาน ความเสีย่งจากก าหนดหรอืเขยีน SOPทีไ่มด่ซี ึง่คณุไมค่วรรบัไว ้
 
หากคณุไดร้ับการก าหนดใหท้ าการสรา้ง SOP หรอืเป็นภาระผกูพันใหต้อ้งท าใหเ้สร็จ อยา่อายในการถามผูท้ีท่ าตาม
ขัน้ตอนงานในแตล่ะวันเพือ่ขอความชว่ยเหลอื ท าการสมัภาษณ์ สงัเกต ุเพือ่ใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการสรา้ง 
SOP 
 
4 ตัดสนิใจ วา่จะใชร้ปูแบบใดส าหรับ SOP 
เขยีนยาว เขยีนสัน้  ด ีหากคณุจะสรา้งหรอืปรบัปรงุ SOP ทีส่ าหรับกลุม่บคุคลทีคุ่น้เคยกบั ระเบยีบการ วธิกีาร 
ค าศัพท ์ฯลฯ และตอ้งการประโยชนจ์าก SOP ทีส่ัน้ๆและเร็ว คณุสามารถเขยีนในแบบ bullet checklist ได ้เป็น
รายการสัน้ๆ เมือ่ไมจ่ าเป็นตอ้งมรีายละเอยีดทีต่อ้งอธบิายหรอืขยายความ รปูแบบสัน้ๆ เหมาะสมทีส่ดุ 
 
5 ใหน้กึถงึวตัถปุระสงคข์อง SOP นัน้ๆเสมอ 
เห็นไดช้ดัวา่คณุมกีระบวนงานภายในองคก์รของคณุทีท่ าซ า้ซ ้าประจ าในแตล่ะวัน แต ่SOP มเีหตผุลเฉพาะเจาะจง
เสมอและไมเ่หมอืนกนัในแตล่ะฉบับ ไมว่า่ผลลัพธข์องการ เรือ่งคณุภาพ ความปลอดภัย ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล
ในการท างาน การเพิม่ผลผลติ การลดความผดิพลาด ซึง่ SOPจะถกูใชส้ าหรับการฝึกอบรม หรอืการท างานวันตอ่
วัน นีค่อืสาเหตทุีท่ าไม SOP ของคณุมคีวามจ าเป็นเพือ่ความส าเร็จของทมีและองคก์ร ตวัอยา่งความตอ้งการของ 
SOP: 
- เพือ่ใหบ้รรลตุามมาตรฐานการผลติ 
- เพือ่ใหไ้ดต้ามเงือ่นไขก าหนดการผลติและมาตรฐานการผลติ 
- ไมม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
- เพือ่ความปลอดภัย 
- เพือ่ใหท้กุอยา่งไปตามก าหนดเวลา 
- เพือ่ป้องกนัความลม้เหลวในการผลติ 
- เพือ่ใชเ้ป็นเอกสารฝึกอบรม 
ดังนัน้ หากคณุทราบวา่ SOP ของคณุควรเนน้อะไร ทา่นจะจัดโครงสรา้งการเขยีนใหค้รอบคลมุและเนน้ในสว่นนัน้ 
ซึง่ท าใหท้กุคนมองเห็นความส าคัญ ของการม ีSOP จากคณุ 
 
  

Step-2 การเขยีน SOP 

 
1 สิง่ทีต่อ้งม ีโดยทั่วไป 
การเขยีน SOP กลุม่ดา้นเทคนคิการท างาน จะประกอบดว้ย 4 สว่นหลัก 
หนา้แรก :  หนา้แรกมักประกอบดว้ย : 1)ชือ่กระบวนงาน, 2)หมายเลข, 3)วนัทีป่ระกาศเอกสาร, 4)Revision , 5)
ชือ่ของหน่วยงาน/ฝ่าย/สาขาเกีย่วขอ้งใน SOP , 6)ลายเซ็นของผูจ้ัดท าและอนุมัต ิSOP 
ซึง่ขอ้มลูเหลา่นีอ้ยูใ่นแบบฟอรม์ของเอกสารเพือ่จัดรปูแบบ อยา่งไรก็ตามก าหนดอยา่งไรกไ็ดห้ากคณุตอ้งการ 
เทา่ทีม่ขีอ้มลูเหลา่นีช้ดัเจน 
สารบญั : สารบญัของเนือ้หาจะจ าเป็นถา้SOP ของคณุคอ่นขา้งยาว ซึง่ชว่ยใหส้ าหรับการอา้งองิ 
ขัน้ตอน 
สิง่ทีต่อ้งท า :มาตรการควบคมุ จดุตรวจสอบ SOP ตา่งจากต าราเนือ่งจากสามารถตรวจสอบได ้มขีอ้มลูทีเ่พยีงพอ
เพือ่ใหค้นอา่น SOP รูว้า่อะไรทีต่อ้งท าและผลลัพธข์องกจิกรรมทีต่อ้งการ ซึง่อาจเหมอืนเอกสารอืน่ๆทีม่เีกณฑใ์น
การท าและควบคมุ 
การอา้งองิ : ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดก้ าหนด รายการอา้งองิตา่งๆทีอ่า้งถงึ หรอืมนัียทัง้หมดโดยแนบ ในภาคผนวก 
องคก์รของคณุอาจมรีปูแบบทีแ่ตกตา่งกนักวา่นี ้และถา้มก็ีอยา่ลมืใชต้ามรปูแบบทีม่ ีทีใ่ชก้นัอยูแ่ลว้ และลมืเรือ่งนี้
ไดเ้ลย 
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2 ท าใหม้ั่นใจวา่ ไดม้กีารระบ:ุ 
ขอบเขตและการประยกุตใ์ช ้หรอือาจเรยีกในชือ่อืน่เชน่วัตถปุระสงคข์องกระบวนการ ,ขอ้จ ากดั , และการใช ้ซึง่
รวมถงึมาตรฐาน ระเบยีบ บทบาทและความรบัผดิชอบ และอนิพตุและเอาตพ์ตุ 
วธิกีารและขัน้ตอน ซึง่เป็นเนือ้ของเอกสาร – ใหท้ ารายการทกุขัน้ตอนพรอ้มรายละเอยีดทีจ่ าเป็น รวมทัง้ส ิง่ของ
อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น ครอบคลมุล าดับขัน้ตอนของกจิกรรมและปัจจัยทีต่ัดสนิใจ ระบแุนวทางในการตดัสนิใจเชน่ อะไร
จะเกดิขึน้ถา้ หรอืในกรณี.... หรอืกรอบในการพจิารณาตัดสนิใจ... 
ค าอธบิาย ชีแ้จงของศัพท ์การระบตุัวยอ่ ค ายอ่ และวลทีัง้หมด ทีไ่มไ่ดเ้ป็นค าพืน้ฐานทั่วไป 
ค าเตอืนความปลอดภยัและสขุภาพ จะถกูแสดงในสว่นของตวัเอง และควบคูไ่ปกบัขัน้ตอนทีเ่ป็นประเด็นปัญหา จะ
ไมเ่ขยีนแบบทัว่ๆไปแบบต าราเรยีน 
วัสดแุละอปุกรณ์ ท ารายการสิง่ทีจ่ าเป็น และ ต าแหน่งทีเ่ก็บหรอืแหลง่เก็บ มาตรฐานของอปุกรณ์เป็นตน้ ฯลฯ 
ขอ้ควรระวัง โดยทั่วไปเป็นสว่นของการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ครอบคลมุสิง่ทีอ่าจผดิพลาด ขอ้ควรระวัง และสิง่ทีอ่าจ
กระทบกบัขัน้ตอนตอ่ไปหรอืสง่ผลตอ่ผลติภณัฑข์ัน้สดุทา้ย 
หากตัง้หัวขอ้เอกสารใหม้สีว่นของตัวเอง (มักจะแสดง ดว้ยตวัเลขหรอืตัวอักษร) จะท าให ้SOP ของคณุไมส่บัสน 
อา้งองิงา่ย และไมล่มืระบ ุ
 
3 กระชบั น่าอา่น 
ท าใหม่ั้นใจวา่งา่ยตอ่การอา่นและกระชบั กลุม่เป้าหมายทีอ่า่น SOP ของคณุ ไมไ่ดอ้า่นเพือ่ความสนุกสนาน จงึตอ้ง
เขยีนใหส้ัน้และชดัเจน มฉิะนัน้จะท าใหห้ลงทางและไมม่จีดุเนน้ หรอืยากตอ่การคน้หาประเด็นหลักในเอกสาร ท า
ใหเ้อกสารดนู่ากลัวและยากทีจ่ะเขา้ใจ โดยทั่วไปหลักการเขยีนคอืเขยีนใหป้ระโยคสัน้ทีส่ดุเสมอ 
เชน่ “ใหท้ าการดดูฝุ่ นจากเครือ่งกอ่นใชง้าน” แทนทีจ่ะเป็นประโยควา่ “ท าใหม่ั้นใจวา่เครือ่งจักรของคณุไดร้ับการ
ท าความสะอาดอยา่งเพยีงพอเพือ่ใหไ้มม่ฝีุ่ นทีอ่าจตกคา้งหลงเหลอือยู ่กอ่นทีค่ณุจะไดท้ าการใชง้าน” 
โดยทั่วไป ไมต่อ้งใชค้ าวา่ "คณุ" ใน SOP เพราะรูโ้ดยนัยส าหรับผูอ้า่นอยูแ่ลว้ ใชส้ าเนยีงเอกสารในเชงิค าพดู และ
ใหเ้ริม่ตน้ของประโยค ดว้ยค ากรยิาค าสัง่ 
 
4 หาความรูเ้พิม่ 
หากจ าเป็น สมัภาษณ์ ถา้จ าเป็น สมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการ ในเกณฑห์รอืวธิทีีท่ าาน สิง่ทีค่ณุไมค่วรท า
สดุๆคอื เขยีน SOP ทีไ่มม่ขีอ้มลู ไมม่เีนือ่งงานทีจ่ าเป็น คณุก าลังสรา้งความปลอดภัยในงานใหก้บัทมีงาน เพิม่
ประสทิธภิาพการท างาน เพือ่เพิม่การไดม้าซึง่ผลลัพธท์ีต่อ้งการของพวกเขา ลดเวลา ลดการใชท้รัพยากร 
บางครัง้คณุอาจไมไ่ดร้ับความรว่มมอื แตอ่ยา่งไรก็ตามคดิถงึผลของกระบวนการ ถา้คณุตอ้งการ ถามค าถาม คณุ
ตอ้งไดร้ับขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง แน่นอน หากทา่นไมท่ราบ ตอ้งถามคนหลายๆคนจากหลากหลายแหลง่ เพือ่ครอบคลมุ
ทกุ บทบาท หนา้ที ่ส าหรับผูอ้า่นเอกสาร 
คณุตอ้งถามหลายๆคน เพราะ ทมีงานบางคนทีท่า่นก าลังพดูคยุสอบถามอยูอ่าจไมท่ าตามมาตรฐานทีค่วรจะเป็น
(หรอืท าผดิๆ ลดัขัน้ตอนหรอืหลงลมื) หรอืบางคนอาจไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบับางจดุงานทีค่ณุก าลังสนใจและท าการ
ตอบคณุแบบครา่วๆ 
 
5 พร ่าพรรณา 
ลดค าพรรณาโวหาร ซึง่น่าเบือ่ส าหรบัคนอา่น ดังนัน้หากตอ้งมกีารบรรยายมากดว้ยถอ้ยค า เป็นไดใ้หใ้ชไ้ดอะแกรม
และผังงาน  ซึง่งา่ยตอ่การอา่นและจ า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับผูอ้า่นทีม่คีวามจ ากดัดา้นภาษา ไมว่า่อังกฤษ 
ญีปุ่่ น เขมร พมา่ เกาหล ีetc  
 
6 ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ แตล่ะหนา้มหีมายเลขเอกสาร SOP ของคณุอาจเป็นหนึง่หลายๆ SOPS - ดว้ยเหตนุี ้จงึตอ้งมี
ระบบภายในระบบอา้งองิ SOP ของคณุเป็นสว่นหนึง่ของระบบนีอ้า้งองิ แตล่ะหนา้จงึควรม ีหมายเลขเอกสาร วันที ่
หนา้ เป็นตน้ 
 
 

Step-3 ชวัรก์อ่น 

 1 ทดสอบเอกสารขัน้ตอนทีท่า่นเขยีน หากทา่นไมต่อ้งการทดสอบขัน้ตอนของทา่น ทา่นอาจไมไ่ดเ้ขยีนเอกสารที่
ดพีอ ใหผู้ท้ีเ่ป็นตัวแทนของกจิกรรมทีต่อ้งท าซึง่อาจมคีวามรูจ้ ากดัซึง่มักเป็นกลุม่ผูท้ีอ่า่นเอกสารทา่น ใหเ้ขา
ทดสอบลองใช ้SOPของคณุ สงัเกตปัุญหาอะไรทีอ่าจมแีละท าการปรับปรงุจ าเป็น 
 
แตล่ะคนมคีวามแตกตา่ง ดังนัน้จะดหีากมกีารทดสอบลองใชก้บัหลายๆคน เรือ่งส าคัญคอื ตอ้งแน่ใจวา่ไดท้ดสอบ
ขัน้ตอนจากคนทีไ่มเ่คยท ามากอ่น ทกุคนทีม่คีวามรูก้อ่นจะอาศัยความรูเ้พือ่ใหพ้วกเขาท าตามสิง่ทีเ่ขาท า โดยไม่
ท าผา่นเกณฑ ์วธิกีารทีก่ าหนด จงึเป็นการผดิวัตถปุระสงคห์ากใชค้นทีท่ างานนัน้ๆอยูแ่ลว้มาทดสอบ 
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2. หลังจากไดท้ าการทดสอบขัน้ตอนโดยผูป้ฏบิัตงิานจรงิ จะท าใหต้อบค าถามหรอืความเห็นของเจา้นายคณุหรอื
ผูต้รวจประเมนิคณุไดอ้ยา่งเตม็ที ่การทดสอบปฏบัิตจิรงิโดยผูป้ฏบัิตงิานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นเรือ่งส าคัญสดุ ดงันัน้กอ่น
สง่ขึน้อนุมัตติามสายงาน ตอ้งถามความคดิเหน็ของผูใ้ชเ้อกสารกอ่นเสมอ การมสีว่นรว่มเป็นสิง่ส าคัญในการใหผู้ใ้ช ้

เอกสารมสีว่นรว่มในขัน้ตอนนี ้จะท าใหผู้ใ้ชเ้อกสารยอมรับและมกีารกระท าตาม SOP ในภายหลัง 

3 ใหท้ีป่รกึษาของคณุและทมีงานประกนัคณุภาพท าการทบทวนเอกสาร SOP ของคณุ เมือ่ทมีงานเห็นดดีว้ยท า
การสง่ใหท้ีป่รกึษาของคณุ ปกตจิะมคีวามคดิเห็นไมม่ากในตวัเนือ้หา แตมั่กใหค้วามเห็นในสว่น รปูแบบ หรอืบาง
สิง่ทีย่ังขาดหายไป เพือ่เขา้สูข่ัน้ตอนตอ่ไปในการป้อนขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ 
ถัดไปเป็นการขออนุมัตเิอกสารตามระบบการจดัการเอกสาร ซึง่แตล่ะองคก์รจะแตกตา่งกนัไป โดยทัว่ไปคณุไดท้ า
ทกุอยา่งทีต่อบสนองแนวทางและกฎระเบยีบแลว้ 
หมายเหต ุลายเซ็นตจ์รงิทีต่วัเอกสารอาจจ าเป็นส าหรับบางองคก์ร 

4 เมือ่ไดร้ับอนุมัต ิเริม่ตน้การใช ้SOP ของคณุ ควรมกีารฝึกอบรมชีแ้จงรายละเอยีดเกณฑ ์วธิกีาร อยา่งเป็น
ทางการส าหรับบคุลทีเ่กีย่วขอ้งกบั SOP นัน้ๆ (เชน่การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน อบรมผา่นระบบคอมพวิเตอร ์ฯลฯ) 
หรอื ไมก็่อาจแปลวา่เอกสารของทา่นเอาไวเ้พือ่เก็บฝุ่ น  ขัน้ตอนนี ้เป็นสิง่ทีเ่ป็น วา่งานของคณุ จะมคีนรบัรูแ้ละมี
คนน าไปใช ้จงใหเ้วลากบัสิง่นีส้ าหรับการรับรูข้องผูใ้ชเ้อกสาร  เอกสารจะไมม่ปีระโยชนอ์ะไรเลยหากไมม่ี
ผูน้ าไปใช ้
 
  
สดุทา้ย ใหท้ าการตรวจสอบอยา่งสม า่เสมอ จนแน่ใจ SOP ของคณุยังคงเป็นปัจจบุัน ถา้ลา้สมยั ไมเ่หมาะสม ท า
การปรับเปลีย่น ปรับปรับใหม ่อนุมัตใิหม ่และกระจาย SOP ตามความจ าเป็น ความปลอดภัยของพนักงาน ความมี
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์ร เป็นสิง่ส าคัญ 
 

ท าอยา่งไรใหเ้อกสารระเบยีบปฏบิตัทิ ีใ่ชใ้นองคก์รมปีระโยชน ์

เอกสารในระบบมเีป็นลัง แตย่งัมปัีญหาบอ่ย ของเสยีก็มไีมน่อ้ย  KPI ก็ถดถอยทกุปี 
สาเหตขุองปัญหาทีเ่ป็นไปได ้อาจเพยีงแค ่จดัท าเอกสารปฏบิัตกิารของคณุท าไดไ้มด่พีอ 
หรอืแคท่ าโดยไมเ่ขา้ใจ (หรอื ตัง้ใจ) 
  

มาตรฐาน ISO วา่อยา่งไร 

มาตรฐาน ISO ก าหนดวา่ “เมือ่ท าการจดัท าและท าการปรับปรงุเอกสารสารสนเทศ, องคก์รตอ้งมั่นใจวา่เอกสาร
ไดร้ับการทบทวนและอนุมตัสิ าหรับความเหมาะสมและเพยีงพอ” ประเด็นจงึอยูท่ีว่า่ท าอยา่งไรใหค้นจัดเตรยีมและ
ผูท้ าการอนุมตัมิคีวามรู ้ความเขา้ใจ หรอื ท าอยา่งไรจะมกีลไกในการทบทวนอนุมัตทิีเ่หมาะสมกบัองคก์รคณุ 

เอกสารทีเ่ป็นมาตรฐานในการท างาน คูม่อืการท างาน เอกสารระเบยีบปฏบิตั ิมคีวามส าคญัอยา่งมากในการควบคมุ
ใหค้นในองคก์รหรอืหน่วยงาน ท างานอยา่งถกูตอ้งเพือ่ใหอ้งคก์รหรอืหน่วยงานบรรลวุัตถปุระสงคข์องกจิกรรมที่
ก าหนด 

การทบทวนอนุมัตเิอกสารใหเ้หมาะสม จงึมคี าถาม ....อยา่งไรถงึเรยีกเหมาะสม 
ทบทวนอนุมัตเิอกสารใหม้คีวามเพยีงพอ ....อยา่งไรเรยีกเพยีงพอ 

 แคไ่หนเรยีกเหมาะสม?  แคไ่หนเรยีกเพยีงพอ? 

แลว้ท าอยา่งไรด ี

ทัง้นีเ้นือ่งจากผูเ้ขยีนหรอืผูอ้นุมัตมิหีลายคนในองคก์รคณุ 
การท าใหผู้ท้ าการเขยีนหรอืผูท้ าการอนุมตัใิหเ้ป็นในแนวทางเดยีวกนั จงึเป็นเรือ่งทา้ทายความสามารถของคณุเป็น
อยา่งยิง่ 
บทความนี ้จงึขอเสนอเทคนคิหนึง่ ซึง่งา่ยตอ่การท า 
คอืการใหม้เีอกสารนีป้ะหนา้ประกอบกอ่นการอนุมัต ิแตล่ะฉบับ 

เพยีงแคน่ี ้ ปัญหาการจดัท าหรอือนุมัตแิบบขอไปทจีะหายไป (ซะท ี! )  
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ชือ่เอกสาร การควบคมุงานออกใบเสนอราคา   

หมายเลขเอกสาร Sale 001   

วัตถปุระสงคข์อง
กจิกรรม 

เพือ่ใหอ้อกใบเสนอราคาทีร่วดเร็ว ถกูตอ้ง และงา่ยตอ่สว่นปฏบิติกิาร
น าไปปฏบัิตสิง่มอบงาน   

วัตถปุระสงคห์ลักของ
การมเีอกสารนี ้

ผูป้ฏบัิตงิานไมเ่กดิความสบัสน , ชว่ยลดเวลาในการสอนงาน , ได ้
งานทีม่คีณุภาพตามทีก่ าหนด   

รายการตรวจสอบ 

เอกสารนีม้เีกณฑ/์วธิกีารทีเ่พยีงพอเพือ่ 

• ไดง้านทีม่คีณุภาพตามทีก่ าหนด 

• ผูป้ฏบัิตงิานไมเ่กดิความสบัสน 

• แตล่ะหน่วยงานรูง้านซึง่กนัและกนั 

• บคุลากรหรอืเจา้หนา้ทีส่ามารถท างานแทนกนัได ้

• สามารถเริม่ปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็วเมือ่มกีาร

โยกยา้ยต าแหน่งงาน 

• ลดขัน้ตอนการท างานทีซ่บัซอ้น 

• ลดขอ้ผดิพลาดจากการท างานทีไ่มเ่ป็นระบบ 

• ชว่ยเสรมิสรา้งความม่ันใจในการท างาน 

• ชว่ยลดความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ในการท างาน 

• ชว่ยลดการตอบค าถาม 

• ชว่ยลดเวลาในการสอนงาน 

ใช ่/ ไมใ่ช ่

  

รปูแบบเอกสารมคีวามเหมาะสม 

• กระชบั ชดัเจน เขา้ใจไดง้า่ย 

• เป็นประโยชนส์ าหรับการท างานและฝึกอบรม 

• เหมาะสมกบัองคก์รและผูใ้ชง้านแตล่ะกลุม่ 

• มคีวามน่าสนใจ น่าตดิตาม 

• มคีวามเป็นปัจจบุัน (Update) ไมล่า้สมยั 

• แสดงหน่วยงานทีจ่ดัท า วันทีบั่งคับใช ้

• มตีัวอยา่งประกอบ 

ใช ่/ ไมใ่ช ่

อนุมัตโิดย     

วันทตีรวจทานและ
อนุมัต ิ     

  

ไดผ้ลอยา่งไร เมน้ต ์มาบอกกนับา้งนะครบั  
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การท าใหม้าตรฐานการปฏบิตังิานมปีระสทิธผิล 

 
เพือ่ใหอ้งคก์รท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล องคก์รจ าตอ้งชีบ้ง่และบรหิารกจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงกนัจ านวนมาก ซึง่ท า
ใหเ้อกสารระบบการบรหิารงานอาจเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทัง้หมดขององคก์รหรอืเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมบางสว่น 
ตัวอยา่งเชน่ ขอ้ก าหนดทีร่ะบขุึน้อยูก่บัลักษณะของผลติภณัฑ ์กระบวนการ ขอ้ก าหนดตามสญัญากฎระเบยีบที่
บังคับใช ้หรอืตวัองคก์รเอง 

 องคก์รสามารถเลอืกวธิใีนการจัดท าเอกสารระบบการบรหิารงาน โดยแตล่ะองคก์รควรจดัท าเอกสารจ านวนเทา่ที่
จ าเป็นเพือ่แสดงใหเ้ห็นการวางแผน การด าเนนิงาน และการควบคมุอยา่งมปีระสทิธผิล รวมทัง้การปรับปรงุระบบ
การบรหิารงานและกระบวนการอยา่งตอ่เนือ่ง 

การวางแผนระบบการจัดการเป็นสว่นหนึง่ของระบบการบรหิารงาน เอกสารการวางแผนอาจรวมถงึการวางแผนการ
บรหิารและการวางแผนการด าเนนิงาน การจัดเตรยีมการน าระบบการบรหิารงานไปใชเ้กีย่วขอ้งกบัการจัดองคก์รและ
การจัดท าก าหนดการและแนวทางการด าเนนิการเพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคท์ีก่ าหนด 

เพือ่การรับรอง ขอ้ก าหนดและเนือ้หาของเอกสารระบบการบรหิารงานตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีน่ ามาใช ้
แนวทางทีใ่หไ้วใ้นมาตรฐานนีจ้ะชว่ยองคก์รในการจัดท าเอกสารระบบการบรหิารงาน การจดัท าและคงไวซ้ ึง่เอกสาร
ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหม่ั้นใจวา่ระบบการบรหิารงานมปีระสทิธผิลและถกูจัดท าใหเ้หมาะกบัความตอ้งการเฉพาะขององคก์ร 
การจัดท าระบบเอกสารตามทีร่ะบใุนมาตรฐานระบบการบรหิารงาน จงึเป็นสว่นส าคญัจ าเป็น 

ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าใหม้าตรฐานการปฏบัิตงิานมปีระสทิธผิล มดีังตอ่ไปนี ้

วตัถปุระสงค ์

วัตถปุระสงคพ์ืน้ฐานของมาตรฐานการปฏบิัต ิ(SOP - procedure, work manual, WI, etc) คอืการก าจดัการใช ้

ดลุยพนิจิสว่นตวัทีไ่มจ่ าเป็น เพือ่ใหว้ัตถปุระสงคข์องกจิกรรมบรรลสุมตามเจตนา โดยก าหนด เกณฑ ์วธิกีาร 
แนวทาง ส าหรบัการตัดสนิใจกระท าหรอืไมก่ระท าตา่งๆ ทกุแผนกทกุสว่นงาน ดว้ยเหตผุลนีท้กุภาคสว่นขององคก์ร
จะไดร้ับประโยชนจ์ากการมมีาตรฐานการปฏบิตั ิ
จดุมุง่หมายและประโยชนข์องการมเีอกสารระบบการบรหิารงานคณุภาพส าหรับองคก์รรวมถงึ 
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จากประโยชนด์งักลา่ว เห็นไดช้ดัวา่จ าตอ้งไดร้ับการสนับสนุนจากระดับสงูขององคก์ร หากผูร้ับผดิชอบในการ
จัดท ามาตรฐานการปฏบิัตงิานมอีปุสรรคก็จะท าใหป้ระโยชนด์ังกลา่วไมบ่รรล ุ

ผูร้ับผดิชอบการจัดท าเอกสารเป็นบคุคลทีท่ าใหม้าตรฐานการปฏบิัตงิานมปีระโยชนก์บัองคก์ร การขาดอ านาจขาด
การรว่มมอืยอ่มสรา้งปัญหาใหเ้กดิได ้จากการทีผู่บ้รหิารระดับสงูไมส่นับสนุน ผูร้ับผดิชอบการจัดท าเอกสารอาจมี
อปุสรรคจากหัวหนา้เขาเองและฝ่ายงานอืน่ๆ 

 
การก าจัดอปุสรรคนี ้เริม่จากการสือ่สารประโยชนใ์หก้บัผูจ้ดัการทกุภาคสว่นในองคก์รใหต้ระหนักในประโยชนข์อง
มาตรฐานการปฏบัิตงิาน การลม้เหลวของทัง้ผูจ้ัดท าเอกสารและผูจ้ัดการจากสว่นงานตา่งๆจะสง่ผลตอ่วัตถปุระสงค์
ของการจัดท ามาตรฐานการปฏบัิตงิานใหส้ าฤทธผิล ซึง่การท าการเปลีย่นความคดิกบัองคก์รในเรือ่งนีอ้าจไมง่า่ยนัก 
ซึง่เป็นจดุออ่นอยา่งยิง่ส าหรับการบรหิารมาตรฐานการปฏบัิตงิาน 
การสง่เสรมิใหม้กีารน ามาตรฐานการปฏบัิตงิาน(SOP - procedure, work manual, WI, etc) ไปใช ้ตลอดจนชกั
น าใหพ้นักงานทัง้หมดเขา้มามสีว่นรว่มจงึเป็นสว่นส าคญัทีต่อ้งไดร้ับการสง่เสรมิจากผูบ้รหิารระดับสงู 
ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูและทมีงานบรหิารควรก าหนด สิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการจากมาตรฐานการปฏบัิตงิาน กอ่นเริม่การ
จัดท ามาตรฐาน หรอืปรับปรงุมาตรฐานใดๆ 

 

  

ผูร้บัผดิชอบในการจดัท า 

ความรูค้วามสามารถของผูจ้ัดท าเอกสารมคีวามส าคัญอยา่งยิง่เพราะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการจดัท าและการน า
มาตรฐานการปฏบัิตงิานใหมสู่ก่ารปฏบัิต ิผูจ้ดัท าเอกสารนีจ้งึตอ้งม ีอ านาจ หนา้ที ่ความสามารถทีจ่ าเป็นซึง่อาจ
รวมถงึการจดัการขอ้โตแ้ยง้ เพราะระหวา่งการท า อาจตอ้งเกีย่วขอ้งกบัสว่นงานตา่งๆทีอ่าจมขีอ้โตแ้ยง้ในเรือ่ง 
เอกสารยาวๆ เอกสารมากไป ไมอ่ยากใหม้กีารก าหนดจดุควบคมุทีจ่ าเป็นในเอกสาร ซึง่รวมทัง้การประชมุทีข่าด
ประสทิธผิลเพือ่การจัดท ามาตรฐานงาน และปัญหาอืน่ๆอกีมากมาย ซึง่รวมถงึการไมเ่ห็นดว้ยและขดัขนืในการ
ปฏบิัตติามมาตรฐานทีไ่ดจ้ดัท าในขัน้สดุทา้ย 

การน าเสนอ การแจกจา่ยและการธ ารงรกัษา 

มาตรฐานตอ้งไดร้ับการสือ่สาร จงึท าการประกาศเผยแพรอ่ยา่งเหมาะสม ตอ้งมกีารแจง้ใหผู้ใ้ชเ้อกสารทราบถงึ
มาตรฐานทีไ่ดม้กีารออกประกาศใหม ่ซึง่ตอ้งอยูใ่นรปูแบบทีจ่ะท าใหส้นใจ ไมว่า่ประกาศดว้ยบอรด์สือ่สาร หรอื
แมก้ระทั่งมพีืน้ทีเ่ฉพาะทีต่ดิประกาศเอกสารมาตรฐานการปฏบัิตงิาน การตดิในทีเ่ดน่ชดั จดัวางอยา่งตัง้ใจ จะท าให ้
พนักงานในสว่นงานนัน้ไดต้ระหนักเห็นวา่องคก์รใหค้วามส าคัญกบัสิง่นี ้และตอ้งการใหพ้นักงานอา่นและปฏบัิติ
มาตรฐานการปฏบิัตงิาน 
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เร ือ่งของสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

เอกสารระบบการบรหิารงานคณุภาพอาจใชใ้นสือ่ประเภทใดก็ได ้เชน่ 
กระดาษหรอืสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบของการใชส้ือ่
อเิล็กทรอนกิส ์มมีากมายดังตอ่ไปนี ้

ก) บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ถงึขอ้มลูทีท่ันสมยัฉบับเดยีวกนัได ้
ตลอดเวลา 
ข) การเขา้ถงึและการเปลีย่นแปลงถกูก าหนดและควบคมุไดง้า่ย 
ค) การแจกจา่ยเอกสารท าไดท้ันทแีละควบคมุไดง้า่ยโดยอาจมี
ทางเลอืกในการสัง่พมิพเ์อกสารได ้
ง) การเขา้ถงึเอกสารจากสถานทีห่า่งไกลสามารถท าได ้
จ) การน าเอกสารทีเ่ลกิใชง้านแลว้ออกจากระบบท าไดง้า่ยและมี
ประสทิธผิล 
แตข่อ้เสยีของสือ่อเิล็กทรอนกิส ์คอืยากตอ่การเห็นส าหรับพนักงานบาง
ระดับหรอืบางหนา้ที ่ซึง่ท าใหม้แีนวโนม้ทีจ่ะไมไ่ดอ้า่น ไมม่ใีครปฏบัิติ
ตาม เอกสารมาตรฐานการปฏบิตังิานยอ่มไมเ่กดิประโยชนไ์ด ้จงึจ าตอ้ง
พจิารณาระบบการสือ่สารมาตรฐานการปฏบัิตงิาน ใหเ้หมาะสมกบั
กลุม่เป้าหมาย 

ทมีงาน/คณะกรรมการ 

เอกสารเป็นเพยีงเศษกระดาษถา้ขาดการเห็นรว่มในมาตรฐานการ
ปฏบิัตงิานทีก่ าหนด เพราะหากไมเ่ห็นรว่มก็จะไมน่ าไปปฏบิตั ิดังนัน้
เทคนคิเพือ่ใหม้กีารน าไปใชใ้นวงกวา้งส าหรบัผูใ้ชเ้อกสารจงึส าคญั การ
สือ่สารใหส้ญัญาน ใหท้กุคนตระหนักและใหร้ว่มมอืและตอ้งปฏบัิตติาม
มาตรฐานการปฏบัิตงิานจงึเป็นสว่นส าคญั 
เอกสารใชห้ลายฝ่ายหลายแผนก ทัง้ผลติ จดัซือ้ จัดเก็บ จัดสง่ ขาย 
การตลาด บคุคล ผลติ ตรวจสอบ เมือ่การสง่สญัญานไมช่ดัจะท าใหแ้ต่
ละสว่นงานท าตามระบบของตนเอง ดังนัน้กรรมการมาตรฐานการ
ปฏบัิตงิานจงึควรจัดตัง้เพือ่การนีซ้ ึง่ควรประกอบดว้ยกลุม่คนทีม่คีวาม
สนใจในการปรบัปรงุองคก์ร ปรับปรงุการมาตรฐานและสามารถสง่อทิธพิลตอ่คนอืน่ๆในสว่นงานตนเองและสว่นงาน
อืน่ๆ การมสีมาชกิของกรรมการทีเ่ป็นระดับอาวโุสมคีวามส าคญั เพือ่ใหผู้จ้ดัการระดับอาวโุสนีพ้จิารณาวา่มาตรฐาน
อะไรควรตอ้งจดัท า ตอ้งม ีตามล าดับความส าคัญและใครควรเป็นผูเ้ชีย่วขาญพเิศษในเรือ่งนัน้ๆ 
คณะกรรมการจะชว่ยใหห้น่วยงานทีไ่มเ่คยมสีว่นรว่มในการมาตรฐาน ใหเ้ขา้ใจและผา่นกระบวนการนีไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

ประชุมเมือ่จ าเป็น 

ระหวา่งการวางแผนเมือ่มผีลติภัณฑใ์หม่ๆ หรอืมกีระบวนการใหม่ๆ ในองคก์ร มาตรฐานทีม่อียูอ่าจจ าตอ้งไดร้ับการ
ปรับปรงุหรอืจัดท าขึน้ใหม ่การประชมุรว่มโดยใหผู้จ้ัดท าเอกสารหรอืทมีงานการมาตรฐานการปฏบัิตงิานเป็นสิง่
ส าคญั การก าหนดใหม้ผีูม้สีว่นรว่มจากทมีมาตรฐานหรอืใหม้กีารปรับมาตรฐานในกระบวนการพัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่
หรอื เมือ่มนีโยบายใหม ่กลยทุธใ์หม ่จงึมคีวามจ าเป็น 

มแีบก๊ 

ทมีงานมาตรฐานการปฏบัิตงิานทีข่าดการเชือ่มโยง ขาดการสง่เสรมิจากผูบ้รหิารระดับสงู จะเป็นทมีงานทีท่ างาน
อยา่งยากล าบาก ซึง่มสีว่นท าใหส้ว่นงานตา่งๆ พนักงานจากสว่นงานตา่งๆไมใ่หค้วามรว่มมอื การก าหนดอ านาจ 
หนา้ที ่ความรับผดิชอบของทมีงานใหช้ดัเจนจงึมความจ าเป็น และควรไดร้ับการพจิารณาเหน็ควรและประกาศ
โดยเฉพาะจากผูบ้รหิารระดับสงู 
เมือ่ท าการน าเสนอสูผู่บ้รหิารในสว่นการมาตรฐาน ทมีงานมาตรฐานจ าตอ้งเตรยีมการสือ่สารโดย 
1. อยา่ประชมุกบัผูบ้รหิารระดบัสงูในเรือ่งเทคนคิ และอยา่เวิน่เวอ้ จงสนใจทีก่ระบวนการและเป้าหมาย 
2. สือ่สารโดยมองทีต่น้ทนุกบัสิง่ทีไ่ดม้า อยา่เสยีเวลากบัเรือ่งเล็กๆ 
3. คยุทลีะประเด็น ปัญหาคอือะไร สาเหตคุอือะไร และทางเลอืกทมี ีมอีะไร 

 
 

end 

รปู notice board / bookshelf ( from 

PD 3542 / www.bsishop.com) 
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การอนุมตัเิอกสารระบบการบรหิาร 

อะไรคอืการอนุมตัเิอกสาร? 

เมือ่ทา่นไดร้า่งเอกสารทีท่บทวนแลว้เสร็จ แปลวา่ทา่นไดร้บัทราบขอ้คดิเห็นตา่งๆจากผูท้ าการทบทวน ในเรือ่ง
เทคนคิและรปูแบบ ทีเ่หลอืคอืการตัดสนิใจวา่อยา่งไรด ี
 

อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่งการทบทวนกบัอนุมตั ิ

 
การทบทวน : เนน้ที ่เนือ้หาถกูตอ้ง ขอ้มลูไดน้ าเสนอเป็นอยา่งด ี
การอนุมัต ิ: ยนืยันวา่การทบทวนไดม้กีารกระท าตามกระบวนการ เนือ้หาเอกสารเป็นไปตามคาดหวัง ขอ้คดิเห็น
ไดร้ับการท าใหเ้ขา้ใจและตกลงกนั 
 

สิง่ทีค่าดหวงัจากการอนุมตั ิ

ผูท้ าการอนุมตัจิ าตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐาน ในเรือ่งความถกูตอ้งในเนือ้หาของเอกสารทีก่ าลังตรวจสอบ หรอืยนืยันไดว้า่
เอกสารไดร้ับการทบทวนจากผูม้คีวามรู ้เอกสารมปีระโยชนต์อ่ผูใ้ช ้ 
ผูท้ าการอนุมัตจิะเป็นผูร้บัผดิชอบหลังการน าไปใช ้
 

ผูอ้นุมตัเิอกสาร 

ขัน้ตอนปฏบิัตติอ้งก าหนดวา่ใครเป็นผูม้อี านาจในการอนุมตัเิอกสาร ผูท้ีท่ าการอนุมัตคิวรมหีนา้ทีใ่ดหนา้ทีห่นึง่ดังนี้ 
• มคีวามรับผดิชอบในการจัดการพืน้ทีง่าน/ผลติภัณฑนั์น้ๆ  
• ไดร้ับอ านาจในการตัดสนิใจในพืน้ทีง่าน/ผลติภัณฑนั์น้ๆ 
• มอี านาจในการใหท้รัพยากรในการสนับสนุนการปฏบิตัใินพืน้ทีผ่ลติภัณฑง์านนัน้ๆ 

 
วันทอีนุมัตกิบัวนัทีม่ผีลบังคับ ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นวันเดยีวกนั 

การอนุมัตเิอกสารอาจมกีารซอ้นกนัหลายชัน้ ไมม่กีฏใดทีบ่อกวา่ตอ้งอนุมัตโิดยคนๆเดยีว หรอืตอ้งท าแบบ
คณะกรรมการทีป่ระกอบดว้ยคนหลายๆคน   

ก าหนดใหใ้ครเป็นผูอ้นมุตัดิ ี

การก าหนดใหใ้ครเป็นผูอ้นุมตัมิักพจิารณาจากอ านาจความรบัผดิชอบ จากขอบขา่ยผลกระทบจากเอกสารนัน้ๆ โดย
พจิารณาจากผลกระทบของเอกสาร เชน่ หากเอกสารกระทบตอ่ทัง้องคก์รผูอ้นุมัตก็ิควรเป็นผูบ้รหิารระดับสงู แต่
หากเพยีงในแผนกก็เป็นผูจ้ัดการแผนก เป็นตน้ 

• เอกสารมผีลตอ่ทัง้องคก์ร 
• เอกสารมผีลตอ่ทกุสาขา 
• เอกสารมผีลตอ่โครงการนัน้ๆ  
• เอกสารมผีลตอ่ฝ่าย/แผนกนัน้ๆ 
• เอกสารมผีลตอ่กระบวนการ 
• เอกสารมผีลตอ่เครือ่งจักร อปุกรณ์นัน้ๆ 
• เอกสารมผีลตอ่ผลติภัณฑ ์

 
end 
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การแจกจา่ยเอกสารระบบการบรหิาร 

 

การแจกจา่ยหมายถงึ 

 
การแจกจา่ย กค็อืแจก+จา่ย  
 
วัตถปุระสงคห์ลักของงานแจกจา่ยคอื 

• เอกสารพรอ้ม ณ จดุทีต่อ้งใช ้
• ผูใ้ชรู้ว้า่ตอ้งใชเ้อกสารอะไร 
• ไมม่คีวามมนึงงวา่เอกสารไหนทีต่อ้งใช ้ใชไ้ดห้รอืหา้มใช ้

กระบวนการแจกจา่ย 

เมือ่เอกสารอนุมัต ิก็มกีจิกรรมทีต่อ้งท าใหค้นใชเ้อกสารรู ้เขา้ถงึ และไดร้ับ  
การแจกจา่ยตอ้งลดความสบัสน  
เนือ่งจากเอกสารมกีารปรับปรงุ ประกาศออกใหม ่ 
เทา่กบัมคีวามเสีย่งทีผู่ใ้ช ้จะไมไ่ดใ้ชฉ้บับลา่สดุ  
และเอกสารส าหรับบางกจิกรรม อาจมกีารเปลีย่นทีเ่ร็วมากเชน่ แบบงาน ค าสัง่ผลติ (ประกาศเชา้ บา่ยเปลีย่น)  
 

จะแจกจา่ยแบบดงึหรอืดนัด ี

 
พืน้ฐานการกระจายเอกสารมสีองวธิพีืน้ฐานคอื ไมด่งึก็ดัน  
 
การดัน :การดันเป็นวธิพีืน้ฐานทีใ่ชก้นั จะท าไดต้อ้งมรีายชือ่ผูท้ีต่อ้งไดร้ับเอกสารไวก้อ่น หลังจากนัน้จะมเีจา้หนา้ที่
จัดการท าส าเนาหรอืท าการแจง้สือ่สาร 
 
การดงึ : ดว้ยความกา้วหนา้ของระบบดจิติัล วธิกีารแจกจา่ยเปลีย่นไปอยา่งมนัียยะ ผูใ้ชเ้อกสารจะเขา้ไปสบืคน้ท า
การเขา้ถงึ ท าการดาวนโ์หลดเอกสารเองจากระบบคอมพวิเตอร(์ตามสทิธทิีอ่งคก์รก าหนดให)้  ส าหรับการดงึทีไ่ม่
ผา่นระบบดจิติลัจะใชก้ารรอ้งขอ โดยเขยีนเอกสารรอ้งขอเมือ่ตอ้งการไดเ้อกสารตามระบบทีก่ าหนดไว ้
 

ขอ้ดเีสยีของการดงึหรอืดนั 

การใชร้ะบบดันจะงา่ย เริม่ไดเ้ร็ว เหมาะส าหรบัองคก์รขนาดเล็ก เหมาะส าหรับกรณีเอกสารไมม่าก เหมาะส าหรับ
เอกสารทีเ่ปลีย่นแปลงไมบ่อ่ย และมักสง่ให ้ผูจ้ัดการหรอืหวัหนา้งานในสว่นงานนัน้ๆ  

ขอ้เสยีของระบบดันคอื คนทีค่วรไดร้ับเอกสารอาจไมไ่ดร้ับ ไมไ่ดเ้ขา้ถงึ โดยเฉพาะองคก์รขนาดใหญ ่การมุง่สง่
เอกสารไปใหต้ามระบบดันอาจท าใหผู้ร้ับเอกสารไดเ้อกสารมากไปพรอ้มๆกนัและไมไ่ดอ้า่นเลย 

ระบบดงึ จะมขีอ้ดคีอืผูใ้ชเ้รยีกหาเมือ่ตอ้งการ แปลวา่เอกสารไดถ้กูน าไปใช ้ซึง่เหมาะมากในกรณีทีเ่ป็นระบบดจิติลั 
หากเป็นระบบกระดาษจากจัดสง่จากสว่นกลางมักใชเ้วลา มขีัน้ตอน และอาจไมท่ันเวลาทีต่อ้งใช ้หรอืมคีวาม
ยุง่ยาก จนเบือ่เสยีกอ่นท าใหห้ไ้มอ่ยากศกึษาเอกสารนัน้ๆแลว้ 

ใครแจกจา่ยด ี

 หากกระจายเอกสารดว้ยส าเนากระดาษ มักมเีจา้หนา้ทีค่วบคมุเอกสารเป็นผูร้ับผดิชอบ และถงึแมว้า่ระบบดจิติลัก็
อาจตอ้งมเีจา้หนา้ทีค่วบคมุซึง่ตอ้งแลว้แตก่ารออกแบบระบบคอมพวิเตอรว์า่ใหด้าวโหลดเองไดห้รอืไม ่ ไมว่า่
อยา่งไรในระบบคอมพวิเตอรก์็ตอ้งมคีนตรวจทาน ควบคมุการupload หรอื ควบคมุสทิธผิูใ้ชเ้อกสาร  แจง้เตอืนให ้
ผูใ้ชท้ราบ 

ใครควรไดเ้อกสาร 
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โดยปกต ิผูร้เิร ิม่ใหม้เีอกสารจะเป็นผูก้ าหนดวา่ผูใ้ชเ้อกสารควรเป็นใครบา้ง ซึง่จะสมัพันธก์บัเหตผุลวา่ท าไมถงึ
จัดท าเอกสารนีข้ ึน้ รวมถงึผูใ้ชเ้อกสารทางออ้มตา่งๆ  การก าหนดผูใ้ชผู้ร้ับเอกสารอาจท าไวก้อ่นโดยการท าจับคู ่( 
matrix)  
 

ลกัษณะความตอ้งการ 

 
ผูใ้ชห้ลกั :เป็นผูใ้ชเ้อกสารเพือ่ท างานหรอืตัดสนิใจในงาน ผูใ้ชก้ลุม่นีจ้งึตอ้งไดเ้อกสารทนัททีีม่กีารประกาศใช ้
เพือ่ท าใหต้รงกบัเนือ้หาเอกสารทีป่ระกาศใช ้
 
ผูส้นบัสนุนกฏใหมสู่ก่ารปฏบิตั ิ: กลุม่นีป้ระกอบดว้ยกลุม่ผูส้อนงาน ทมีงานtrial และหรอืกลุม่ผูร้เิริม่ใหม้เีอกสาร 
รวมผูร้า่งและผูท้บทวน ซึง่กลุม่นีต้อ้งไดร้ับเอกสารลว่งหนา้กอ่นประกาศ เพือ่เตรยีมการน าระบบใหมไ่ปปฏบิัต ิซึง่
แปลวา่ ตอ้งรูต้อ้งไดร้ับเอกสารกอ่นการประกาศใช ้ซึง่มักอยูร่ะหวา่งทบทวนหรอือนุมัต ิ
 
ผูใ้ชค้ร ัง้เดยีว : อาจมผีูใ้ชเ้อกสารบางกลุม่เชน่ ผูต้รวจตดิตามภายในซึง่จ าเป็นตอ้งท าการบา้นโดยการศกึษา 
วธิกีาร กระบวนการ เพือ่เตรยีมตัวท าการตรวจตดิตามภายใน หรอืบางสว่นงานอาจมปีระเด็นตอ้งการรูเ้พือ่ตอบ
ประเด็นทีส่งสยัเฉพาะ กลุม่ผูใ้ชน้ีเ้พยีงตอ้งการเอกสารปัจจบัุนและไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้ับเอกสารฉบับอัพเดทใน
อนาคต  
 
ผูใ้ชส้ าหรบัอา้งองิ : หน่วยงานบางหน่วยจ าตอ้งมเีอกสารอา้งองิ เชน่ R&D ทีต่อ้งการใชเ้อกสารในการตอบโจทย์
บางอยา่ง ใชเ้พือ่อา้งองิ ใชเ้พือ่ทวนสอบประวัต ิหรอืใชเ้มือ่มคี าถามทีต่อ้งการค าตอบ  ในกรณีผูใ้ชอ้า้งองิจะไดร้ับ
เอกสารเฉกเชน่เดยีวกบัระดับผูใ้ชห้ลัก 
 
การแจกจา่ยเอกสาร จะแลว้แตว่า่องคก์รใชร้ะบบดงึหรอืดันในเอกสารแตล่ะประเภท โดยหลักหากเป็นระบบดันตอ้ง
ท าใหท้ันกาลกบัเวลาทีผู่ใ้ชต้อ้งใช ้และ หากระบบดงึตอ้งควบคมุการเขา้ถงึกอ่นไดร้ับการอนุมัต ิ
 

สถานะ ฉบบัหลกั ควบคมุ อา้งองิ 

 
ฉบบัหลกั Master เป็นเอกสารตน้ฉบับไมว่า่จะเป็นอเิลขโทรนคิหรอืกระดาษ ส าหรับการท าการส าเนา เอกสารที่
ส าเนาจะมกีารชีบ้ง่วา่เป็นฉบับส าเนาซึง่ไดร้บัการท าตราประทับวา่เป็นส าเนา ฉบับ masterจะไดร้ับการจัดเก็บไว ้
แมว้า่จะมกีารปรับปรงุใหมค่ลา้ยๆกบัเก็บบันทกึเพือ่วัตถปุระสงคก์ารสอบกลบัในอนาคต ซึง่ตา่งจากเอกสารฉบับ
ส าเนาเมือ่มปีระกาศใหม ่จะมกีารประทับยกเลกิหรอืท าลายทิง้    
 
ฉบบัอา้งองิ เป็นเอกสารทีแ่จกจา่ยไปแลว้ไมต่อ้งตามไปอัพเดทซ ้าเมือ่มกีารปรับปรงุ ไมว่า่เป็นสเปค สตูรผลติ 
เอกสารกระบวนการ แบบชีน้สว่น  
หมายความวา่เอกสารฉบับควบคมุเป็นระบบไดนามกิ มกีารอพัเดทตลอด แตฉ่บับอา้งองิไม ่ใหท้เีดยีวจบ  
 
มคีวามจ าเป็นทีผู่ใ้ชเ้อกสารตอ้งรูว้า่เอกสารทีต่อ้งใชม้อีะไรบา้งและอะไรเป็นเอกสารควบคมุ  การท าใหผู้ใ้ชเ้อกสาร
ทราบเพือ่สามารถทวนสอบสถานะปัจจบุันของเอกสารไดม้คีวามจ าเป็น  
องคก์รจงึตอ้งมกีลไก มรีะบบส าหรับการแจง้เตอืน มทีะเบยีนเอกสาร มตีราประทับ หรอืแมก้ระทั่งใชก้ระดาษพเิศษ 
หรอื ลายน ้า เพือ่แยกระหวา่งเอกสารควบคมุกบักบัเอกสารไมค่วบคมุ 
 

end 
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การควบคมุเอกสารระบบการบรหิาร 

 

อะไรคอืการควบคมุเอกสาร? 

 
การควบคมุเป็นสิง่ส าคัญส าหรบัระบบเอกสาร หลักส าคัญของการควบคมุคอืการท าใหก้ารกระท ากจิกรรม 
กระบวนการใดๆใชก้ฏ ใชเ้อกสารเดยีวกนั ฉบับแกไ้ขเดยีวกนั ในการท างาน และมกีารป้องกนัใหผู้ไ้มม่อี านาจท า
การแกเ้อกสารหรอืแกไ้ขโดยไมเ่จตนา  

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเอกสาร ตอ้งไดร้บัการควบคมุ ไมว่า่การเขยีน การทบทวน การอนุมัต ิการแจกจา่ย การ
เปลีย่นแปลง  
 
กอ่นทีค่ณุจะท าเอกสารฉบับแรก คณุควรท าการพจิารณาวา่จะควบคมุเอกสารนัน้อยา่งไร เชน่ 

• การใหช้ือ่ การตัง้หมายเลข เอกสาร 
• การใหส้ถานะ รา่ง ฉบับแกไ้ขที ่
• การระบ ุการอา้งองิ  
• การระบ ุหนา้เอกสารเทา่ไหน่ 
• การควบคมุการแกไ้ข 
• การป้องกนัการใช ้กอ่นหลัง วนัมผีลบังคับใช ้

 

ชีบ้ง่เอกสาร 

การชีบ้ง่เอกสาร เหมอืนกบัการชีบ้ง่เครือ่งจักร วัตถดุบิ ลอ๊ตการผลติ   
โดยทั่วไป วัตถปุระสงคก์ารชีบ้ง่เพือ่ป้องกนัการใชผ้ดิและสอบกลับ อา้งองิไดง้า่ย  
การชีบ้ง่มักประกอบดว้ย ชือ่ และ หมายเลข 
 

ชือ่เอกสาร 

ชือ่เอกสารอาจท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจผดิ ดังนัน้ชือ่ควรจะสัน้และเป็นการเฉพาะ เชน่ การประกอบxx  การท าความสะอาด
xx การทดสอบxx  วธิกีารจัดเก็บxx  

เพือ่ใหผู้ใ้ชเ้รยีกหา หยบิใชไ้ดโ้ดยงา่ย นอกจากการเป็นชือ่เฉพาะแลว้ ชือ่ควรใหม้คี าหลักตอ่ผูใ้ชเ้อกสารได ้วา่
เป็นเอกสารอะไร ซึง่อาจประกอบดว้ยชอืผลติภัณฑ ์อปุกรณ์ กระบวนการ กจิกรรม 

ในยคุดจิติัล การตัง้ชือ่ใหค้ดิถงึผูใ้ช ้วา่จะใชค้ าหลักในการหาเอกสารไดเ้จองา่ยทีส่ดุอยา่งไร 
 

หมายเลขเอกสาร 

การใหห้มายเลขมักท ากนัสองวธิ ี
• รันหมายเลขไปเรือ่ย เชน่ 001,002,003,…. 
• กลุม่รหสั เชน่ QP-PD-01 , QP-PD-02 หรอื QP-FN-01-P, QP-FN-01-M , WI-PD-XX  

การใหห้มายเลข เอกสารอาจแบง่กลุม่ในการใหห้มายเลขทีต่า่งกนัได ้เชน่ กลุม่เอกสารระบบบรหิาร กลุม่เอกสาร
โครงการ กลุม่เอกสารหมายเลขแบบงาน ซึง่มรีะบบการควบคมุเอกสารทีต่า่งกนัเป็นตน้ 

การใหห้มายเลขแตล่ะแบบมขีอ้ดขีอ้เสยีตา่งกนั  

การรับหมายเลขไปเรือ่ยจะมดีคีอืงา่ย แตข่อ้เสยีคอืจะจดจ าโดยหมายเลขเอกสารเพือ่เรยีกใชไ้ดล้ าบาก การเรยีง
เอกสารในทะเบยีนจะท าไดย้าก วธินีีเ้หมาะกรณีมจี านวนเอกสารไมม่าก เป็นองคก์รขนาดเล็ก กระบวนการ
ผลติภัณฑไ์มซ่ า้ซอ้น มรีะบบการเขยีน การทบทวน การอนุมัตกิารขึน้ทะเบยีนจากสว่นกลางเป็นอยา่งด ี

การใชก้ลุม่รหสั งา่ยตอ่การจ า แตจ่ะยากตอนออกแบบการใหร้หสัครัง้แรก เชน่ควรจะมตีัวเลขกีห่ลักด ีมกีีก่ลุม่ ให ้
เหมาะสมตอ่ปัจจบัุนและอนาคต  ในยคุดจิติัลการใชก้ลุม่รหสัจะงา่ยตอ่การสบืคน้กลุม่เอกสารทีผู่ใ้ชส้นใจ 
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ระบสุถานะการปรบัปรงุเอกสาร 

การชีบ้ง่เอกสาร การใหช้ือ่และหมายเลขเป็นเรือ่งเกีย่วกบัเนือ้หา แตเ่รือ่งสถานะการปรับปรงุเป็นเรือ่งเวอรช์ัน่ เป็น
เรือ่งการแกไ้ขครัง้ทีข่องเอกสาร เชน่ Rev 2  

ระบกุารอา้งองิ 

เอกสารทีจ่ัดท า อาจตอ้งมกีารอา้งองิไปถงีกระบวนการ กจิกรรมอืน่ ซึง่มักกระท าไดง้า่ยโดยการท าลสิตร์ายการ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในเนือ้หา เพือ่ใหผู้ใ้ชเ้อกสารสามารถตามไปอา่นได ้ซึง่รวมการใส ่hyperlink ในเอกสารออน
ไลดใ์นยคุดจิติลั 

ระบหุนา้เอกสาร 

แตล่ะหนา้เอกสารควรมกีารก าหนดหมายเลขหนา้และจ านวนหนา้ทัง้หมด เพือ่ใหง้า่ยตอ่การอา้งองิ 

การควบคมุการแกไ้ข 

การควบคมุการเปลีย่นแปลง รวมถงึการท าใหผู้ใ้ชเ้อกสารทราบวา่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงสว่นไหนในเอกสาร 
เมือ่ไหรแ่ละใครเป็นผูอ้นุมัตกิารเปลีย่นแปลงนัน้ การป้องกนัไม่ใหเ้ปลีย่นแปลง เชน่การท าใหเ้อกสารอา่นไดอ้ยา่ง
เดยีว(รวมเอกสารออนไลนท์ีม่กีาร protect) หรอืแจกจา่ยเอกสารใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีไ่มส่ามารถแกไ้ดโ้ดยงา่ยเชน่ 
PDF การจัดการเรือ่งนีอ้าจรวมถงึการป้องกนัการ delete ทิง้เอกสารทัง้ฉบับหรอืบางเนือ้หาในกรณีเป็นเอกสารดิ
จติัล  

การป้องกนัการใช ้กอ่นหลงั วนัมผีลบงัคบัใช ้

กอ่นเอกสารประกาศใช ้โดยทัว่ไปจะมกีารเวยีนใหท้ าการทบทวนและอนุมัต ิซึง่มคีวามเป็นไปไดท้ีพ่นักงาน
โดยทั่วไปจะไมท่ราบและน าไปใชโ้ดยไมเ่จตนา  เพือ่ลดความสบัสนจงึตอ้งท าการควบคมุ การมตีราประทับ 
“ส าหรับการทบทวนอนุมัต”ิ เป็นวธิทีีง่า่ย หรอื การใชล้ายน ้าส าหรับเอกสารอเิลขโทรนคิ 
 
 

ข ัน้ตอนการควบคมุเอกสาร 

 
เอกสารขัน้ตอนควรมเีนือ้หาการควบคมุพืน้ฐานดังนี ้

— การควบคมุแจกจา่ย (distribute documented information) 
— การควบคมุการเขา้ถงึ  (provide access to it (access includes, for example, the permissions and 

authority to view or change documented information); 
— การอนุมัตเิอกสารกอ่นน าไปใช ้ (approve documents for adequacy prior to issue); 
— การทบทวนและอัพเดทและการอนุมัตซิ า้ (review and update as necessary and to re-approve 

documents); 
— การระบกุารเปลีย่นแปลง สถานะ (ensure that changes and the current revision status of 

documents are identified); 
— ท าใหม่ั้นใจวา่เอกสารจะมอียู ่ณ จดุใช ้(ensure that relevant versions of all applicable documents 

are available at points of use); 
— ท าใหม้ั่นใจวา่เอกสารอา่นออกได ้  (ensure that documents remain legible and readily 

identifiable); 
— ท าใหม้ั่นใจวา่เอกสารภายนอกไดร้ับการระบแุละควบคมุการแจกจา่ย  (ensure that documents of 

external origin determined by the organization to be necessary for the planning and operation 
are identified and their distribution controlled); 

— ป้องกนัการน าเอกสารทีล่า้สมัยไปใชโ้ดยไมต่ัง้ใจ และการชีบ้ง่ (prevent the unintended use of 
obsolete documents and to apply suitable identification to them if they are retained for any 
purpose); 

— ก าหนดอายกุารจัดเก็บและปัจจัยการเก็บ (establish document retention and archival parameters); 
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— ท าใหม้ั่นใจวา่ไดร้ับการปกป้องและรักษาความลับ (ensure the protection and non-disclosure of 
confidential information.) 

 
end 

 
 

  



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 9001 Cl7.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                    CL7.0  Page 57 of 59                   07/08/2564 

การเก็บรกัษาและการก าจดัเอกสารระบบการบรหิาร 

 
 

ท ัว่ไป 

หลังจากบันทกึหรอืรายงานไดจ้ัดท า ก็จะมสี ิง่ทีต่อ้งคดิคอื อะไรตอ้งเก็บ เก็บนานเทา่ไหร ่เก็บในรปูแบบอะไร อะไร
ตอ้งท าลาย เมือ่ไหร ่อยา่งไร 
 

พืน้ฐานการเก็บรกัษาและการก าจดัเอกสาร 

การเก็บรักษาและการก าจดัเอกสารมปีระเด็นส าคญัทีต่อ้งคดิดังนี ้
 

• รูว้า่เอกสารมอีะไรบา้งและเก็บทีไ่หน 
• รูว้า่บันทกึอะไรทีจ่ าเป็น และตอ้งเก็บไวน้านขนาดไหนส าหรบัวัตถปุระสงค ์ธรุกจิ กฏหมาย บัญช ีและ 

เพือ่การสอบกลับ เป็นตน้ 
• การจัดเก็บเฉพาะทีค่วรเก็บ  
• วธิแีละเทคนคิในการเขา้ถงึเมือ่จ าเป็น 
• การท าลายเอกสารเมือ่จ าเป็น 
• การก าจัดเอกสารทีไ่มจ่ าเป็นหรอืลา้สมัย 

การเก็บรักษาและการก าจดัเอกสารนีเ้กีย่วกบัการป้องกนั เก็บรักษา และการก าจัด เอกสารสนเทศองคก์ร 

ปญัหาในการจดัเก็บบนัทกึ 

• เลอืกเอกสารตามใจชอบ วา่อะไรจะทิง้หรอืจะเก็บอะไร 
• เก็บนานไป 
• เอกสารทีก่ฏหมายตอ้งการไมไ่ดเ้ก็บหรอืลมืเก็บ 
• ท าลายเอกสารเมือ่รูว้า่จะโดนตรวจ 
• ท าลายบา้ง เก็บบา้ง ไมม่รีะเบยีบ 

การเก็บรักษาและการก าจดัเกีย่วขอ้งกบัการแจกจา่ยเอกสาร ไมว่า่ใชร้ะบบดงีหรอืดัน ไมว่า่ใชก้ระดาษหรอือเิลข
โทรนคิ เพราะมเีรือ่งเกีย่วกบัเอกสารฉบับเกา่ 

เอกสารทีเ่ก็บเป็นเอกสารสว่นตัวทีจ่ัดเก็บไวท้ีแ่ฟ้มสว่นตัว ตราบใดทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งอัพเดทจากสว่นกลางและไมม่ี
ความเสีย่งตอ่การน าไปใชผ้ดิ ก็สามารถจดัเก็บไวไ้ด ้โดยหลกัการแลว้แฟ้มสว่นตวัไมอ่าจถอืวา่เป็นเรือ่งสว่นตัวเมือ่
เป็นเอกสารองคก์ร แตเ่ป็นเรือ่งยากทีจ่ะหา้มหรอืท าการควบคมุเอกสารทีท่ าส าเนาสว่นตวันี ้

การวเิคราะหเ์อกสารทีต่อ้งจดัเก็บ 

ทา่นสามารถท าตารางวเิคราะหช์นดิเอกสารและระยะเวลาทีต่อ้งจดัเก็บ แนะน าใหท้า่นวเิคราะหต์ามกระบวนการ 
ตามผลติภัณฑ ์ตามสว่นงาน ตามขอ้ก าหนดกฏหมาย ไดต้ามความเหมาะสม  
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วธิกีารจดัเก็บ 

เมือ่ทราบวา่เอกสารอะไรทีต่อ้งเก็บ ตอ่ไปคอืจะเก็บดว้ยวธิไีหนด ี

เก็บตน้ฉบบัหรอืส าเนา  

หลายๆองคก์รท าการเก็บเอกสารในรปูแบบตน้ฉบับ และบางองคก์รอาจท าการส าเนาเพิม่และเก็บนอกสถานที ่และ
ในบางกรณีทีต่อ้งท าการเก็บส าเนาพเิศษเชน่กระดาษความรอ้น (กระดาษ thermal) ทีอ่อกมาจากเครือ่งทดสอบที่
ซ ึง่มกีารจางหายตามเวลา  

เอกสารทีส่ าคญัทีต่อ้งเป็นเอกสารตน้ฉบับเทา่นัน้ อาจตอ้งเก็บไวใ้นตูท้ีป้่องกนัการใหมไ้ฟ ควบคมุอณุหภมู ิแสง
สวา่ง หรอืมพีืน้ทีจ่ัดเก็บเป็นพเิศษ ทีส่ามารถป้องกนัการถกูขโมย เสือ่มสลาย หรอืหลงหาย 

การท าส าเนา 

การท าส าเนาปัจจบัุนดว้ยการสแกนเป็นเรือ่งปกตแิละยอมรบัได ้เพราะจะท าการจัดเก็บแบบเอกสารดจิติลัไดเ้ป็น
เวลานานโดยใชค้า่ใชจ้า่ยนอ้ย และเรยีกหาไดง้า่ย คณุภาพการสแกนตอ้งมคีณุภาพระดบัหนึง่และไฟลห์ลังสแกน
ตอ้งไดร้ับการตรวจสอบวา่อา่นออก 

การท าการเก็บเอกสารตอ้งท าการตรวจสอบกบัผูม้อี านาจโดยเฉพาะภาครัฐหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี ในสว่นเอกสาร
ตน้ฉบับหรอืไฟลส์แกนทีต่อ้งเก็บ 

สโตรเ์อกสาร 

การจัดเก็บเอกสารประเภทกระดาษ มคีา่ใชจ้า่ยทีส่งู ไมว่า่คา่เชา่พืน้ที ่กลอ่ง ชัน้ การป้องกนัไฟใหม ้ ซึง่สถานที่
เก็บนีต้อ้งปลอดภัยตอ่เอกสารและตอ่ผูน้ าเอกสารเขา้ไปเก็บ  

การลดพืน้ทีใ่นการจัดเก็บเป็นการลดคา่ใชจ้า่ย ซึง่ท าใหต้อ้งมกีารวเิคราะหใ์หด้วีา่เอกสารอะไรตอ้งเก็บและเก็บ
นานเทา่ไหร ่ 

การเขา้ถงึเอกสารทีจ่ดัเก็บตอ้งมรีะบบในการควบคมุการเขา้ถงึ เพือ่ป้องกนัเอกสารหายไมว่า่โดยตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจ 

 

ข ัน้ตอนการจดัการเอกสาร 

• ระบวุา่ใครเป็นคนเก็บเอกสาร บันทกึทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑ ์
• เมือ่ไหรแ่ละอยา่งไรทีจ่ะท าส าเนาเอกสาร 
• เมือ่ไหรแ่ละอยา่งไรทีเ่อกสารตอ้งจัดเก็บและไมต่อ้ง 



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 9001 Cl7.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                    CL7.0  Page 59 of 59                   07/08/2564 

• เหตผุลในการเลอืกและจดัเก็บเอกสารทีต่อ้งเก็บระยะยาวเพือ่เป็นประวัต ิ
• การควบคมุส าเนาระหวา่งกระบวนการจัดเตรยี ทบทวนและอนุมัตเิอกสาร 
• วธิกีารในกรณีหลังสแกนเอกสารตน้ฉบับเพือ่ส าเนา 
• เอกสารทีไ่ดม้กีารจัดเก็บจะท าการทบทวน 
• วธิกีารในการยบัยัง้การท าลายเอกสารเมือ่หมดอาย ุ
• กระบวนการในการท าลายเอกสาร 

การตดัสนิใจเรือ่งพืน้ทีจ่ดัเก็บ  

ความเสีย่ง เพือ่เลอืก ก าหนด พืน้ที ่สถานที ่เก็บ 
• จ านวนและการอัตราการเพิม่จ านวนของบันทกึ 
• การเรยีกใชบั้นทกึ บอ่ยไมบ่อ่ย 
• การรักษาความปลอดภยัและความลับ 
• ลักษณะพืน้ที ่น ้าหนัก ขนาด อณุหภมู ิการป้องกนัไฟใหม ้น ้าทว่ม 
• คา่ใชจ้า่ยไมว่า่เก็บเอง เก็บนอกสถานที ่หรอืเอา๊ซอส 

 
สถานทีค่วรเขา้งา่ย การควบคมุระดับอณุหภมู ิความชืน้ ป้องกนัไฟใหม ้ป้องกนัน ้า ป้องกนัมอดแมลง การควคมุการ
เขา้ถงึจากผูไ้มพ่งึประสงค ์ อปุกรณ์ ชัน้วางควรเหมาะแตบั่นทกึ โหลด ไมท่ าใหบั้นทกึเสยีหาย  หากเอา๊ซอส ก็
ตอ้งมสีญัญาทีก่ าหนดอ านาจและหนา้ทีใ่นการป้องกนัการเสยีหาย 
 
 
 

END 
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8 การด าเนนิการ 

8.1 การวางแผนและการควบคมุการด าเนนิการ 

8.1 การวางแผนและการควบคมุการด าเนนิการ 

องคก์รตอ้งวางแผน, น าไปปฏบิัต ิและควบคมุกระบวนการ (ด ู4.4)  ทีจ่ าเป็นเพือ่บรรลขุอ้ก าหนด การให ้

ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร, และการปฏบิัตติามกจิกรรมทีไ่ดร้ับการพจิารณาก าหนดใน ขอ้ 6 โดย : 

a) พจิารณาก าหนดขอ้ก าหนดส าหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

b) จัดท าเกณฑส์ าหรับ 

1) กระบวนการ 

2) การยอมรับผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

c) พจิารณาก าหนดทรัพยากรทีจ่ าเป็นในการท าใหบ้รรลกุารสอดคลอ้งขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

d) ท าการปฏบิัตกิารควบคมุกระบวนการตามเกณฑ ์และ  

e) พจิารณาก าหนด, ธ ารงรักษา และจดัเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ ในขอบเขตทีจ่ าเป็น 

1) เพือ่สรา้งความเชือ่ม่ัน วา่กระบวนไดด้ าเนนิการตามแผน  

2)เพือ่แสดงความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

 

ผลลัพธจ์ากการวางแผนตอ้งเหมาะสมส าหรบัการปฏบัิตกิารขององคก์ร 

 

องคก์รตอ้งควบคมุแผนการเปลีย่นแปลงและทบทวนผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทีไ่มเ่จตนา, กระท า

กจิกรรมเพือ่ลดผลกระทบดา้นลบ, ตามความจ าเป็น 

 

องคก์รจะใหแ้น่ใจวา่ กระบวนการทีไ่ดจ้า้งชว่ง ไดร้ับการควบคมุ (ขอ้ 8.4) 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รวางแผน น าไปปฏบัิต ิและควบคมุกระบวนการซึง่จ าเป็นส าหรับ

การผลติและการใหบ้รกิารขององคก์รโดยรวมถงึ กระบวนการทีจ่ัดใหจ้ากภายนอกใดๆ (ด ูISO 9001:2015, 8.4) 

ความเสีย่งและโอกาส รวมถงึ และวตัถปุระสงคค์ณุภาพ ทีซ่ ึง่ก าหนดระหวา่งการวางแผน (ด ูISO 9001:2015, ขอ้ 

6) ซึง่รวมถงึ การเปลีย่นแปลงทีม่นัียยะเป็นปัจจัยป้อนทีส่ าคญัส าหรับการวางแผนและควบคมุการด าเนนิการและ

การจัดท าเกณฑส์ าหรับกระบวนการและการยอมรับผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

ใหย้ดึลักษณะและความซบัซอ้นของกระบวนการผลติและการใหบ้รกิารเป็นหลัก องคก์รจ าเป็นจะตอ้งพจิารณา

ก าหนดวา่ตอ้งการทรัพยากรอะไร และทรัพยากรใดในปัจจบุนัเพยีงพอหรอืไม ่

การควบคมุทีม่ปีระสทิธผิลนัน้จ าเป็นในการ: 

1) ยนืยันวา่ไดบ้รรลเุกณฑ ์

2) ท าใหม้ั่นใจวา่จะสง่มอบผลทีมุ่ง่หวังไว ้

3) พจิารณาก าหนดจดุทีจ่ าเป็นตอ้งท าการปรับปรงุ 

เกณฑแ์ละเอกสารสารสนเทศสนับสนุน เป็นผลของการวางแผนนี ้ไมว่า่จะเรยีกชอืวา่อะไร ( Manual, SOP, QP, 

Form, SD, WI, WP, STD,…) 

ผลของการวางแผนนีจ้ะถกูใชเ้ป็นปัจจัยป้อนส าหรับการด าเนนิการภายในองคก์ร และอาจใชส้ าหรับลกูคา้ หรอืผูส้ง่

มอบภายนอก และผลการวางแผนควรจะเก็บไวใ้นรปูแบบและสือ่ทีเ่หมาะสมส าหรับผูท้ีต่อ้งการใช ้  
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เมือ่วางแผนเกณฑก์ารด าเนนิการและการควบคมุขององคก์ร องคก์รควรจะค านงึถงึการเปลีย่นแปลงทัง้ทีว่างแผน

และทีม่นัียแบบไมเ่จตนา และ ใหว้างแผนเตรยีมการวา่ การเปลีย่นแปลงเหลา่นีจ้ะสง่ผลกระทบกบัการด าเนนิการ

ขององคก์รอยา่งไร และ ตอ้งป้องกนั หรอื ลดผลกระทบอยา่งไร 

เมือ่วางแผนกระบวนการในการจัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารตา่งๆ กระบวนการทีจ่ัดหาจากภายนอกจ าเป็นตอ้งอยู่

ภายใตก้ารควบคมุขององคก์รหากกระบวนการดังกลา่วเกีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารคณุภาพขององคก์ร การควบคมุ

ตอ้งถกูท าใหม่ั้นใจดว้ยการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดตา่งๆ เพือ่ควบคมุกระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีจ่ัดหาจาก

ภายนอก (ด ูISO 9001:2015, 8.4) 

เพิม่เตมิ 

 การกอ่ใหเ้กดิผลติภณัฑ ์

ผูบ้รหิารสงูสดุควรสรา้งความเชือ่ม่ันวา่การด าเนนิการกระบวนการผลติและกระบวนการสนับสนุนมปีระสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพ  และมขีา่ยงานของกระบวนการเชือ่มโยงสมัพันธก์นัท าใหอ้งคก์รมขีดีความสามารถทีท่ าใหผู้ม้สีว่นได ้

เสยีพงึพอใจ  ในขณะทีก่ระบวนการผลติใหผ้ลผลติตอ่ผลติภัณฑซ์ึง่สรา้งมลูคา่เพิม่แกอ่งคก์ร  กระบวนการ

สนับสนุนก็มคีวามจ าเป็นตอ่องคก์รและสรา้งมลูคา่เพิม่โดยตรงเชน่กนั 

กระบวนการใด ๆ คอืล าดับขัน้ตอนของหลายกจิกรรมหรอืหนึง่กจิกรรมซึง่ตอ้งมปัีจจัยป้อนเขา้และผลลัพธ ์ ฝ่าย

บรหิารควรระบผุลลัพธ ์ทีต่อ้งการของกระบวนการ  และควรระบปัุจจยัป้อนเขา้ทีจ่ าเป็นและกจิกรรมทีต่อ้งการ

ส าหรับประสทิธผิลและประสทิธภิาพของความส าเร็จ 

ความเกีย่วเนือ่งของกระบวนการอาจจะซบัซอ้น  เป็นผลของขา่ยงายของกระบวนการ  เพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันตอ่

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพการด าเนนิการขององคก์ร  ฝ่ายบรหิารควรยอมรับวา่ผลลัพธจ์ากกระบวนการหนึง่

มักจะเป็นปัจจัยป้อนเขา้ของกระบวนการอืน่ 

1 ประเด็นทีน่ ามาพจิารณา 

ความเขา้ใจวา่กระบวนการสามารถแสดงดว้ยล าดับขัน้ตอนของกจิกรรมชว่ยใหฝ่้ายบรหิารสามารถก าหนดปัจจัย

ป้อนเขา้ของกระบวนการ  ทันททีีปั่จจยัป้อนเขา้ถกูก าหนด  กจิกรรมทีจ่ าเป็น  การด าเนนิการและทรัพยากรที่

ตอ้งการสามารถก าหนดได ้ เพือ่ใหผ้ลลัพธต์ามทีอ่ยากได ้

ผลจากการทวนสอบและการทดสอบควรใชไ้ดข้องกระบวนการ  และผลลพัธค์วรไดร้ับการพจิารณาใหเ้ป็นปัจจัย

ป้อนเขา้ของกระบวนการดว้ย  เพือ่ใหบ้รรลถุงึการปรับปรงุสมรรถนะอยา่งตอ่เนือ่งและสง่เสรมิความเป็นเลศิทั่วทัง้

องคก์ร  การปรบัปรงุกระบวนการขององคก์รอยา่งตอ่เนือ่งชว่ยปรับปรงุประสทิธผิลและประสทิธภิาพระบบบรหิาร

คณุภาพและสมรรถนะขององคก์ร   

กระบวนการทัง้หลายควรท าเป็นเอกสารความจ าเป็นในการสนับสนุนประสทิธผิลและประสทิธภิาพของปฏบัิตกิาร  

เอกสารเกีย่วกบักระบวนการ ส าหรับ : 

- การชีบ้ง่และการสือ่สารถงึนัยส าคัญลักษณะพเิศษของกระบวนการ 

- การฝึกอบรมปฏบิัตกิารของกระบวนการ 

- แบง่ปันความรูแ้ละประสบการณ์ในทมีงาน และกลุม่งาน 

- การวัดผล  และการตรวจประเมนิกระบวนการ  และ 

- วเิคราะห ์ ทบทวน  และปรับปรงุกระบวนการ 

บทบาทของบคุลากรในกระบวนการควรไดร้ับการประเมนิเพือ่ 

- สรา้งความเชือ่ม่ันในสขุภาพ  และความปลอดภัยของบคุลากร 

- สรา้งความเชือ่ม่ันวา่ความช านาญทีจ่ าเป็นยังคงมอียู ่

- เพือ่สนับสนุนการประสานงานของกระบวนการ 

- เพือ่จัดหาบคุลากรในการวเิคราะหก์ระบวนการ  และ 

- เพือ่สนับสนุนใหเ้กดินวัตกรรมจากบคุลากร 
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การขบัเคลือ่นเพือ่เกดิการปรับปรงุสมรรถนะขององคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง  ควรเนน้ทีป่รับปรงุประสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพของกระบวนการวา่เป็นแนวทางทีจ่ะท าใหส้ าเร็จประโยชน ์ การเพิม่ก าไร  การปรับปรงุความพอใจ

ของลกูคา้  ปรบัปรงุการใชท้รพัยากร  และการลดความสญูเปลา่  เป็นตัวอยา่งทีส่ามารถวดัผลส าเร็จของการเพิม่

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ 

2. การจดัการกระบวนการ 

1ทั่วไป 

ฝ่ายบรหิารควรระบกุระบวนการทีจ่ าเป็นในการผลติผลติภัณฑใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยี

อืน่  เพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันในการท าผลติภัณฑ ์ ควรพจิารณาถงึความเชือ่มโยงสมัพันธข์องกระบวนการสนับสนุน  

รวมถงึผลลัพธท์ีต่อ้งการ  ขัน้ตอนในกระบวนการ  กจิกรรม  การไหลของงาน  มาตรการควบคมุ  ความจ าเป็นใน

การฝึกอบรม  อปุกรณ์  วธิกีาร  สารสนเทศ  วัสด ุ และทรัพยากรอืน่   

แผนปฏบิัตกิารควรถกูก าหนดเพือ่จัดการประบวนการ  ประกอบดว้ย : 

- ปัจจัยป้อนเขา้และผลลัพธท์ีต่อ้งการ (เชน่  เกณฑก์ าหนด  และทรัพยากร) 

- กจิกรรมภายในกระบวนการ 

- การทวนสอบ  และการทดสอบความใชไ้ดข้องกระบวนการ  และผลติภัณฑ ์

- การวเิคราะหก์ระบวนการ  และการน าไปปฏบิตั ิ

- การชีบ้ง่  การประเมนิ  และการบรรเทาความเสีย่ง 

- ปฏบิัตกิารแกไ้ข  และป้องกนั 

- โอกาส  และปฏบัิตกิารส าหรบัการปรับปรงุกระบวนการ  และ 

- การควบคมุความเปลีย่นแปลงของกระบวนการและผลติภัณฑ ์

ตัวอยา่งของกระบวนการสนับสนุน  ประกอบดว้ย : 

- สารสนเทศส าหรับบรหิาร 

- การฝึกอบรมบคุลากร 

- กจิกรรมเกีย่วกบัเงนิ 

- โครงสรา้งพืน้ฐาน  และการบรกิารดา้นการบ ารงุรักษา 

- การใชอ้ปุกรณ์เพือ่ความปลอดภัย/อปุกรณ์ป้องกนัในอตุสาหกรรม  และ 

- การตลาด 

2 ปัจจัยป้อนเขา้ ผลลัพธ ์และการทบทวนกระบวนการ 

กระบวนการทีน่ ามาใชท้ าใหเ้ชือ่ม่ันวา่ปัจจยัป้อนเขา้ของกระบวนการถกูก าหนดและบันทกึเพือ่มพีืน้ฐานส าหรับการ

จัดท าขอ้ก าหนดในการทวนสอบและทดสอบความใชไ้ดข้องผลลัพธ ์ ปัจจัยป้อนเขา้อาจมาจากภายนอกหรอื

ภายในองคก์ร 

การหาขอ้ยตุสิ าหรับขอ้ก าหนดของปัจจัยป้อนเขา้ทีก่ ากวมหรอืขดัแยง้กนัสามารถขอค าปรกึษากบัผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  ปัจจัยป้อนเขา้ทีไ่ดม้าจากกจิกรรมทีย่ังไมผ่า่นการประเมนิควรไดร้ับการประเมนิโดย

การทบทวน  ทวนสอบ  และการทดสอบความใชไ้ดใ้นภายหลัง 

องคก์รควรชีบ้ง่นัยส าคัญหรอืลกัษณะพเิศษทีส่ าคญัของผลติภัณฑแ์ละกระบวนการเพือ่จัดท าแผนทีม่ปีระสทิธผิล

และประสทิธภิาพส าหรับควบคมุและเฝ้าตดิตามกจิกรรมในกระบวนการ 

ตัวอยา่งประเดน็พจิารณา ปัจจัยป้อนเขา้ม ี:  

- ความรูค้วามสามารถของบคุลากร 

- การจัดท าเอกสาร 

- ขดีความสามารถของอปุกรณ์  และการเฝ้าตดิตาม  และ 

- สขุภาพ  ความปลอดภยั  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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ผลลัพธจ์ากกระบวนการทีไ่ดร้บัการทวนสอบกบัขอ้ก าหนดของปัจจัยป้อนเขา้กระบวนการ  ประกอบดว้ย  เกณฑ์

การยอมรับ  ควรพจิารณาถงึความจ าเป็นและความคาดหวังของลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่  ส าหรับจดุประสงคใ์น

การทวนสอบ  ผลลัพธค์วรไดร้ับการบันทกึและประเมนิขอ้ก าหนดของปัจจยัป้อนเขา้และเกณฑก์ารยอมรบั  การ

ประเมนินีค้วรระบถุงึปฏบัิตกิารแกไ้ขทีจ่ าเป็น  ปฏบัิตกิารป้องกนั  หรอืศักยภาพในการปรับปรงุประสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพของกระบวนการ  การทวนสอบผลติภัณฑส์ามารถด าเนนิการในกระบวนการเพือ่ชีบ้ง่ถงึความแปรปรวน 

ฝ่ายบรหิารขององคก์รควรจัดใหม้กีารทบทวนสมรรถนะของกระบวนการเป็นระยะเพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันวา่

กระบวนการยังเป็นไปตามแผนด าเนนิการ 

ตัวอยา่ง  หัวขอ้ส าหรบัทบทวน  ประกอบดว้ย : 

- ความเชือ่ถอืไดแ้ละการเกดิซ ้าของกระบวนการ 

- การชีบ้ง่และการป้องกนัความไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีส่ามารถเกดิขึน้ได ้

- ความเพยีงพอของการออกแบบ  และการพฒันาปัจจัยป้อนเขา้และผลลัพธ ์

- การเป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องแผนงานอยา่งสม า่เสมอของปัจจัยป้อนเขา้  และผลลัพธ ์

- ศักยภาพในการปรับปรงุ  และ 

- ประเด็นทีไ่มส่ามารถหาขอ้ยตุ ิ

3 การทดสอบความใชไ้ดข้องกระบวนการ 

ฝ่ายบรหิารควรสรา้งความเชือ่ม่ันวา่การทดสอบความใชไ้ดข้องผลติภัณฑแ์สดงใหเ้ห็นวา่เป็นไปตามความตอ้งการ

และความคาดหวังของลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่  กจิกรรมทดสอบความใชไ้ดป้ระกอบดว้ยการท าตน้แบบ  การ

ท าแบบจ าลองและลองถกูลองผดิ  อกีทัง้การทบทวนรว่มกบัลกูคา้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ประเด็นทีค่วรไดร้ับการพจิารณา  ประกอบดว้ย : 

- นโยบายและเป้าหมายดา้นคณุภาพ 

- ขดีความสามารถ  หรอืคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมของอปุกรณ์ 

- เงือ่นไขการท างานของผลติภณัฑ ์

- การใชห้รอืวธิใีชผ้ลติภัณฑ ์

- การก าจัดผลติภัณฑ ์

- วงจรชวีติของผลติภัณฑ ์

- ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ ์ และ 

- ผลกระทบตอ่การใชท้รัพยากรธรรมชาตปิระกอบดว้ยวสัดแุละพลังงาน 

การทดสอบความใชไ้ดค้วรด าเนนิการในชว่งเวลาเหมาะสมเพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันวา่สามารถตอบสนองตอ่การ

เปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบตอ่กระบวนการอยา่งทันกาล  ควรสนใจในการทดสอบความใชไ้ดข้องกระบวนการ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่  

- ส าหรับผลติภณัฑท์ีม่ลูคา่สงู 

- หากความบกพรอ่งพบไดก็้ตอ่เมือ่น าผลติภัณฑใ์ช ้

- กรณีทีไ่มส่ามารถท าซ ้า  และ 

- หากการทวนสอบผลติภัณฑท์ าไมไ่ด ้
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8.2 ขอ้ก าหนดผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

8.2 ขอ้ก าหนดผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

8.2.1 การสือ่สารลกูคา้ 

การสือ่สารกบัลกูคา้ ตอ้งประกอบดว้ย: 

a) ใหข้อ้มลูขา่วสาร เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร 

b) การสอบถาม ,สญัญา หรอืการสัง่ซือ้ รวมทัง้แกไ้ข 

c) การท าใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูยอ้นกลับลกูคา้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ,รวมถงึขอ้รอ้งเรยีนของ

ลกูคา้ 

d) การจัดการหรอืการควบคมุทรพัยส์นิลกูคา้, 

e) จัดท าขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับสิง่ทีต่อ้งกระท า เมือ่เกดิสถานการณ์ฉุกเฉนิ,ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่มกีารสือ่สารทีช่ดัเจนระหวา่งองคก์รและลกูคา้ขององคก์รเมือ่พจิารณา

ก าหนดขอ้ก าหนดส าหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีจ่ดัหาให ้

ส าหรับ ISO 9001:2015, 8.2.1, a) ถงึ e) องคก์รควรจะ: 

a) สือ่สารรายละเอยีดของผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีจ่ัดหาใหเ้พือ่ทีล่กูคา้จะเขา้ใจถงึสิง่ทีไ่ดร้ับการน าเสนอ โดย

สามารถสือ่สารสารสนเทศนีผ้า่นการประชมุ ใบปลวิ เว็บไซต ์โดยโทรศัพท ์หรอืวธิกีารทีเ่หมาะสมอืน่ใด 

b) ท าใหก้ระจา่ง: 

— วธิทีีล่กูคา้สามารถตดิตอ่องคก์รเพือ่ถามค าถามหรอืสัง่ผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 

— วธิทีีอ่งคก์รจะแจง้ลกูคา้เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ 

c) ก าหนดวธิทีีเ่หมาะสมในการรบัสารสนเทศจากลกูคา้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัค าถาม ค ารอ้งเรยีน ขอ้มลูยอ้นกลับเชงิ

บวกและลบ โดยวธิกีารตา่งๆ จะรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง: อเีมลห์รอืการสนทนาทางโทรศัพทโ์ดยตรง การ

ส ารวจแบบออนไลน ์ชอ่งทางการสนับสนุนลกูคา้ การประชมุแบบเผชญิหนา้  

d) ท าใหม่ั้นใจวา่ ลกูคา้ไดร้บัแจง้ถงึวธิกีารทีอ่งคก์รจัดการและควบคมุทรัพยส์นิของลกูคา้ตามความเหมาะสม  

e) ท าใหม่ั้นใจวา่ การสือ่สารกบัลกูคา้เกีย่วกบักจิกรรมของเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่สามรถ

ด าเนนิการนัน้จะเป็นแบบเชงิรกุ หากเกดิความจ าเป็นน เพือ่หลกีเลีย่งการมผีลกระทบซึง่กอ่ใหเ้กดิอันตราย

หรอืเสยีหายกบัการบรรลขุอ้ก าหนดของลกูคา้ โดยสามารถรวมถงึสถานการณ์ตา่งๆ อาท ิภยัธรรมชาต ิสภาพ

อากาศ ขอ้พพิาทแรงงานน ความขาดแคลนของวัตถดุบิหรอืของผูส้ง่มอบภายนอกส ารอง 

การสือ่สารนีส้ามารถท าใหล้กูคา้เขา้ใจถงึสิง่ทีอ่งคก์รสามารถหรอืเจตนาทีจ่ะใหแ้ละสามารถท าใหอ้งคก์รเขา้ใจหรอื

ยนืยันความจ าเป็นและความคาดหวังของลกูคา้ 

 

8.2.2 การพจิารณาก าหนดขอ้ก าหนดสนิคา้และบรกิาร 

เมือ่พจิาณา ขอ้ก าหนดส าหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิาร เพือ่น าเสนอใหก้บัลกูคา้, องคก์รตอ้งมั่นใจวา่ ; 

a) ขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละบรกิารไดร้ับการระบ,ุ รวมถงึ 

1)พระราชบัญญัตแิละขอ้บังคบัทีป่ระยกุตใ์ชใ้ดๆ 

2)ทีค่ านงึวา่จ าเป็นโดยองคก์ร 

b)มคีวามสามารถในการท าใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กลา่วอา้งส าหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีน่ าเสนอ 
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ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่องคก์รพจิารณาก าหนดขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละบรกิารขององคก์ร โดย

สามารถพจิารณาก าหนดขอ้ก าหนดเหลา่นีด้ว้ยการค านงึถงึ: 

a) จดุประสงคข์องผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 

b) ความจ าเป็นและความคาดหวังของลกูคา้ 

c) ขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง 

d) ชอ้ก าหนดเหลา่นัน้ไดร้ับการพจิารณาก าหนดวา่จ าเป็นโดยองคก์ร (อาท ิการก าหนดเลขหมายชิน้สว่น

หรอืการตัง้ชือ่แฟ้มเอกสาร เพือ่การสอบกลับไดภ้ายในองคก์ร)  

องคก์รจ าเป็นตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่องคก์รสามารถรับมอืกบัขอ้กลา่วอา้งส าหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีอ่งคก์รน าเสนอ

ได ้ ขอ้กลา่วอา้งเป็นถอ้ยแถลงโดยองคก์รเกีย่วกบัคณุสมบตัผิลติภัณฑแ์ละบรกิาร และลกัษณะเฉพาะและ

คณุลักษณะตา่งๆ ทีอ่งคก์รสามารถใหก้บัลกูคา้  ตัวอยา่งเชน่ ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเกีย่วกบั (ISP) อาจจะ

เกีย่วกบัความเร็วในการบรรจลุงบนเว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิารดงักลา่ว ผูผ้ลติคอมพวิเตอรอ์าจจะรอ้งเรยีนเกีย่วกบัอายุ

ของแบตเตอรีใ่นแผน่พับ ผูผ้ลติรถยนตท์ าการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประหยัดเชือ้เพลงิในการโฆษณาหรอืบรษัิท

ประกนัภยักลา่ววา่ทางบรษัิทใหบ้รกิารคา่สนิไหมทดแทน 24 ชัว่โมง 

องคก์รควรจะค านงึถงึปัจจยัตา่งๆ อาท:ิ 

— ทรัพยากรทีม่อียู ่

— ความสามารถ 

— ขดีความสามารถ 

— ระยะเวลาในการสง่มอบ 

ขอ้ก าหนดขอ้นี ้จะมคีวามเกีย่วพันกบัเรือ่ง ค ารอ้งเรยีนลกูคา้ , ISO 10001ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัขอัพงึปฏบัิตซิ ึง่

เกีย่วขอ้งกบัการท าการรอ้งเรยีน 

8.2.3 การทวนสอบความเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ และบรกิาร 

8.2.3.1องคก์รตอ้งมั่นใจวา่มคีวามสามารถในการท าใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีน่ าเสนอ

ตอ่ลกูคา้  องคก์รตอ้งท าการทบทวนกอ่นการตกลงในการสง่มอบผลติภัณฑแ์ละบรกิารตอ่ลกูคา้ใดๆ , ซึง่

รวมถงึ: 

a) ขอ้ก าหนดทีก่ าหนดโดยลกูคา้, รวมถงึขอ้ก าหนดในการสง่มอบและหลังการสง่มอบ 

b) ขอ้ก าหนดทีไ่มไ่ดร้ะบโุดยลกูคา้, แตจ่ าเป็นส าหรับลกูคา้หรอืตามทีใ่ชง้านตามเจตนา, ทีท่ราบ 

c) ขอ้ก าหนดทีไ่ดร้ะบโุดยองคก์ร 

d) พระราชบัญญัตแิละขอ้ก าหนดบังคับทีป่ระยกุตใ์ชส้ าหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

e) สญัญา หรอื ขอ้ก าหนดค าสัง่ซือ้ กอ่นหนา้ 

องคก์รตอ้งม่ันใจวา่ สญัญาหรอืขอ้ก าหนดค าสัง่ซือ้ทีแ่ตกตา่งจากทีร่ะบกุอ่นหนา้ไดร้ับการแกไ้ข 

ขอ้ก าหนดลกูคา้ตอ้งไดร้ับการยนืยันโดยองคก์รกอ่นตกลงรบังาน, เมือ่กรณีทีล่กูคา้ไมไ่ดใ้หเ้อกสารขอ้ก าหนด

ค าสัง่ซือ้ 

หมายเหต:ุ ในบางกรณี เชน่การขายทางอนิเตอรเ์นต การทบทวนอยา่งเป็นทางการไมส่ามารถกระท าไดใ้นแตล่ะค าสั่งซือ้ 

จงึทดแทนดว้ยการทบทวนขอ้มลูผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ แค็ตตาล็อก 

 

8.2.3.2องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ, ทีส่ามารถนับไปปรับใชไ้ด:้ 

a) ผลจากการทบทวน 

b) ขอ้ก าหนดใหมใ่ดส าหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รทบทวนพันธสญัญาทีอ่งคก์รท ากบัลกูคา้และมคีวามสามารถใน

การตอบสนองความมุง่ม่ันเหลา่นี ้การทบทวนสามารถท าใหอ้งคก์รลดความเสีย่งของปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ระหวา่งการ

ด าเนนิการและหลังการสง่มอบ 
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ส าหรับ ISO 9001:2015, 8.2.3.1, a) ถงึ e) องคก์รควรจะทบทวน: 

a) ความจ าเป็นส าหรับกจิกรรมการสง่มอบและหลังการสง่มอบ อาท ิการขนสง่ การฝึกอบรมผูใ้ช ้การตดิตัง้

ในสถานทีต่ัง้ การรับประกนั การซอ่ม การสนับสนุนลกูคา้ 

b) สามารถบรรลขุอ้ก าหนดทีแ่สดงนัยหรอืไม ่อาท ิผลติภัณฑห์รอืบรกิารควรจะสามารถตอบสนองความ

คาดหวังของลกูคา้ (อาท ิหอ้งของโรงแรมถกูคาดหวังวา่จะสะอาดและใหส้ ิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐาน

และพนักงานของโรงแรมถกูคาดหวังวา่จะสภุาพและใหค้วามชว่ยเหลอื หรอืน ้าขวดควรจะปลอดภยัส าหรบั

การดืม่) 

c) ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิซึง่องคก์รเลอืกทีจ่ะตอบสนองเกนิความคาดหวังของลกูคา้ เพิม่ความพงึพอใจของ

ลกูคา้หรอืปฏบิตัติามนโยบายภายใน 

d) ขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้บังคับทีป่ระยกุตใ์ชไ้ดไ้ดถ้กูพจิารณาก าหนดและระบหุรอืไม ่

e) หากท าการเปลีย่นแปลงกบัสญัญาหรอืค าสัง่ซือ้ 

หากมคีวามแตกตา่งระหวา่งขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวก้อ่นหนา้และขอ้ก าหนดเหลา่นัน้ทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาหรอืค าสัง่ซือ้ 

องคก์รจะจ าเป็นตอ้งสือ่สารกบัลกูคา้และแกปั้ญหาขอ้แตกตา่งเหลา่นี ้

หากลกูคา้ไมไ่ดใ้หเ้อกสารค าแถลงขอ้ก าหนดของลกูคา้ ตัวอยา่งเชน่ เมือ่สัง่ซือ้ทางโทรศัพทห์รอืทางค าสัง่ดว้ย

วาจา จ าเป็นตอ้งยนืยันขอ้ก าหนดกบัลกูคา้กอ่นทีจ่ะใหผ้ลติภัณฑห์รอืบรกิาร (อาท ิในรา้นอาหาร การสัง่อาหาร

สามารถกลา่วซ า้กลับกบัลกูคา้) 

8.2.3.2 ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ เอกสารสารสนเทศจะไดร้ับการเก็บรักษาเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึ

ขอ้ตกลงสดุทา้ยกบัลกูคา้ โดยรวมถงึการแกไ้ขหรอืการเปลีย่นแปลงใดๆ และแสดงวา่สามารถบรรลขุอ้ก าหนด 

ส าหรับ ISO 9001:2015, 8.2.3.2, จดุน า a) ถงึ b): 

 

a)    ผลจากการทบทวนสามารถเก็บรักษาในสือ่ทีเ่หมาะสมใดๆ อาท ิรา้นอาหารสามารถเก็บค าสัง่ซือ้เป็นหนังสอื

หรอือเิล็กทรอนกิสโ์ดยอธบิายโดยละเอยีดเกีย่วกบัสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการรับประทาน บรษัิทสามารถเลอืกเก็บ

รักษาการสือ่สารทางอเีมลท์ีเ่ลอืกกบัลกูคา้ ในขณะทีโ่ครงการกอ่สรา้งทีซ่บัซอ้นสามารถเก็บรักษารายงานการ

วเิคราะหค์วามเป็นไปไดโ้ดยละเอยีด 

b)     หากการทบทวนระบขุอ้ก าหนดทีเ่พิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลง เอกสารสารสนเทศควรจะถกูท าใหท้ันสมัยหรอื

เพิม่เตมิเพือ่ใหม่ั้นใจวา่เขา้ใจในขอ้ก าหนดใหม ่(อาท ิควรจะเก็บรักษาบทสนทนาทางอเีมลท์ีเ่ปลีย่นแปลงค าสัง่

หรอืแกปั้ญหาความเขา้ใจผดิ) 

เอกสารสารสนเทศนีส้ามารถใหเ้กณฑส์ าหรับขอ้ตกลงในอนาคตทีค่ลา้ยกนักบัลกูคา้รายใหมห่รอืทีม่อียู ่

 

8.2.4 การเปลีย่นขอ้ก าหนดส าหรบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

องคก์รตอ้งมั่นใจวา่เอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งไดร้ับการปรับแก,้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดต้ระหนักรับทราบ

ขอ้ก าหนดทีม่กีารเปลีย่นแปลง,เมือ่ขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละบรกิารมกีารเปลีย่นแปลง 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง (ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร) ตระหนักถงึการ

เปลีย่นแปลงตอ่ขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละบรกิารใดๆ องคก์รควรจะเลอืกวธิกีารสือ่สารทีเ่หมาะสมและเก็บรักษา

เอกสารสารสนเทศทีเ่หมาะสม อาท ิอเีมลก์ารสือ่สาร รายงานการประชมุหรอืค าสัง่ซือ้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
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8.3 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

8.3 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

8.3.1 ท ัว่ไป 

องคก์รตอ้งจดัท า, น าไปปฏบิตั ิและ ธ ารงรักษา กระบวนการในการออกแบบและพฒันา ทีเ่หมาะสมในการท า

ใหม้ั่นใจตอ่การผลติหรอืบรกิารในขัน้ตอ่ไป 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่องคก์รจัดท ากระบวนการออกแบบและพฒันา น าไปปฎบิัตแิละธ ารง

รักษาเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผลติภัณฑแ์ละบรกิารขององคก์รเป็นไปตามขอ้ก าหนด และนยิามคณุลักษณะของผลติภัณฑ์

และบรกิาร องคก์รควรจะค านงึถงึบรบิทขององคก์รโดยรววมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง ในการพจิารณาก าหนด

ขอบเขตของระบบการบรหิารคณุภาพ (ด ูISO 9001:2015, 4.3) เนือ่งจากขอบเขตนีพ้จิารณาก าหนดการ

ประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดของ ISO 9001:2015, 8.3 

เมือ่มกีารออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ ์ กระบวนการ  ฝ่ายบรหิารควรสรา้งความเชือ่ม่ัน  องคก์รไมเ่พยีงมขีดี

ความสามารถในการพจิารณาสมรรถนะพืน้ฐานและการท างานเทา่นัน้  แตร่วมถงึปัจจยัทัง้หมดทีจ่ะชว่ยใหส้มรรถนะ

ของผลติภัณฑแ์ละกระบวนการเป็นไปตามความคาดหวังของลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่  ตัวอยา่ง เชน่  องคก์ร

ควรพจิารณาถงึวงจรอาย ุ ความปลอดภยัและสขุภาพ การทดสอบได ้สามารถใชไ้ด ้ความเป็นมติรกบัผูใ้ช ้ ความ

เชือ่ถอืได ้ ความคงทน การยศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม  การก าจัดทิง้  และการระบคุวามเสีย่ง 

ฝ่ายบรหิารยังตอ้งมคีวามรับผดิชอบในการสรา้งความเชือ่ม่ันวา่ขัน้ตอนในการด าเนนิการระบแุละบรรเทาความเสีย่ง

ตอ่ผูใ้ชผ้ลติภณัฑแ์ละกระบวนการขององคก์ร  การประเมนิความเสีย่งควรด าเนนิการเพือ่ประเมนิสิง่แฝงเรน้  และ

ผลกระทบ  อันอาจเกดิจากความลม้เหลว  หรอืขอ้ผดิพลาดในผลติภัณฑห์รอืกระบวนการ  ผลของการประเมนิควร

น าไปก าหนดวธิกีารปฏบัิตกิารป้องกนัเพือ่บรรเทาความเสีย่งทีป่ระเมนิไว ้ ตวัอยา่งเครือ่งมอืส าหรับวเิคราะหค์วาม

เสีย่งของการออกแบบ และพัฒนา  ประกอบดว้ย :  

- การวเิคราะหฐ์านนยิมของขอ้ผดิพลาดและผลกระทบ 

- การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดโดยผังตน้ไม ้

- การท านายความเชือ่ถอืได ้

- แผนผังแสดงความสมัพันธ ์

- เทคนคิการจดัชัน้  และ 

- เทคนคิการท าแบบจ าลอง 

บางองคก์รจ าเป็นตอ้งค านงึถงึขอ้ก าหนดการออกแบบและพัฒนาทัง้หมด ในขณะทีอ่งคก์รอืน่ๆ จ าเป็นตอ้งค านงึถงึ

ขอ้ก าหนดบางขอ้เทา่นัน้ อาท ิส าหรับการเปลีย่นแปลงการออกแบบและการพัฒนา หรอืส าหรับการสือ่สารกบั

ลกูคา้ 

ตัวอยา่งเชน่ องคก์รทีผ่ลติรถจักรยานทีอ่งคก์รเองจ าเป็นตอ้งค านงึถงึขอ้ก าหนดการออกแบบและพัฒนาส าหรับ

ผลติภัณฑใ์หมห่รอืทีด่ัดแปลง องคก์รทีผ่ลติผลติภัณฑต์ามการออกแบบของลกูคา้อยา่งละเอยีดจ าเป็นตอ้ง

ค านงึถงึขอ้ก าหนดการออกแบบและพัฒนา เวน้แตล่กูคา้ท าการดดัแปลงการออกแบบนัน้ หรอืหากมกีารสือ่สาร

ตา่งๆ เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงผลติภัณฑ ์ 

 

ในท านองเดยีวกนั การด าเนนิการรา้นกาแฟภายใตแ้ฟรสไชสส์ามารถจ าเป็นตอ้งปฏบัิตติามขอ้ก าหนดการออกแบบ

และพัฒนานอ้ยกวา่รา้นกาแฟอสิระซึง่ตดัสนิใจเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์การตกแตง่และการตลาดเอง 

ในบางกรณี องคก์รสามารถตดัสนิใจประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดการออกแบบและพัฒนากบักระบวนการปฏบิตักิารของ

องคก์ร โดยยดึขอบเขตของระบบการบรหิารคณุภาพ, ขอ้ก าหนดของลกูคา้ กฎหมายและขอ้บังคับหรอืวธิกีาร
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ปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิอยา่งใดอยา่งอยา่งหนึง่เป็นหลัก  

 

ตัวอยา่ง         ตัวอยา่งทีก่ารออกแบบและพฒันา จะรวมถงึ: 

— ชา่งตดัเสือ้ผูท้ีร่ับค ารอ้งขอจากลกูคา้ใหเ้พิม่ชิน้ผา้หนึง่ช ิน้กบัเสือ้ชดุของผูห้ญงิหรอืสทู 

— รา้นเล็กๆ ซึง่มขีอ้ก าหนดคณุลักษณะส าหรับคลัทชแ์บบใชล้ม และลกูคา้ตอ้งการเปลีย่นแปลงความ

พอดทีีจ่ะตอ้งการท าคลทัชต์ามความตอ้งการของลกูคา้ 

— องคก์รทีป่รกึษาดา้นการเงนิซึง่ออกแบบและพัฒนาบรกิารทีอ่งคก์รน าเสนอแกล่กูคา้ขององคก์รซึง่

เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารกลุม่หลักทรัพยห์ุน้ 

— องคก์รดา้นการศกึษาซึง่ออกแบบและพัฒนาหลักสตูรขององคก์ร 

 

8.3.2 การวางแผนการออกแบบและการพฒันา 

ในการก าหนดขัน้ตอนและควบคมุส าหรับการออกแบบและพัฒนา องคก์รตอ้งค านงึถงึ: 

a) ธรรมชาต ิระยะเวลา และความซบัซอ้นของกจิกรรมออกแบบและพัฒนา  

b) ความตอ้งการแตล่ะขัน้ตอนกระบวนการ, รวมถงึการทบทวนการออกแบบและการพัฒนาทีป่ระยกุตใ์ช ้

c) ความตอ้งการ กจิกรรม การทวนสอบและรับรองการออกแบบและพฒันา 

d) ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการออกแบบและพัฒนา  

e) ทรัพยากรภายนอกและภายในทีค่วามจ าเป็นส าหรับการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบรหิาร 

f) ความจ าเป็นในการควบคมุการประสานงานระหวา่งบคุคลและสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการ

ออกแบบและพฒันา  

g) ความจ าเป็นของการมสีว่นรว่มของกลุม่ลกูคา้และกลุม่ผูใ้ชใ้นกระบวนการออกแบบและพัฒนา  

h) เอกสารสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพือ่ยนืยันวา่ ขอ้ก าหนดการออกแบบพัฒนาไดม้กีารสอดคลอ้ง 

i) ระดับการควบคมุทีค่าดหวังส าหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนาโดยลกูคา้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ 

j) เอกสารสารสนเทศทีจ่ าเป็นในการแสดงใหเ้หน็วา่ขอ้ก าหนดการออกแบบและพัฒนาไดบ้รรลถุงึ 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ท าใหม้ั่นใจวา่องคก์รด าเนนิการวางแผนการออกแบบและการพัฒนาเพือ่พจิารณา

ก าหนดกจิกรรมและงานการออกแบบและการพัฒนาทีจ่ าเป็นขององคก์ร โดยการวางแผนนีค้วรจะรวมถงึการ

ค านงึถงึกจิกรรมทีพ่จิารณาก าหนดวา่จ าเป็น (ใน ISO 9001:2015, ขอ้ 6 และ  8.1) ซึง่สามารถมผีลกระทบตอ่

สมรรถนะของกจิกรรมทีว่างแผน ความจ าเป็นของทรัพยากรรวมทัง้ค าจ ากดัความทีช่ดัเจนของบทบาทและความ

รับผดิชอบ 

ขอ้ก าหนดในขอ้ยอ่ยนีใ้หช้ดุองคป์ระกอบทีส่ าคัญทีไ่ดร้ับการค านงึระหวา่งการวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 

ส าหรับ ISO 9001:2015, 8.3.2, a) ถงึ j)จะรวมถงึ: 

a) ความซบัซอ้นของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร(อาท ิการออกแบบซ า้ การออกแบบใหม ่จดุประสงคข์อง

ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร คณุลักษณะทางกายภาพ อาท ิ ระยะเวลาทีมุ่ง่หวังไวแ้ละขอบเขตของการบรกิาร) 

และปัจจัยตา่งๆ อาท ิขอ้ก าหนดการสง่มอบ 

 

b) ระยะทีจ่ าเป็น โดยรวมถงึ การทบทวนการออกแบบและการพัฒนาทีป่ระยกุตใ์ช ้(อาท ิการออกแบบ

พืน้ฐาน การออกแบบละเอยีด) รวมทัง้ การทวนสอบ (อาท ิเป็นมติทิัง้หมดซึง่ระบบุนแบบทางเทคนคิ

อยา่งเพยีงพอ) และการรับรองผล (อาท ิการทดสอบการผลติทดลองหรอืการบรกิารแบบทดลอง)  

c) กจิกรรมการทวนสอบซึง่จ าเป็นในการท าใหม่ั้นใจวา่ผลบรรลขุอ้ก าหนดและกจิกรรมการทวนสอบซึง่

จ าเป็นในการท าใหม่ั้นใจวา่ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีเ่ป็นผลบรรลขุอ้ก าหนดส าหรับการประยกุตใ์ช ้
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เฉพาะเจาะจงหรอืการใชง้านตามเจตนา 

d) ผูซ้ ึง่ก าลังจะด าเนนิการ อาท ิพจิารณาก าหนดความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีท่ีจ่ าเป็นซึง่เกีย่วขอ้งกบั

กระบวนการการออกแบบและการพัฒนา 

e) ทรัพยากรภายในและภายนอกทีจ่ าเป็น (อาท ิความรูอ้งคก์ร อปุกรณ์ เทคโนโลย ีความสามารถ การ

สนับสนุนจากลกูคา้หรอืผูส้ง่มอบภายนอก คนงานชัว่คราว เกณฑห์รอืมาตรฐานทีใ่หส้ารสนเทศดา้นทค

นคิ)  

f) การสือ่สารระหวา่งบคุคลเหลา่นัน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการการออกแบบและการพฒันา โดยค านงึถงึ

จ านวนของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งและวธิแีบง่ปันขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ อาท ิการประชมุ 

โทรคมนาคม รายงานการประชมุ 

g) การมสีว่นรว่มทีม่นัียยะของลกูคา้และผูใ้ชใ้นกจิกรรมการออกแบบและการพัฒนา (อาท ิการเฝ้าระวัง

ตดิตามถงึสถานทีต่ัง้โดยลกูคา้ การทดสอบของลกูคา้  การวจิัยของลกูคา้ หรอืประสบการณข์องผูบ้รโิภค) 

h) สิง่ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้คุคลตา่งๆ ในองคก์รใหผ้ลติภัณฑห์รอืสง่มอบบรกิาร (อาท ิแบบ การควบคมุ วัตถดุบิ 

เกณฑก์ารยอมรับ)  

i) ระดับทีค่าดหวงัของการควบคมุซึง่พจิารณาก าหนดโดยลกูคา้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ ในกระบวนการ 

(อาท ิการตรวจสอบความปลอดภัยส าหรับอปุกรรณ์ทางการแพทยห์รอืเครือ่งบนิ) โดยทีล่กูคา้หรอืผูใ้ชข้ัน้

ปลายไมไ่ดก้ าหนดพจิารณาการควบคมุทีช่ดัแจง้ องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งควบคมุ

โดยค านงึถงึลกัษณะของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

j) เอกสารสารสนเทศทีจ่ าเป็นในการแสดงใหเ้หน็หากบรรลขุอ้ก าหนดการออกแบบและการพัฒนาและ

ด าเนนิการกระบวนการอยา่งเหมาะสมในระยะการทบทวน การทวนสอบและการรับรองผล อาท ิแผนของ

โครงการ รายงานการประชมุ การท าใหร้ายการกจิกรรมเสร็จสิน้ รายงานการทดสอบ แบบ วธิปีฏบัิตงิาน 

หรอืแผนภาพการไหลของกระบวนการ 

8.3.3 ปจัจยัป้อนส าหรบัการออกแบบและการพฒันา 

องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนด ขอ้ก าหนดเฉพาะทีส่ าคัญส าหรับชนดิของผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีไ่ดร้ับการ

ออกแบบและพฒันา  องคก์รตอ้งค านงึถงึ 

a) ขอ้ก าหนดดา้นการฟังชัน่การใชง้านและสมรรถนะ 

b) ขอ้มลูจากการกจิกรรมการออกแบบและพฒันาทีค่ลา้ยคลงึกอ่นหนา้ 

c) ขอ้ก าหนดกฎหมาย และขอ้บังคับ  

d) มาตรฐานหรอื เกณฑก์ารปฏบิตั ิ(codes of practice) ทีอ่งคก์รไดก้ าหนดใช ้ทีอ่งคก์รใหค้ าม่ันในการ

ปฏบิัตติาม 

e) ผลกระทบทีม่นัียยะจากความลม้เหลวตามลักษณะธรรมชาตขิองผลติภัณฑแ์ละบรกิาร  

ปัจจัยป้อนนี ้ตอ้งเพยีงพอส าหรับการออกแบบและพัฒนา สมบรูณ์ และไมก่ ากวม 

ปัจจัยป้อนส าหรับการออกแบบและพัฒนาทีม่คีวามขดัแยง้ตอ้งไดร้ับการแกไ้ข 

 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศขอ้มลูส าหรับการออกและพัฒนา 

 

 

 

องคก์รควรระบถุงึขอ้มลูป้อนเขา้ของกระบวนการซึง่มผีลกระทบตอ่การออกแบบ และการพัฒนาผลติภัณฑ ์ และ

เอือ้ตอ่ประสทธผิลและประสทิธภิาพของสมรรถนะกระบวนการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามความคาดหวัง  และความตอ้งการ

ของลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่  ความตอ้งการของลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่  ความตอ้งการและความคาดหวัง

ภายนอกเหลา่นี ้ ควบคูไ่ปกบัทีเ่ป็นของภายในองคก์ร  ควรทีจ่ะเหมาะสมส าหรับแปลเป็น  ขอ้ก าหนดป้อนเขา้

ส าหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนา 

ตัวอยา่ง  เชน่ : 

ก) ขอ้มลูป้อนเขา้จากภายนอก  เชน่ 
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- ความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้  หรอืจากตลาด 

- ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 

- ความชว่ยเหลอืจากผูส้ง่มอบ 

- ขอ้มลูป้อนเขา้จากผูใ้ชเ้พือ่บรรลถุงึการออกแบบและพัฒนาดา้นความทนทาน 

- ความเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัขอ้ก าหนดและระเบยีบทางกฎหมาย 

- มาตรฐานระหวา่งประเทศหรอืแหง่ชาต ิ และ 

- วธิปีฏบิัตทิางอตุสาหกรรม 

ข) ขอ้มลูป้อนเขา้ภายใน  เชน่ 

- นโยบาย  และเป้าหมาย 

- ความตอ้งการและความคาดหวงัของบคุลากรในองคก์ร  รวมถงึผูท้ีร่ับผลลัพธจ์ากกระบวนการ 

- การพัฒนาดา้นเทคโนโลย ี

- ขอ้ก าหนดดา้นความรูค้วามสามารถของบคุลากรทีท่ างานดา้นการออกแบบและพฒันา 

- สารสนเทศป้อนกลับจากประสบการณ์ในอดตี 

- บันทกึและขอ้มลูดา้นกระบวนการ  และผลติภณัฑท์ีม่อียู ่ และ 

- ผลลัพธจ์ากกระบวนการอืน่ 

ค) ขอ้มลูป้อนเขา้อืน่ซึง่ระบคุณุลกัษณะเฉพาะของผลติภัณฑห์รอืกระบวนการ  ซึง่มผีลตอ่ความปลอดภยั  

และความถกูตอ้งของหนา้ทีใ่ชง้าน  และบ ารงุรักษา  เชน่ 

- ขอ้ก าหนดวธิดี าเนนิการ  การตดิตัง้และการใช ้

- การจัดเก็บ  การเคลือ่นยา้ย  และการสง่มอบ 

- ลักษณะเฉพาะดา้นกายภาพ  และสิง่แวดลอ้ม  และ 

- ขอ้ก าหนดของการก าจัดผลติภัณฑ ์

ขอ้มลูป้อนเขา้เกีย่วกบัผลติภณัฑบ์นฐานของการสนองความตอ้งการและความคาดหวังของผูใ้ชส้ดุทา้ย  

เชน่เดยีวกบัทีเ่ป็นของลกูคา้ตรง  คอืสว่นทีส่ าคัญ  ขอ้มลูป้อนเขา้ดังกลา่วควรก าหนดเกณฑใ์นแนวทีผ่ลติภัณฑ์

ไดร้ับการทวนสอบและทดสอบความใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

ผลลัพธค์วรประกอบดว้ยสารสนเทศทีส่ามารถทวนสอบและทดสอบความใชไ้ดต้ามขอ้ก าหนดของการวางแผน  

ตัวอยา่งผลลัพธจ์ากกจิกรรมการออกแบบและการพัฒนาประกอบดว้ย : 

- ขอ้มลูเปรยีบเทยีบระหวา่งปัจจยัป้อนเขา้กระบวนการและผลลพัธข์องกระบวนการ 

- เกณฑก์ าหนดผลติภัณฑ ์ รวมถงึเกณฑก์ารยอมรับ 

- เกณฑก์ าหนดของกระบวนการ 

- เกณฑก์ าหนดของวัสด ุ

- เกณฑก์ าหนดการตรวจสอบ 

- ขอ้ก าหนดดา้นการจัดซือ้  และ 

- รายงานผลตรวจสอบคณุสมบตั ิ

ผลลัพธจ์ากการออกแบบและพัฒนาควรไดร้บัการทวนสอบ กบั ขอ้มลูป้อนเขา้เพือ่มหีลักฐานทีเ่ป็นรปูธรรมวา่

ผลลัพธม์ปีระสทิธผิล และ ประสทิธภิาพเป็นไปตามขอ้ก าหนด ส าหรับกระบวนการและผลติภัณฑ ์

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รพจิารณาก าหนดปัจจัยป้อนส าหรับโครงการการออกแบบและการ

พัฒนาเป็นหนึง่ในกจิกรรมตา่งๆ ระหวา่งการวางแผนการออกแบบและการพฒันา โดยปัจจยัป้อนเหลา่นีจ้ าเป็นตอ้ง

กระจา่ง สมบรูณ์และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตา่งๆ ซึง่นยิามคณุลักษณะของผลติภัณฑห์รอืบรกิาร ส าหรบั ISO 

9001:2015, 8.3.3, a) ถงึ e) องคก์รควรจะค านงึถงึ: 

a) ขอ้ก าหนดดา้นฟังกช์ัน่การใชง้านและสมรรถนะซึง่พจิารณาก าหนดโดยลกูคา้ ความตอ้งการของตลาด

หรอืองคก์ร ตัวอยา่งเชน่ วงจรชวีติทีจ่ าเป็นส าหรับอปุกรณ์หนึง่ช ิน้ หลอดไฟหนึง่หลอดซึง่ใหแ้สงสวา่ง

ปรมิาณทีแ่น่นอน หรอื การบรกิารทีใ่หใ้นจ านวนเวลาทีแ่น่นอน เครือ่งจักรหนึง่เครือ่งซึง่สามารถท างานใน
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ลักษณะทีป่ลอดภัย ปรมิาณาจราจรบนถนน 

b) สารสนเทศจากกจิกรรมการออกแบบและการพัฒนากอ่นหนา้ อาท ิแฟ้มขอ้มลูโครงการ แบบ ขอ้ก าหนด

คณุลักษณะหรอืบทเรยีนทีเ่รยีนรู ้ซ ึง่สามารถเพิม่ประสทิธผิลและท าใหอ้งคก์รสามารถทีจ่ะสรา้งวธิปีฏบัิติ

ทีด่หีรอืหลกีเลีย่งความผดิพลาด 

c) ขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้บังคับซึง่เกีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑห์รอืบรกิารโดยตรง (อาท ิขอ้บังคับดา้นความ

ปลอดภยั กฎหมายสขุอนามัยอาหาร) ) หรอืบทบัญญตัขิองผลติภัณฑห์รอืบรกิารนัน้ (อาท ิการ

ควบคมุดแูลสารเคมซีึง่เป็นสว่นหนึง่ของผลติภัณฑข์ัน้สดุทา้ย การขนสง่หรอืกลไกการสง่มอบอืน่ๆ การ

สวมถงุมอืในขณะทีใ่หบ้รกิารสาธารณสขุ ขอ้ก าหนดสขุอนามัยส าหรับรา้นอาหาร)  

d) มาตรฐารนหรอืขอ้ควรปฏบัิตซิ ึง่องคก์รไดใ้หค้ าม่ันสญัญากบัตนเอง (อาท ิ เกณฑข์องอตุสาหกรรม หรอื

มาตรฐานสขุภาพและความปลอดภัย)  

e) ผลทีต่ามมาทีม่นัียยะของความลม้เหลวอันเนือ่งมาจากลักษณะของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร อาท ิความ

ลม้เหลวสามารถแบง่ประเภทจากถงึตายอยา่งเป็นไปได ้(อาท ิในกรณทีีม่กีารวางแผนความปลอดภยัดา้น

การจราจรบนถนนไมด่ ีซึง่สามารถน าไปสูอ่บัุตเิหตไุด)้ กบัปัญหาซึง่สง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีความพงึ

พอใจของลกูคา้ (อาท ิน ้าหมกึทีไ่มส่ม า่เสมอในผา้ซึง่น าไปสูก่ารจางหรอืการไหลของส)ี  

ปัจจัยป้อนทีป่ระยกุตใ์ชส้ าหรับการออกแบบและการพัฒนาควรจะเก็บรักษาเป็นเอกสารสารสนเทศ 

ปัจจัยป้อนเหลา่นีส้ามารถเป็นการอา้งองิกบัเกณฑเ์ฉพาะหรอืขอ้ก าหนดคณุลักษณะเฉพาะซึง่ระบไุวใ้นการวางแผน

โครงการ 

โดยทีค่วามขดัแยง้ของขอ้ก าหนดของปัจจยัป้อนหรอืยากล าบากในการจดัการหรอืบรรล ุองคก์รควรจะน ากจิกรรม

ตา่งๆ ในการแกปั้ญหาไปปฏบิัต.ิ 

8.3.4 การควบคมุการออกแบบและพฒันา 

องคก์รตอ้งประยกุตใ์ชก้ารควบคมุทีใ่ชส้ าหรับกระบวนการออกแบบ และพัฒนา เพือ่ใหแ้น่ใจวา่:  

a) ผลลัพธท์ีต่อ้งบรรลไุดร้ับการระบ ุ

b) การทบทวน (review)ไดร้ับการด าเนนิการเพือ่ประเมนิความสามารถทีผ่ลจากการออกแบบและพฒันา

จะบรรลขุอ้ก าหนด  

c) กจิกรรมการทวนสอบ ( Verification) ไดร้ับการด าเนนิการเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผลลัพธจ์ากการออกแบบ

และพฒันาสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดปัจจัยป้อน  

d) กจิกรรมการรับรองผล ( Validation) ไดร้ับการด าเนนิการ เพือ่ท าใหม้ั่นใจวา่ ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร

สดุทา้ยจะสามารถสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในการน าไปใชท้ีก่ าหนดไวห้รอืการใชง้านตามเจตนา 

e) ไดก้ระท ากจิกรรมทีจ่ าเป็นใดๆส าหรับปัญหาทีพ่บระหวา่งกจิกรรมการทบทวน หรอื กจิกรรมการทวน

สอบ หรอื กจิกรรมการรับรองผล 

f) เอกสารสารสนเทศของกจิกรรมเหลา่นีไ้ดร้ับการเก็บรักษา 

หมายเหต ุ การทบทวนการออกแบบและพัฒนา การทวนสอบ และ การรับรองผลมเีป้าประสงคท์ีแ่ตกตา่ง  ซึง่สามารถ

กระท าแยกหรอืร่วมกนั ตามความเหมาะสมกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารขององคก์ร 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ทันททีีปั่จจยัป้อนไดถ้กูพจิารณาก าหนด กจิกรรมและการควบคมุ

การออกแบบและพัฒนาถกูน าไปปฏบัิตติามารวางแผนเพือ่ใหม่ั้นใจวา่กระบวนการมปีระสทิธภิาพ 

ผูบ้รหิารสงูสดุควรสรา้งความเชือ่ม่ันวา่ไดร้ับมอบหมายบคุลากรทีเ่หมาะสม เพือ่จัดการและด าเนนิการทบทวนอยา่ง

เป็นระบบเพือ่พจิารณาวา่บรรลผุลตามวัตถปุระสงคข์องการออกแบบ  และการพัฒนา  การทบทวนนีอ้าจเลอืกบาง

จดุของกระบวนการออกแบบและพัฒนาเชน่เดยีวกบั ณ จดุสิน้สดุ 

 ตัวอยา่งหวัขอ้ส าหรับการทบทวน ประกอบดว้ย : 

- ความเพยีงพอของขอ้มลูป้อนเขา้ส าหรับงานออกแบบและพัฒนา 

- ความคบืหนา้ของแผนกระบวนการออกแบบและพัฒนา 
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- เป็นไปตามเป้าหมายของการทวนสอบ  และการทดสอบความใชไ้ด ้

- ประเมนิศักยภาพทีจ่ะเกดิอันตราย  หรอืฐานนยิมของความผดิพลาดจากการใชผ้ลติภัณฑ ์

- ขอ้มลูวงจรชวีติดา้นสมรรถนะของผลติภัณฑ ์

- ควบคมุการเปลีย่นแปลงและผลกระทบระหวา่งกระบวนการออกแบบและพฒันา 

- การชีบ้ง่และปฏบัิตกิารแกไ้ขปัญหา 

- โอกาสส าหรับการปรับปรงุกระบวนการออกแบบและพัฒนา  และ 

- ศักยภาพทีจ่ะเกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ ์

ในขัน้ตอนทีเ่หมาะสม  องคก์รควรเขา้ท าการทบทวนผลลัพธก์ารออกแบบ และการพัฒนา เชน่เดยีวกบักระบวนการ  

วา่เป็นไปตามความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้และบคุลากรในองคก์รผูร้ับผลลัพธจ์ากกระบวนการ

พจิารณานีค้วรค านงึถงึความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ดว้ย 

ตัวอยา่งกจิกรรมการทวนสอบผลลัพธข์องกระบวนการออกแบบและพฒันา  ประกอบดว้ย : 

- เปรยีบเทยีบระหวา่งขอ้ก าหนดปัจจยัป้อนเขา้กบัผลลัพธข์องกระบวนการ 

- วธิเีปรยีบเทยีบ เชน่การค านวณทางเลอืกการออกแบบและพัฒนา 

- การประเมนิเทยีบกบัผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยคลงึกนั 

- การทดสอบ  การใชแ้บบจ าลองหรอืการลองผดิลองถกูเพือ่ตรวจวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดจ าเพาะของ

ขอ้มลูป้อนเขา้  และ 

- การประเมนิเทยีบกบับทเรยีนทีเ่รยีนรูจ้ากประสบการณ์กระบวนการในอดตี  เชน่ การไมเ่ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด และความไมม่ปีระสทิธภิาพ 

การทดสอบความใชไ้ดข้องผลลัพธจ์ากกระบวนการออกแบบและพัฒนามคีวามส าคญัตอ่ผลส าเร็จจากการรับรอง

และใชโ้ดยลกูคา้  ผูส้ง่มอบ  และบคุลากร  ในองคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 

การเขา้มามสีว่นรว่มโดยผูไ้ดร้บัผลกระทบเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชจ้รงิประเมนิผลลัพธผ์า่นชอ่งทาง เชน่ 

- การทดสอบความใชไ้ดข้องซอฟทแ์วรก์อ่นการตดิตัง้หรอืน าไปใชง้าน  และ 

- การทดสอบความใชไ้ดข้องการใหบ้รกิารกอ่นแนะน าไปยังวงกวา้ง 

การทดสอบความใชไ้ดข้องผลลัพธก์ารออกแบบและพัฒนาเพยีงบางสว่นอาจมคีวามจ าเป็นเพือ่ใหค้วามม่ันใจใน

การใชง้านในอนาคต 

การมขีอ้มลูอยา่งเพยีงพอเกดิจากกจิกรรมการทวนสอบเพือ่ใหม้คีวามสามารถในวธิกีารออกแบบและพฒันา  และ

การตัดสนิใจทีจ่ะทบทวน  การทบทวนนีป้ระกอบดว้ย  

- การปรับปรงุกระบวนการและผลติภัณฑ ์

- ความสามารถใชง้านไดข้องผลลัพธ ์

- บันทกึของกระบวนการและการทบทวนมเีพยีงพอ 

- กจิกรรมสบืสวนหาขอ้ผดิพลาด  และ 

- ความจ าเป็นของกระบวนการออกแบบและพฒันาในอนาคตการตดิตามตรวจสอบ การวดั การวเิคราะห ์

และการทบทวน  

กจิกรรมการทบทวน การทวนสอบและการรับรองผลมคีวามส าคัญส าหรับการควบคมุกระบวนการการออกแบบและ

พัฒนา และจ าเป็นตอ้งน าไปปฏบัิตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึเป็นไปไดท้ีจ่ะการทบทวน ทวนสอบและรับรองสมบรูณ์

เป็นกระบวนการเดยีวหรอืกจิกรรมทีแ่ยกตา่งหาก  ส าหรับ ISO 9001:2015, 8.3.4, a) ถงึ f) องคก์รควรจะท าให ้

มั่นใจวา่: 

a) บคุคลทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการออกแบบและการพฒันาตระหนักและเขา้ใจในขอ้ก าหนดของลกูคา้และ

ผูใ้ชข้ัน้ปลายและผลสดุทา้ยทีมุ่ง่หวังไวอ้ยา่งครบถว้น ความคลาดเคลือ่นจากขอ้ก าหนดเหลา่นี ้ตัวอยา่งเชน่ 

ในการวางแผนเพือ่เพิม่สมรรถนะของผลติภัณฑ ์จ าเป็นตอ้งไดร้ับการค านงึถงึปัจจัย อาท ิตน้ทนุและความงา่ย

ในการใช ้
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b) การทบทวนระยะการวางแผนการออกแบบและการพัฒนาและผลของระยะมอียูเ่พือ่ยนืยันวา่เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของปัจจัยป้อน พจิารณาก าหนดปัญหาและพฒันาวธิแีกปั้ญหา บคุคลตา่งๆ ผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัระยะ

เฉพาะของกระบวนการออกแบบและการพฒันาสามารถเกีย่วขอ้งกนัในการทบทวน รวมถงึบคุคลเหลา่นัน้ที่

เกีย่วขอ้งในการผลติผลติภัณฑห์รอืบรกิารและทีซ่ ึง่ลกูคา้ ผูใ้ชข้ัน้ปลายและผูส้ง่มอบภายนอก ส าหรับระดับ

ความซบัซอ้นทีต่า่งกนั: 

o การออกแบบทีซ่บัซอ้นอาจจะไดร้ับการทบทวนในการประชมุทีเ่ป็นทางการ และรายงานการ

ประชมุดังกลา่วจะประกอบดว้ยบันทกึ 

o การทบทวนส าหรับการออกแบบแบบงา่ยสามารถเป็นทางการนอ้ยลง และบันทกึอาจจะ

ประกอบดว้ยหมายเหตบุนแผนทีไ่ดด้ าเนนิการทบทวน ลงชือ่โดยผูท้บทวนและลงวันที ่

c) การทวนสอบจะด าเนนิการเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ บรรลขุอ้ก าหนดทัง้หมดทีร่ะบไุวต้ัง้แตต่น้ของกระบวนการการ

ออกแบบและการพัฒนา ส าหรบัโครงการขนาดใหญข่ึน้ กระบวนการสามารถแบง่เป็นระยะส าคญัตา่งๆ โดย

ด าเนนิการการทวนสอบทีก่ าหนด  ในตอนทา้ยของระยะ กจิกรรมการทวนสอบสามารถรวมถงึ: 

o การด าเนนิการค านวณทางเลอืก 

o การเปรยีบเทยีบการออกแบบใหมท่ีม่กีารออกแบบทีไ่ดร้ับการตรวจทานทีค่ลา้ยคลงึกนั 

o การรับรองผลการทดสอบและการสาธติ 

o การตรวจสอบเอกสารสารสนเทศของระยะการออกแบบกอ่นทีจ่ะตพีมิพ ์

d) การรับรองผลจะถกูด าเนนิการเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผลติภัณฑห์รอืบรกิารขัน้สดุทา้ยจะตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้หรอืผุใ้ชข้ัน้สดุทา้ยเพือ่การใชเ้ฉพาะเจาะจงหรอืตามเจตนา ตวัอยา่งของกจิกรรมการรับรองผลสามารถ

รวมถงึ: 

o การทดลองดา้นการตลาด 

o การทดสอบเชงิปฏบัิตกิาร 

o การจ าลองแบบและการทดสอบภายใตส้ภาวะของผูใ้ชท้ีมุ่ง่หวังไว ้

o การจ าลองแบบหรอืการทดสอบบางสว่น (อาท ิเพือ่จ าลองแบบความสามารถของอาคารในการ

ทนตอ่แผน่ดนิไหว) 

o การทดสอบลกูคา้หรอืผูใ้ชข้ัน้ปลายซึง่ใหผ้ลยอ้นกลับ 

e) หากกจิกรรมการทบทวน การทวนสอบและการรับรองผล ไดท้ าใหเ้ห็นปัญหา ควรพจิารณาก าหนดกจิกรรมการ

แกปั้ญหาเหลา่นี ้การประเมนิประสทิธผิลของกจิกรรมเหลา่นีค้วรจะเป็นสว่นหนึง่ของการทบทวนครัง้ตอ่ไป 

f) เอกสารสารสนเทศของกจิกรรมการทบทวน การทวนสอบและการรับรองผลจะเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นหลักฐานวา่ 

กจิกรรมการออกแบบและการพัฒนาถกูด าเนนิการตามแผน ตัวอยา่งตา่งๆ สามารถรวมถงึ รายงานการประชมุ 

รายงานการตรวจสอบและการทดสอบ และการอนุมัตขิองลกูคา้   

8.3.5 ผลการออกแบบและการพฒันา 

องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่ผลลัพธก์ารออกแบบและพฒันา: 

a) สอดคลอ้งกบัปัจจัยป้อน  

b) เพยีงพอส าหรบักระบวนการตอ่ไป ในการจัดเตรยีมผลติภัณฑแ์ละบรกิาร  

c) รวมถงึหรอือา้งองิ ขอ้ก าหนดการวัด เฝ้าระวงัตดิตาม, ตามความเหมาะสม, และ เกณฑก์ารยอมรับ 

d) ระบคุณุลักษณะผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีส่ าคญัส าหรับเป้าประสงคต์ามเจตนา และความปลอดภยั และ

การเตรยีมการทีเ่หมาะสม 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ ส าหรับผลของการออกแบบและพัฒนา 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ผลการออกแบบและการพัฒนาใหส้ารสนเทศทีจ่ าเป็นส าหรบั

กระบวนการทัง้หมดซึง่จ าเป็นในการใหผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารทีมุ่ง่หวังไว ้(โดยรวมถงึ กจิกรรมการซือ้ การผลติและ

หลังการสง่มอบ) โดยผลดังกลา่วจะชดัเจนเพยีงพอในการท าใหม่ั้นใจวา่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเหลา่นัน้จะเขา้ใจถงึ

กจิกรรมใดจ าเป็นในการด าเนนิการและในล าดับใด 

ผลการออกแบบและการพฒันาจะผนัแปรโดยขึน้อยูก่บัลักษณะของกระบวนการการออกแบบและการพฒันาและ

ขอ้ก าหนดส าหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิาร ผลการออกแบบและการพัฒนาจะเป็นปัจจัยป้อนส าคัญส าหรับกระบวนการ
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ผลติและการใหบ้รกิาร (ด ูISO 9001:2015, 8.5) 

ส าหรับ ISO 9001:2015, 8.3.5, a) ถงึ d) ผลเหลา่นีค้วรจะ: 

a) สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดปัจจยัป้อนทีน่ยิามตาม ISO 9001:2015, 8.3.3 

b) เพยีงพอในการท าใหม้ั่นใจวา่ สามารถด าเนนิการกระบวนการทีต่ามมาทัง้หมดทีจ่ าเป็นในการจัดเตรยีม

ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร โดยพจิารณาผูท้ีจ่ะใชผ้ลและในเหตกุารณ์อะไร 

c) ใหส้ารสนเทศทีช่ดัเจนเกีย่วกบัสิง่ทีก่ าหนดเกีย่วกบัการเฝ้าระวังตดิตามและการวัด โดยรวมถงึรายละเอยีด

ของเกณฑก์ารยอมรับส าหรับกระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารซึง่จัดหาจากภายนอก  และการวางตลาด

ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

d) การใหส้ารสนเทศทีส่ าคญัเกีย่วกบัคณุลักษณะของผลติภัณฑแ์ละบรกิารเพือ่ใหม่ั้นใจวา่ สามารถผลติ

ผลติภัณฑห์รอืใหบ้รกิารในวธิทีีป่ลอดภัยและเหมาะสม รวมทัง้ใหร้ายละเอยีดวธิใีชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

(อาท ิวธิกีารใชย้า ส าหรับการเก็บอาหาร หรอืวธิกีารท าความสะอาดผลติภัณฑ)์  

ในบางกรณี ผลการออกแบบสามารถเป็นผลติภัณฑท์ีแ่ทจ้รงิขององคก์ร ตัวอยา่งเชน่ สิง่นีส้ามารถเกดิขึน้ใน

กจิกรรมของสถาปัตยกรรม วศิวกรการออกแบบหรอืชา่งเขยีนแบบ 

ผลการออกแบบควรจะเก็บรักษาไวเ้ป็นเอกสารสารสนเทศโดยรวมถงึ แตไ่มจ่ ากดั: 

— แบบ ขอ้ก าหนดคณุลักษณะของผลติภัณฑ ์(โดยรวมถงึ รายละเอยีดการเก็บรักษา) ขอ้ก าหนด

คณุลักษณะของวัสด ุขอ้ก าหนดการทดสอบ แผนคณุภาพ และแผนการควบคมุ 

— ขอ้ก าหนดคณุลักษณะของกระบวนการ รายละเอยีดของอปุกรณ์การผลติทีจ่ าเป็น 

— แผนการกอ่สรา้งและการค านวณทางเทคนคิ (อาท ิความแข็งแกรง่ ความตา้นทานตอ่แผน่ดนิไหว) 

— รายการอาหาร สตูร วธิกีารปรงุ คูม่อืการบรกิาร 

— การออกแบบแฟชัน่ส าหรับเสือ้ผา้ซึง่ก าหนดโดยภาพรา่งและขอ้ก าหนดคณุลักษณะเฉพาะที่

เกีย่วขอ้งกบัวัสดทุีใ่ช ้

— การออกแบบศลิปภาพพมิพท์ีใ่หร้ปูแบบของโครงงานเฉพาะทีใ่ชใ้นการตพีมิพ ์

— การออกแบบของบรษัิทโฆษณาในรปูแบบของแผนส าหรับการรณรงคด์า้นการตลาด 

8.3.6 การเปลีย่นแปลงการการออกแบบและการพฒันา 

องคก์รจะตอ้งระบ,ุ ทบทวน ควบคมุการเปลีย่นแปลงทีไ่ดก้ระท าระหวา่ง, หรอืในขัน้ตอนทีต่ามมา, ของการ

ออกแบบและพฒันาผลติภัณฑแ์ละบรกิาร, ในขอบเขตทีจ่ าเป็น เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ไมม่ผีลกระทบเชงิลบตอ่ความ

สอดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนดตา่งๆ 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศส าหรับ 

a) การเปลีย่นแปลงการออกแบบและพฒันา 

b) ผลลัพธข์องการทบทวน 

c) การใหก้ารอนุมตักิารเปลีย่นแปลง 

d) การด าเนนิการทีไ่ดก้ระท าเพือ่ป้องกนัผลกระทบในเชงิลบ 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหอ้งคก์รพจิารณาก าหนด ทบทวนและควบคมุการเปลีย่นแปลงทีด่ าเนนิการ

ระหวา่งหรอืภายหลังกระบวนการการออกแบบและการพัฒนา โดยองคก์รควรจะค านงึวา่เป็นสว่นหนึง่ของ

กระบวนการการออกแบบและการพัฒนาซึง่ปฏสิมัพันธก์บักระบวนการอืน่หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (อาท ิลกูคา้หรอืผูส้ง่

มอบภายนอก) จะน าไปปฏบัิตแิละค านงึถงึสิง่เหลา่นีเ้มือ่พจิารณาก าหนดการเปลีย่นแปลงการออกแบบและการ

พัฒนา 

การเปลีย่นแปลงสามารถเกดิขึน้จากกจิกรรมใดๆ ภายในระบบการบรหิารคณุภาพ และในระยะใดรวมถงึแตไ่มจ่ ากดั

เพยีง: 

a) ระหวา่งการน ากระบวนการการออกแบบและการพัฒนาไปปฏบิัต ิ
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b) หลังจากการตรวจปลอ่ยและอนุมัตผิลการออกแบบและการพัฒนา 

c) ดังทีเ่ป็นผลของการเฝ้าระวังตดิตามความพงึพอใจของลกูคา้และผลการปฏบัิตงิานของผูส้ง่มอบภายนอก  

เอกสารสารสนเทศทีเ่ก็บรักษาซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงการออกแบบและการพฒันาสามารถรวมถงึผลลัพธ์

การประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสว่นทีเ่ป็นสว่นประกอบหรอืบนผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีพ่รอ้มสง่มอบเพือ่

ป้องกนัผลกระทบในทางลบ กระบวนการการทบทวน การทวนสอบและการรับรองผลมักจะสง่ผลใหเ้อกสาร

สารสนเทศอธบิายโดยละเอยีดถงึการเปลีย่นแปลงการออกแบบและการพฒันา  

เอกสารสารสนเทศสามารถอธบิายกจิกรรมทีด่ าเนนิการส าหรับกระบวนการตอ่ไปซึง่ไดร้ับผลกระทบโดยละเอยีด

เชน่กนั (อาท ิการซือ้ การผลติ การจดัเตรยีมผลติภัณฑห์รอืบรกิาร) และวธิสีือ่สารกจิกรรมเหลา่นี ้

เอกสารสารสนเทศควรจะระบผุูท้ีไ่ดร้ับมอบอ านาจในการเปลีย่นแปลง ในบางกรณี การมอบอ านาจนีก้ าหนดจาก

ลกูคา้หรอืหน่วยงานดา้นกฎระเบยีบ เอกสารสารสนเทศ สามารถรวมถงึ ค าสัง่เปลีย่นแปลงทีไ่ดร้ับอนุมัตหิรอืการลง

ชือ่การเปลีย่นแปลงทางอเิล็กทรอนกิส ์
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8.4 การควบคมุผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากภายนอก 

8.4 การควบคมุผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากภายนอก 

8.4.1 ท ัว่ไป 

องคก์รตอ้งมั่นใจวา่ กระบวนการ,ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีจ่ัดหาจากภายนอกสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 

องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนดการควบคมุทีป่ระยกุตใ์ชก้บักระบวนการ ,ผลติภัณฑแ์ละบรกิารจากภายนอก เมือ่:  

a) ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร จากผูส้ง่มอบภายนอกทีเ่จตนาส าหรับประกอบเขา้กบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ

องคก์ร 

b) ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีส่ง่มอบตรงใหก้บัลกูคา้โดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก ในนามขององคก์ร  

c) กระบวนการใด, หรอืบางสว่นของกระบวนการ, ทีส่ง่มอบโดยผูส้ง่มอบภายนอกจากผลการตัดสนิใจ

โดยองคก์ร   

 

องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนดและประยกุตใ์ชเ้กณฑ ์ส าหรับการประเมนิ, การเลอืก, การตดิตามสมรรถนะ, และ

การประเมนิซ า้กบัผูส้ง่มอบภายนอก อยูบ่นพืน้ฐานความสามารถในการสง่มอบกระบวนการหรอืผลติภัณฑแ์ละ

บรกิารตามขอ้ก าหนด องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ ส าหรับกจิกรรมเหลา่นี ้และ กจิกรรมทีจ่ าเป็นอัน

เป็นผลจากการ 

ประเมนิ  

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ควบคมุกระบวนการ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารซึง่จัดหาจากผูส้ง่มอบภายนอก ผูส้ง่มอบ

ภายนอกควรจะรวมถงึส านักงานใหญข่องบรษัิทขององคก์ร บรษัิทในเครอื ผูจ้ าหน่ายหรอืใครบางคนทีซ่ ึง่องคก์รได ้

จัดจา้งกระบวนการจากภายนอก 

องคก์รรับผดิชอบในการท าใหม้ั่นใจวา่กระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีจ่ัดหาจากภายนอกสอดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนด (อาท ิผา่นการตรวจสอบสนิคา้ทีร่บัเขา้ หรอื  การตรวจสอบผูใ้หบ้รกิารซึง่จัดจา้งจากภายนอก) 

องคก์รควรจะพจิารณาก าหนด: 

a) กระบวนการภายในมปีฏสิมัพันธก์บักระบวนการทีจ่ดัหาจากภายนอก และผลกระทบซึง่การจดัหานีม้ตีอ่

สมรรถนะการด าเนนิการ 

b) วัสด ุสว่นประกอบหรอืบรกิารทีจ่ัดหาจากภายนอกกอ่รปูเป็นสว่นหนึง่ของผลติภัณฑห์รอืบรกิารขัน้สดุทา้ย 

หรอืส าคัญในการจัดเตรยีมผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 

c) ขอ้ก าหนดและการควบคมุเฉพาะซึง่ประยกุตใ์ชส้ าหรับการจัดเตรยีมจากภายนอก โดยขึน้อยูก่บัผลกระทบ

ทีม่ตีอ่การด าเนนิการและสมรรถนะขององคก์ร 

ตัวอยา่งเชน่ องคก์รอาจจะก าหนดวา่: 

— วัตถดุบิเป็นไปตามขอ้ก าหนดคณุลักษณะทางเทคนคิซึง่ถกูทวนสอบผา่นการตรวจสอบหรอืการ

ทดสอบ 

— กจิกรรมการธ ารงรักษาซึง่จัดโดยบรษัิทหุน้สว่นทีด่ าเนนิการโดยบคุคลทีม่คีวามสามารถทีพ่จิารณา

ก าหนดโดยใชอ้ปุกรณ์ความปลอดภยัทีก่ าหนด 

— บรษัิทในเครอื (อาท ิโรงงานในเครอืจัดหาชิน้สว่นสว่นประกอบส าหรับการประกอบ) ท าการทวนสอบ 

องคก์รจ าเป็นตอ้งพจิารณาก าหนดและประยกุตใ์ชเ้กณฑก์ารประเมนิ การคดัเลอืก การเฝ้าระวังตดิตามสมรรถนะ 

และการประเมนิซ ้าผูส้ง่มอบภายนอก การน ากระบวนการดังกลา่วไปปฏบัิตทิ าใหอ้งคก์รมคีวามเขา้ใจทีช่ดัเจน

เกีย่วกบัขดีความสามารถปัจจบัุนของผูส้ง่มอบภายนอกได ้พจิารณาก าหนดชอ่งวา่งสิง่ทีจ่ าเป็นและพจิารณา

ก าหนดวธิแีกปั้ญหาในการแกปั้ญหาประเด็นเหลา่นี้ 
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ในสถานการณ์ตา่งๆ ทีซ่ ึง่บรษัิทแมห่รอืลกูคา้บังคับการใชผู้ส้ง่มอบภายนอกทีเ่ฉพาะเจาะจง สิง่นีส้ามารถเป็น

เกณฑท์ีจ่ัดท า อยา่งไรก็ตาม ยังคงก าหนดการเฝ้าระวังตดิตามของสมรรถนะส าหรับชนดิของผูส้ง่มอบภายนอก

เหลา่นี ้

ซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ 

1 บททัว่ไป 

คูค่า้ทางธรุกจิขององคก์รอาจเป็นไดท้ัง้ซพัพลายเออรท์ีด่ าเนนิการจัดสง่สนิคา้ ผูใ้หบ้รกิาร สถาบันทางการเงนิและ
เทคโนโลย ีองคก์รของรัฐและทีไ่มใ่ชอ่งคก์รของรัฐ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่อืน่ๆ ทัง้นี ้คูค่า้ทางธรุกจิจะมหีนา้ที่
ในการจดัหาทรพัยากรทกุประเภทตามทีไ่ดต้กลงกนัไวแ้ละตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงดา้นความรว่มมอืทางธรุกจิ
ระหวา่งองคก์รกบัคูค่า้ 
 
โดยองคก์รและคูค่า้ขององคก์รยอ่มตอ้งมกีารพึง่พาอาศัยซึง่กนัและกนั โดยความสมัพันธท์ีมุ่ง่เนน้การสรา้ง
ผลประโยชนร์ว่มกนันีจ้ะชว่ยยกระดับขดีความสามารถขององคก์รในการสรา้งมลูคา่เพิม่ นอกจากนี ้ความรว่มมอื
ทางธรุกจิดังกลา่วยังควรถอืเป็นการสรา้งความสมัพันธก์บักลุม่ซพัพลายเออรใ์นรปูแบบหนึง่ โดยซพัพลายเออร์
สามารถทีจ่ะลงทนุและไดร้ับสว่นแบง่ของผลก าไรหรอืการขาดทนุจากการด าเนนิงานขององคก์ร  
 
ในระหวา่งทีอ่งคก์รก าลังพัฒนาความสมัพันธท์างธรุกจิ ควรมกีารค านงึถงึประเด็นตา่งๆ ดังตอ่ไปนีร้ว่มดว้ย 

- การใหข้อ้มลูแกคู่ค่า้ตามความเหมาะสมเพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของคูค่า้  
- ใหก้ารสนับสนุนคูค่า้ทางดา้นทรัพยากร (เชน่ ขอ้มลู องคค์วามรู ้ความเชีย่วชาญ เทคโนโลย ีกระบวนการ

ตา่งๆตลอดจนการฝึกอบรมบคุลากรรว่มกนั)  
- มกีารมอบสว่นแบง่ทางดา้นผลก าไรและการขาดทนุกบัคูค่า้ 
- ชว่ยยกระดับประสทิธภิาพในการด าเนนิงานของคูค่า้ 

 
2 การคัดเลอืก การประเมนิ และการปรับปรงุพัฒนาศักยภาพความสามารถของซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ 

แตล่ะองคก์รควรมกีารก าหนดและยดึม่ันในกระบวนการส าหรับการระบ ุคัดเลอืก ตลอดจนประเมนิซพัพลายเออร์
และคูค่า้ขององคก์ร เพือ่ด าเนนิการปรับปรงุพัฒนาศักยภาพความสามารถอยา่งตอ่เนือ่งและเพือ่ใหม่ั้นใจวา่
ผลติภัณฑห์รอืทรัพยากรอืน่ๆ ทีซ่พัพลายเออรห์รอืคูค่า้จัดหาใหนั้น้เป็นไปตามความตอ้งการและความคาดหวังของ
องคก์รทกุประการ 
 
ส าหรับการคัดเลอืกและการประเมนิซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ขององคก์ร ควรมกีารค านงึถงึประเด็นตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้
รว่มดว้ย  

- การมสีว่นรว่มในการกจิกรรมตา่งๆ ขององคก์ร ตลอดจนความสามารถในการสรา้งมลูคา่ใหก้บัองคก์รและผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยีขององคก์ร 

- ศักยภาพในการปรับปรงุพัฒนาขดีความสามารถของซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ 
- การยกระดับศักยภาพความสามารถขององคก์รโดยอาศัยการรว่มมอืกบัซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ 
- ความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความสมัพันธร์ะหวา่งองคก์รกบัซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ 

 
โดยภายใตก้ารรว่มมอืกบัซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ องคก์รควรทีจ่ะคน้หาแนวทางในการพัฒนาคณุภาพ ระดับราคา 
และบรกิารจดัสง่สนิคา้ของซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้อยา่งตอ่เนือ่ง ตลอดจนประสทิธผิลของระบบการบรหิารจดัการ 
โดยอาศยัการประเมนิและการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ 
 
นอกจากนี ้แตล่ะองคก์รควรมกีารทบทวนและเสรมิสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งองคก์รกบัซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้
อยา่งตอ่เนือ่ง ในขณะเดยีวกนัก็ควรมกีารสรา้งความสมดลุระหวา่งเป้าหมายในระยะสัน้และระยะยาว 
 
3 โอกาสในการด าเนนิการ 
ฝ่ายบรหิารควรสรา้งความสมัพันธก์บัผูส้ง่มอบและพันธมติร  เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการสือ่สารทีมุ่ง่สูก่าร
ปรับปรงุกระบวนการซึง่สรา้งสรรคม์ลูคา่รว่มกนัอยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ  มโีอกาสหลากหลายส าหรับ   
องคก์รในการทีจ่ะเพิม่มลูคา่จากการท างานรว่มกบัผูส้ง่มอบและพันธมติร  ตวัอยา่ง  เชน่ : 

- จ านวนของผูส้ง่มอบและพันธมติรทีเ่หมาะสมสงูสดุ 
- ก าหนดการสือ่สารสองทางในระดับทีเ่หมาะสมทีส่ดุของทัง้สององคก์รเพือ่สนับสนุนวธิกีารแกปั้ญหาอยา่ง

รวดเร็ว  และหลกีเลีย่งคา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากความลา่ชา้  และขอ้โตแ้ยง้ 
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- ประสานงานกบัผูส้ง่มอบในดา้นขดีความสามารถของกระบวนการวา่ยังคงใชไ้ด ้
- เฝ้าตดิตามขดีความสามารถของผูส้ง่มอบในการสง่มอบผลติภัณฑท์เ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด  โดยมุง่เนน้ไป

ทีข่จัดการทวนสอบทีซ่ ้าซาก 
- กระตุน้เรา้ใหผู้ส้ง่มอบน าโครงการปรับปรงุสมรรถนะอยา่งตอ่เนือ่งไปปฏบัิต ิ และมสีว่นในการรเิริม่การ

ปรับปรงุรว่มกนั 
- ใหผู้ส้ง่มอบเขา้รว่มในกจิกรรมออกแบบหรอืพัฒนาเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละปรับปรงุกระบวนการผลติ

และการสง่มอบผลติภัณฑท์ีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดอยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 
- การเขา้รว่มของพันธมติรในการระบคุวามตอ้งการในการจัดซือ้  และก าหนดกลยทุธร์ว่มในการพัฒนา  และ 
- ประเมนิ ยอมรบั และใหร้างวลัส าหรับความพยายามและความส าเร็จของผูส้ง่มอบและพันธมติร 

 
4 การสรา้งพนัธมติร 
องคก์รควร : 

- ระบผุูส้ง่มอบทีส่ าคญั และองคก์รอืน่  วา่มศีกัยภาพทีจ่ะเป็นพันธมติร 
- รว่มก าหนดและท าความเขา้ใจถงึความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้ใหช้ดัเจน 
- ก าหนดเป้าหมายเพือ่ประกนัถงึความเป็นไปไดใ้นการเป็นพันธมติรอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

การจดัซือ้ 

1 กระบวนการจดัซือ้ 

ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์รควรสรา้งความเชือ่ม่ันวา่กระบวนการจัดซือ้ไดถ้กูก าหนด  และน าไปปฏบัิตเิพือ่การ

ประเมนิ  และควบคมุผลติภัณฑท์ีจ่ดัซือ้ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการและตามขอ้ก าหนดขององคก์ร  เชน่เดยีวกบั

ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

การเชือ่มตอ่อเิลคทรอนคิสก์บัผูส้ง่มอบควรไดร้ับการพจิารณาเพือ่ประโยชนส์งูสดุในการสือ่สารขอ้ก าหนด 

เพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันตอ่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพในสมรรถนะขององคก์ร  ฝ่ายบรหิารควรสรา้งความเชือ่ม่ันวา่

กระบวนการจัดซือ้ไดพ้จิารณากจิกรรมตอ่ไปนี ้

- การระบคุวามตอ้งการและเกณฑก์ าหนดของผลติภัณฑท์ีจ่ดัซือ้อยา่งทันกาล  มปีระสทิธผิล และถกูตอ้ง 

- จากประเมนิตน้ทนุของผลติภณัฑท์ีจ่ัดซือ้  พจิารณาจากสมรรถนะ ราคา และการสง่มอบ 

- ความตอ้งการขององคก์ร  และเกณฑส์ าหรับการทวนสอบผลติภัณฑท์ีจ่ัดซือ้ 

- เอกภาพของกระบวนการจดัซือ้ 

- พจิารณาถงึหลกัเกณฑก์ารท าขอ้ตกลง  ส าหรับทัง้ผูส้ง่มอบและพันธมติร 

- การรับประกนัสบัเปลีย่นผลติภณัฑจ์ัดซือ้ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

- ขอ้ก าหนดดา้นการสง่บ ารงุ 

- การชีบ้ง่และสอบกลับไดข้องผลติภัณฑ ์

- การเอกสาร รวมถงึบันทกึ 

- การควบคมุความเบีย่งเบนจากขอ้ก าหนดของผลติภัณฑ ์

- การพัฒนาผูส้ง่มอบ 

- การระบแุละระงับความเสีย่งเกีย่วกบัผลติภัณฑท์ีจ่ดัซือ้ 

ขอ้ก าหนดของกระบวนการและเกณฑก์ าหนดควรไดร้ับการพัฒนารว่มกบัผูส้ง่มอบ  เพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากความรู ้

เฉพาะทางของพวกเขา  องคก์รอาจใหผู้ส้ง่มอบเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการจัดซือ้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัผลติภัณฑ์

ของพวกเขาเพือ่ปรับปรงุประสทิธผิลและประสทิธภิาพของกระบวนการจัดซือ้ขององคก์ร  ซึง่มสีว่นชว่ยองคก์รใน

การควบคมุสนิคา้คงคลังและมพีรอ้มใหใ้ช ้

องคก์รควรระบบัุนทกึการทวนสอบผลติภัณฑท์ีจ่ัดซือ้การสือ่สารและการสนองตอบตอ่การไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ทีจ่ าเป็นตอ้งม ี เพือ่แสดงถงึการเป็นไปตามเกณฑก์ าหนด 

2 กระบวนการควบคมุผูส้ง่มอบ 
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องคก์รควรจัดตัง้กระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพเพือ่ชีบ้ง่แหลง่ส าหรับจัดซือ้วัสดทุีม่ศีักยภาพ  หรอื

เพือ่พัฒนาผูส้ง่มอบหรอืพันธมติรทีม่อียูแ่ละประเมนิขดีความสามารถในการสง่มอบผลติภณัฑไ์ดต้ามตอ้งการ  เพือ่

สรา้งความเชือ่ม่ันตอ่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของกระบวนการจัดซือ้ทัง้หมด 

ตัวอยา่งของขอ้มลูป้อนเขา้ส าหรับกระบวนการควบคมุผูส้ง่มอบ  ประกอบดว้ย: 

- การประเมนิประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

- สมรรถนะของผูส้ง่มอบเทยีบกบัคูแ่ขง่ 

- ทบทวนคณุภาพของผลติภัณฑ ์ราคา สมรรถนะ การสง่มอบ และการสนองตอบตอ่ปัญหา 

- ตรวจประเมนิระบบบรหิารของผูส้ง่มอบ  และประเมนิศักยภาพดา้นความสามารถในการจดัหาผลติภัณฑท์ี่

ตอ้งการอยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ  และภายในก าหนดเวลา 

- ตรวจสอบขอ้มลูอา้งองิและทีห่าไดข้องผูส้ง่มอบเกีย่วกบัความพอใจของลกูคา้ 

- ประเมนิฐานะทางการเงนิของผูส้ง่มอบ  เพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันวา่ผูส้ง่มอบสามารถอยูร่อดไดต้ลอด

ชว่งเวลาทีส่ง่มอบ 

- การสนองตอบตอ่ขอ้ซกัถาม การเสนอราคา และการยืน่ประมลูของผูส้ง่มอบ 

- ขดีความสามารถของการบรกิาร การตดิตัง้ และการสนับสนุน และประวัตขิองสมรรถนะเทยีบกบัขอ้ก าหนด 

- ความตระหนัก และปฏบัิตติามระเบยีบและขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายของผูส้ง่มอบ 

- ขดีความสามารถในการสง่บ ารงุ รวมถงึทีต่ัง้ และทรัพยากร 

- จดุยนืและบทบาทตอ่ชมุชนของผูส้ง่มอบ อกีทัง้ความรับรูใ้นสงัคม 

ฝ่ายบรหิารควรพจิารณาถงึปฏบัิตกิารทีจ่ าเป็นเพือ่คงไวซ้ ึง่สมรรถนะขององคก์รและความพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี

ในกรณีทีผู่ส้ง่มอบผดิพลาด 

 

8.4.2 ชนดิและขอบเขตของการควบคมุภายนอก 

องคก์รตอ้งม่ันใจวา่กระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละ บรกิารทีถ่กูสง่มอบจากภายนอก ไมส่ง่ผลกระทบในเชงิลบตอ่

ความสามารถขององคก์รในการสง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีวามสอดคลอ้งอยา่งสม า่เสมอใหล้กูคา้   

องคก์รตอ้ง 

a) ม่ันใจวา่กระบวนการทีถ่กูสง่มอบจากภายนอกอยูใ่นการควบคมุของระบบการจัดการดา้นคณุภาพ 

b) ระบทุัง้การควบคมุทีต่อ้งการประยกุตใ์ชก้บัผูส้ง่มอบภายนอก และทีต่อ้งการจะประยกุตใ์ชก้บัผลลัพธ์

สดุทา้ย 

c) ค านงึถงึ 

1) ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร ทีส่ง่มอบจากภายนอกตอ่

ความสามารถขององคก์รทีจ่ะบรรลตุอ่ขอ้ก าหนดลกูคา้ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง 

2) ประสทิธผิลของการควบคมุทีใ่ชโ้ดยผูส้ง่มอบภายนอก 

d) พจิารณาก าหนด การทวนสอบ(verification), หรอืกจิกรรมอืน่ๆ, ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ กระบวนการ 

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารจากภายนอกสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื ด าเนนิการควบคมุผูส้ง่มอบภายนอก เพือ่ทีอ่งคก์รจะมคีวามม่ันใจวา่ ผลติภณัฑแ์ละ

บรกิารทีส่ง่มอบจะบรรลขุอ้ก าหนด   

ชนดิและขอบเขตของการควบคมุจะยดึผลกระทบใดทีม่นัียยะจากกระบวนการผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีส่ง่มอบจาก

ภายนอกสามารถสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถขององคก์รในการสง่มอบผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีส่อดคลอ้งกนัอยา่ง

ตอ่เนือ่งเป็นหลัก  

ตัวอยา่ง ในองคก์รการพมิพ ์คณุภาพกระดาษสามารถมคีวามส าคญั อยา่งไรก็ตาม บรษัิททอ่งเทีย่วอาจจะใชเ้ครือ่ง
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เขยีนเชงิพาณชิยธ์รรมดาโดยไมจ่ าเป็นตอ้งควบคมุการซือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภาพใดๆ โดยองคก์รการพมิพ์

จ าเป็นตอ้งเฝ้าระวังตดิตามสมรรถนะของผุส้ง่มอบกระดาษขององคก์รอยา่งใกลช้ดิเพือ่ใหม่ั้นใจวา่คณุภาพ

ผลติภัณฑท์ีพ่มิพข์ององคก์รนัน้ยังคงอยูใ่นระดับทีค่าดหมาย 

องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดวา่การควบคมุใดจะน าไปปฏบัิตโิดยหรอืส าหรับผูส้ง่มอบภายนอก ความมุง่หมายของ

การควบคมุเหลา่นี ้คอื ท าใหม่ั้นใจวา่การสง่มอบผลติภัณฑห์รอืบรกิารจะด าเนนิการตามการจัดเตรยีมทีว่างแผนไว ้

และผลติภัณฑห์รอืบรกิารจะสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 

องคก์รจ าเป็นตอ้งท าใหม่ั้นใจวา่กระบวนการทีส่ง่มอบโดยผูส้ง่มอบภายนอกซึง่อยูภ่ายในการควบคมุของระบบการ

บรหิารคณุภาพขององคก์รบรรลขุอ้ก าหนดทีป่ระยกุตใ์ชข้อง ISO 9001 

ตัวอยา่งของการควบคมุ รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง: 

a) คณุสมบัตขิองบคุคลทีร่ับโทรศัพทแ์ละการตดิตัง้ระบบสารสนเทศและการสือ่สารในระยะแรกของการ

สบัเปลีย่นส าหรับศนูยป์ระสานงานบรกิารทีจ่ดัจา้งจากภายนอก 

b) การตรวจสอบทีร่ับเขา้ซึง่ด าเนนิการโดยผูต้รวจสอบทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม หรอืการทดสอบซึง่ด าเนนิการ

กบัตัวอยา่งทีห่อ้งปฏบัิตกิารขององคก์ร ส าหรับผลติภัณฑท์ีส่ง่มอบ 

c) รายการตรวจสอบซึง่ใชเ้มือ่ด าเนนิการทวนสอบกจิกรรมทีว่างแผนไวท้ัง้หมดส าหรับการบรกิารท าความ

สะอาดหอ้งน ้า ทีโ่รงแรมหรอืส านักงาน 

กจิกรรมการทวนสอบซึง่สามารถค านงึถงึรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง: 

— การตรวจสอบการรับ (อาท ิการตรวจสอบเครือ่งใชส้ านักงานอาจจะเป็นการทวนสอบแบบงา่ยซึง่

ปรมิาณทีส่ัง่ซือ้ถกูสง่มอบทีซ่ ึง่ใบเซ็นของสนิคา้ในการสง่มอบลงชือ่โดยลกูจา้งอาจจะเกีย่วขอ้งกบั

เอกสารสารสนเทศทัง้หมดทีก่ าหนด) 

— การทบทวนใบรับรองการวเิคราะห ์

— การตรวจประเมนิของบคุคลทีส่อง 

— การทดสอบ (อาท ิองคก์รอาจจะเลอืกตรวจสอบตัวอยา่งหรอืด าเนนิการทดสอบบางรปูแบบเพือ่ทวน

สอบการสอดคลอ้งกนักบัขอ้ก าหนด  โดยเป็นทางเลอืกที ่การทดสอบอาจจะมปีระสทิธภิาพเทา่กนั

และมปีระสทิธภิาพมากกวา่เพือ่ทบทวนใบรับรองการวเิคราะหห์รอืผลการทสอบทีย่ืน่ใหโ้ดยผูส้ง่มอบ

ภายนอก) 

— การประเมนิ ขอ้มลูจากการวเิคราห ์

— การประเมนิตัวชีบ้ง่สมรรถนะ 
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8.4.3 ขอ้มลูส าหรบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

องคก์รตอ้งม่ันใจวา่ขอ้ก าหนดมคีวามพอเพยีงกอ่นท าการสือ่สารกบัผูส้ง่มอบภายนอก 

องคก์รตอ้งท าการสือ่สารขอ้ก าหนดกบัผูส้ง่มอบภายนอกส าหรับ  

a) กระบวนการ, ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร ทีจ่ะสง่มอบ  

b) การอนุมัต:ิ 

1) ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

2) วธิกีาร กระบวนการ และอปุกรณ์ 

3) การปลอ่ยผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

c) ความสามารถ, รวมถงึคณุสมบตัทิีจ่ าเป็นของบคุคล  

d) ปฏสิมัพันธข์องผูส้ง่มอบภายนอกกบัองคก์ร 

e) การควบคมุและการเฝ้าระวังตดิตาม  สมรรถนะของผูส้ง่มอบภายนอกทีป่ระยกุตใ์ชโ้ดยองคก์ร  

f) กจิกรรมการทวนสอบหรอืรับรองผล ขององคก์ร,หรอืลกูคา้ของตน ,ทีเ่จตนากระท าทีส่ถานทีข่องผูส้ง่

มอบภายนอก   

 

 

ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รสือ่สารขอ้ก าหนดและการควบคมุกบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก

อยา่งชดัเจนทีจ่ าเป็นส าหรับองคก์รในกระบวนการ บรกิารหรอืผลติภัณฑท์ีส่ง่มอบจากภายนอก เพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่ง

ผลกระทบเชงิลบตอ่การด าเนนิการขององคก์รหรอืตอ่ความพงึพอใจของลกูคา้ 

องคก์รควรจะท าใหม้ั่นใจวา่ขอ้ก าหนดนีค้รบถว้น ชดัเจนและระบแุหลง่ทีม่นัียยะใดๆ ของความก ากวมหรอืสบัสน 

ทัง้สองฝ่ายควรจะตกลงในสิง่ทีก่ าหนด จงึเป็นสิง่ส าคัญทีร่ายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจะถกูระบไุวอ้ยา่งชดัเจน

ในเวลาสัง่ซือ้ รายละเอยีดเหลา่นีจ้ะรวมถงึ ตัวอยา่งเชน่ แบบ แค็ตตาล็อกหรอืหมายเลขรุน่ เวลาตอบ และวันที่

และสถานทีส่ง่มอบทีก่ าหนด 

ขอ้มลูทีส่ง่ใหก้บัผูส้ง่มอบภายนอก (อาท ิค าสัง่ซือ้เป็นหนังสอื) ควรจะไดร้บัการตรวจสอบกอ่นทีจ่ะออก ในองคก์ร

ขนาดเล็ก บางทอีาจจะเป็นบคุคลทีท่ าการซือ้จะเป็นผูท้ีท่ าการตรวจสอบความเพยีงพอ โดยสิง่นีจ้ะเกีย่วขอ้งกบั

การอา่นและการยนืยนัค าสัง่ทางโทรศัพทอ์ยา่งงา่ย 

ขอ้มลูการซือ้ควรจะใหร้ายละเอยีดตา่งๆ เกีย่วกบัวธิกีาร กระบวนการและอปุกรณ์ใดๆ ทีค่วรจะใช ้อาท ิเทคนคิการ

เชือ่มทีแ่น่นอน การใชอ้ปุกรณ์ทีส่อบเทยีบโดยเฉพาะหรอืเครือ่งแบบของลกูจา้ง ปัจจัยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งระบไุว ้

อยา่งชดัเจนสามารถเกีย่วขอ้งกบั ตัวอยา่งเชน่ การบรรจหุบีหอ่ การตดิฉลาก ใบรับรองการวเิคราะหห์รอืผลการ

ทดสอบ ในขณะทีเ่ป็นสิง่ส าคญัในการอธบิายสิง่ทีจ่ าเป็นอยา่งครบถว้น รายละเอยีดทีไ่มจ่ าเป็นสามารถน าไปสู่

ความเขา้ใจผดิและการสง่มอบทีไ่มถ่กูตอ้ง 

ขอ้มคูวรจะระบขุอ้ก าหนดของความสามารถใดๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับบคุคลจากผูส้ง่มอบภายนอก อาท ิชา่งเชือ่มที่

ไดร้ับการรับรอง หรอืทนายความทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 

ขอ้ก าหนดส าหรับวธิทีีผู่ส้ง่มอบภายนอกจะสือ่สารกบัองคก์รควรจะรวมอยูด่ว้ย อาท ิชดุการประชมุทีว่างแผนไวเ้พือ่

ทบทวนความคบืหนา้หรอืระบบุคุคลในองคก์รทีจ่ะเป็นจดุตดิตอ่อันดับแรก 

สมรรถนะของผูส้ง่มอบภายนอกจ าเป็นตอ้งถกูเฝ้าระวังตดิตาม ชนดิและความถีข่องการเฝ้าระวังตดิตามทีอ่งคก์รจะ

ใชค้วรจะรวมอยูใ่นขอ้มลูโดยจะสามารถระบรุะดับของสมรรถนะทีผู่ส้ง่มอบภายนอกตอ้งบรรล ุหรอืใหข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกบัวธิทีีจ่ะสือ่สารผลของการประเมนิสมรรถนะขององคก์ร 

บางครัง้ องคก์รหรอืลกูคา้ขององคก์รจ าเป็นตอ้งด าเนนิการทวนสอบหรอืรับรองผลทีส่ถานทีข่องผูส้ง่มอบภายนอก 

เนือ่งจากขนาดของผลติภัณฑ ์ลักษณะของบรกิาร หรอืเนือ่งจากขอ้จ ากดัของเวลาในการสง่มอบ 

ตัวอยา่ง นักออกแบบตกแตง่ภายในจ าเป็นตอ้งมาเยีย่มชมผูผ้ลติเพือ่ดผูา้มา่นซึง่ไดส้ัง่ซือ้ หรอืลกูจา้งตอ้งถกูเฝ้า

ระวังตดิตามในขณะทีพ่วกเขาก าลังรับการฝึกอบรมในสถานทีฝึ่กอบรม 
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ในกรณีเหลา่นี ้องคก์รควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการจัดเตรยีมดังกลา่ว อาท ิการเลอืกเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุส าหรับ

การทวนสอบและการรับรองผลและการสง่มอบอืน่ใด (อาท ิพืน้ทีว่า่งของส านักงาน การสนับสนุนดา้นการบรหิาร

หรอืสถานทีท่ดสอบ) ซึง่ก าหนดโดยผูส้ง่มอบภายนอก 
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8.5 การผลติและการใหบ้รกิาร 

8.5.1 การควบคมุการผลติและการใหบ้รกิาร 

องคก์รจะตอ้งด าเนนิการผลติ และสง่มอบบรกิาร ภายใตส้ภาวะทีถ่กูควบคมุสภาวะทีไ่ดร้บัการควบคมุนีต้อ้ง

รวมถงึ, เทา่ทีป่ระยกุตใ์ชไ้ด ้

สภาวะการควบคมุจะตอ้งประกอบไดด้ว้ยหวัขอ้ดังตอ่ไปนี ้เทา่ทีป่ระยกุตใ์ชไ้ด ้

a) ความมพีรอ้มของเอกสารสารสนเทศทีร่ะบ ุ

1) คณุลักษณะตา่งๆ ของผลติภณัฑท์ีจ่ะผลติ, การบรกิารทีจ่ะสง่มอบ หรอืกจิกรรม 

2) ผลทีจ่ะบรรลถุงึ 

b) ความมพีรอ้ม และใชท้รัพยากรในการการตรวจตดิตามและการตรวจวดั 

c) การด าเนนิกจิกรรมการตรวจตดิตามและการตรวจวดัในขัน้ตอนทีเ่หมาะสมทีจ่ะพสิจูนว์า่เกณฑส์ าหรับ

การควบคมุกระบวนการ หรอืผลลัพธข์องกระบวนการ และเกณฑก์ารยอมรับผลติภัณฑแ์ละบรกิารได ้

บรรลถุงึ 

d) การใชส้าธารณูปโภคและสภาวะแวดลอ้ม ทีเ่หมาะสมส าหรบัการด าเนนิกระบวนการตา่งๆ 

e) การแตง่ตัง้บคุลากรทีม่คีวามสามารถ รวมถงึคณุสมบตัทิีต่อ้งการ 

f) การรับรองผล และการรับรองผลซ า้ตามระยะ ในความสามารถทีจ่ะบรรลผุลลัพธท์ีไ่ดว้างแผนไวส้ าหรับ

กระบวนการผลติและการใหบ้รกิาร , หากผลลพัธไ์มส่ามารถทวนสอบ(verify )ในขัน้ตอนของการตรวจ

ตดิตามหรอืตรวจวัดทีต่ามมา 

g) การด าเนนิกจิกรรมในการป้องกนัความผดิพลาดของคน 

h) การด าเนนิการกจิกรรมการตรวจปลอ่ย, กจิกรรมการสง่มอบ และกจิกรรมหลังการสง่มอบ 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหอ้งคก์รจดัท าการควบคมุในการจดัหาผลติภัณฑแ์ละการสง่มอบบรกิารซึง่ท าให ้

ม่ันใจวา่ผลทีค่าดหวังไวจ้ะบรรล ุโดยลดความเป็นไปไดส้ าหรับผลทีไ่มส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนด 

ฝ่ายบรหิารควรท ามากกวา่การควบคมุกระบวนการผลติเพือ่บรรลถุงึการเป็นไปตามขอ้ก าหนด  และใหผ้ลประโยชน์

แกผูม้สีว่นไดเ้สยี  ซึง่อาจส าเร็จไดโ้ดย การปรับปรงุประสทิธผิลและประสทิธภิาพของกระบวนการผลติ  และ

กระบวนการสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

- การลดความสญูเสยี 

- การฝึกอบรมบคุลากร 

- การสือ่สารและการบันทกึสารสนเทศ 

- การพัฒนาขดีความสามารถของผูส้ง่มอบ 

- การปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน 

- การป้องกนัปัญหา 

- วธิกีารในกระบวนการและผลไดจ้ากกระบวนการ  และ 

- วธิกีารเฝ้าตดิตาม 

องคก์รควรจะก าหนดสภาวะในการควบคมุผลติภัณฑแ์ละการใหบ้รกิารเพือ่ใหม้ั่นใจวา่จะบรรลเุกณฑท์ีพ่จิารณา

ก าหนดใน ISO 9001:2015, 8.1  

องคก์รควรจะค านงึถงึวงจรการผลติและการใหบ้รกิารทีค่รบถว้นเมือ่พจิารณาก าหนดสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งควบคมุ 

โดยรวมถงึขอ้ก าหนดส าหรับกจิกรรมหลังการสง่มอบ (อาท ิการตดิตัง้ การรบัประกนัหรอืการจัดการค ารอ้งเรยีน) 

ส าหรับ ISO 9001:2015, 8.5.1, a) ถงึ h) ควรจะค านงึถงึประเด็นทีป่ระยกุตใ์ชข้องสิง่ตอ่ไปนีค้วรจะ: 

a) a)ความมเีอกสารสารสนเทศพรอ้มซึง่นยิามคณุลักษณะของผลติภัณฑท์ีผ่ลติ บรกิารทีใ่หห้รอืกจิกรรมทีจ่ะ

ด าเนนิการ โดยองคก์รควรจะใหเ้อกสารสารสนเทศทีเ่ขา้ใจไดแ้กบ่คุคลเหลา่นัน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม

หรอืกระบวนการ อาท ิขอ้ก าหนดคณุลักษณะเฉพาะหรอืวธิกีารปฏบัิตงิาน และชว่ยใหม่ั้นใจวา่ผลติภัณฑ์
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หรอืบรกิารสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตา่งๆ ทีร่ะบ ุ(ISO 9001 ไมก่ าหนดใหอ้งคก์รจัดท าเอกสารสารสนเทศ

ทีป่ระกอบดว้ยรายละเอยีดทัง้หมดทีผู่ป้ฏบิัตงิานทีม่คีวามสามารถควรจะทราบ)  

ตัวอยา่ง  โดยปกต ิไมจ่ าเป็นตอ้งอธบิายวธิกีารขบัรถยกแกผู่ข้บัรถยกทีไ่ดร้ับการฝึกอบรม อยา่งไรก็ตาม 

วธิกีารปฏบัิตงิานอาจจะจ าเป็นตอ้งอธบิายรายละเอยีดการจัดเตรยีมการเรยีงซอ้น ขอ้จ ากดัในการบังคับรถ  

และการบ ารงุรกัษาประจ า 

b) ทรัพยากรทีจ่ าเป็นในการตรวจตดิตามและตรวจวัด สามารถเป็นอปุกรณ์วัดทีร่ะบซุ ึง่ไดร้ับการสอบเทยีบ

เพือ่ท าการวัดทีแ่น่นอนหรอืวธิกีารทีก่ าหนดซึง่ใชใ้นการสง่มอบบรกิาร 

c) กจิกรรมการตรวจตดิตามและการตรวจวดัใดๆ ซึง่จ าเป็นในการท าใหม่ั้นใจวา่ผลเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ส าหรับผลติภณัฑห์รอืบรกิาร อาท ิการตรวจสอบผลติภัณฑท์ีร่ะยะทีพ่จิารณาก าหนด หรอืการตรวจ

ตดิตามการโทรตดิตอ่ของศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธ ์

d) เกณฑท์ีจ่ าเป็นใดๆ ส าหรับโครงสรา้งพืน้ฐาน (ด ูISO 9001:2015, 7.1.3) หรอืสภาพแวดลอ้มของ

กระบวนการ (ด ูISO 9001:2015, 7.1.4) 

e) ความจ าเป็นในการท าใหม้ั่นใจวา่ความสามารถของบคุคลในการปฏบิัตงิาน (ด ูISO 9001:2015, 7.2) 

โดยรวมถงึการค านงึถงึคณุสมบัตทิีจ่ าเป็นใดๆ อาท ิคณุสมบัตเิหลา่นัน้ส าหรบัผูต้รวจสอบแบบไมเ่ป็น

อันตรายหรอืใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชพีทางการแพทย ์

f) การท าใหม่ั้นใจวา่ กระบวนการทีซ่ ึง่ผลไมส่ามารถทวนสอบไดโ้ดยการเฝ้าระวังตดิตามตามล าดับหรอืการ

วัดไมไ่ดร้ับการรับรองผล (การรับรองผล คอื การยนืยนัผา่นการใหห้ลักฐานเชงิวัตถวุสิยัซึง่ขอ้ก าหนด

ส าหรบัการใชง้านตามเจตนาเฉพาะหรอืการประยกุตใ์ชไ้ดบ้รรล)ุ ตวัอยา่งของกระบวนการตา่งๆ ทีซ่ ึง่

ผลลัพธไ์มส่ามารถทวนสอบผา่นการตรวจสอบตามล าดับสามารถรวมถงึ ชนดิทีแ่น่นอนของการรักษา

พืน้ผวิ การตอบสนองภาวะฉุกเฉนิ หรอืการปฏบิัตกิารเหตกุารณ์ทีอ่าจเป็นได ้อาท ิการน าเครือ่งบนิลงจอด

บนน ้า 

g) องคก์รควรจะด าเนนิการกจิกรรมทีป้่องกนัความผดิพลาดของมนุษย ์อาท:ิ การจ ากดัชัว่โมงท างานทีเ่กนิ 

การวางมาตรการทีเ่หมาะสมในการสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่หมาะสม การจดัการฝึกอบรม

และวธิใีชท้ีเ่หมาะสม การท าใหก้ระบวนการเป็นอัตโนมัต ิการก าหนดการป้อนขอ้มลูขอ้มลูทีส่ าคัญทาง

อเิล็กทรอนกิสส์องครัง้การท าใหม้อีปุกรณ์พรอ้มเพือ่หลกีเลีย่งการใชเ้ครือ่งมอืท างานทีไ่มถ่กูตอ้ง การ

หลกีเลีย่งสิง่รบกวนบคุคล  (อาท ิอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสส์ว่นบคุคล) การหมนุเวยีนงาน การก าหนดการท า

ใหข้อ้มลูสมบรูณ์กอ่นการเสนอใหพ้จิารณา 

h) การด าเนนิการควบคมุส าหรับกจิกรรมการตรวจปลอ่ย การสง่มอบและหลังการสง่มอบ ซึง่จะผันแปรโดย

ขึน้อยูก่บัองคก์ร แตจ่ะรวมถงึกจิกรรมตา่งๆ ตามปกต ิอาท ิการตรวจสอบขัน้สดุทา้ย การบ ารงุรักษาหรอื

การรับประกนั 

ตัวอยา่ง  อปุกรณ์เชือ่มจดุจะผลติงานเชือ่มทีด่อียา่งตอ่เนือ่งหากมกีารบ ารงุรักษาสภาพของขัว้เชือ่มตามก าหนด 

 

8.5.2 การชีบ้ง่และการสอบกลบั 

องคก์รตอ้งใชม้าตรการตา่งๆทีเ่หมาะสมเพือ่ชีบ้ง่ผลลัพธเ์มือ่มคีวามจ าเป็นเพือ่ใหม่ั้นใจการสอดคลอ้งของ

ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

องคก์รตอ้งชีบ้ง่สถานะของผลลัพธ ์ทีเ่กีย่วกบัขอ้ก าหนดในการตรวจตดิตามและตรวจวัด ตลอดการผลติและ

การสง่มอบบรกิาร 

องคก์รตอ้งควบคมุการชีบ้ง่ทีม่ลีักษณะเฉพาะ (unique identification เมือ่การสอบกลับเป็นขอ้ก าหนด, และ

ตอ้งเก็บรักษา เอกสารสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพือ่ใหส้ามารถท าการสอบกลับ 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ท าใหม่ั้นใจวา่องคก์รใชก้ารชีบ้ง่และการสอบกลับเพือ่ทีจ่ะใหอ้งคก์รสามารถ

พจิารณาก าหนดกระบวนการ ผลติภัณฑห์รอืบรกิารซึง่ไดร้ับผลกระทบจากผลทีไ่มส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนดทีม่นัีย

ยะไดต้ลอดกระบวนการผลติและการสง่มอบการบรกิาร โดยองคก์รควรจะใชว้ธิกีารทีต่า่งกนัของการชีบ้ง่ผลโดย
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ขึน้อยูก่บัลักษณะของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ในการเลอืกวธิกีารชีบ้ง่ องคก์รควรจะค านงึถงึ: 

a) สาเหตทุีจ่ าเป็นตอ้งชีบ้ง่ผล อาท ิขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้บังคับ (อาท ิในอตุสาหกรรมอวกาศหรอื

อาหาร)  

b) ทีร่ะยะหรอืระยะตา่งๆ ในการทีด่ าเนนิการชีบ้ง่กระบวนการ และวธิใีนการด าเนนิการชีบ้ง่กระบวนการ 

เหตผุลส าหรับการมกีารชีบ้ง่และการสอบกลบัจะหลากหลาย 

ตัวอยา่ง ในอตุสาหกรรมเสือ้ผา้ วัสดจุากล็อตสยีอ้มเดยีวกนัจะถกูผา่นกระบวนตามปกตเิป็นหนึง่ชดุเพือ่

หลกีเลีย่งปัญหาการไมเ่ขา้กนัของส ีในบรกิารคนเดนิเอกสาร มคีวามจ าเป็นจะตอ้งตดิตามรายการตา่งๆ ที่

รับและสง่มอบเพือ่ธ ารงรักษาการมอบความไวว้างใจและก าหนดเวลาในการสง่มอบ ในการผลติ มคีวาม

จ าเป็นตอ้งท าใหม่ั้นใจวา่วัตถดุบิทัง้หมดนัน้ปลอดจากตะกัว่หรอืสามารถตดิตามสว่นประกอบนัน้ถงึ

แหลง่ก าเนดิ 

ในบางอตุสาหกรรม การชีบ้ง่และการสอบกลับเป็นขอ้ก าหนดทีร่ะบไุมว่า่จะโดยขอ้บังคับหรอืสญัญา 

ตัวอยา่ง   ในการผลติถังรับแรงดัน เป็นเรือ่งธรรมดาในการชีบ้ง่วัสดทุีก่ าหนดใหม้กีารบันทกึและตดิตามผา่นระยะ

การผลติทัง้หมดเพือ่ทีจ่ะสามารถตดิตามผูใ้ชข้ัน้ปลายกบัวสัดเุดมิ 

วธิกีารชีบ้ง่จะหลากหลายโดยขึน้อยูก่บัลักษณะของผล อาท ิ 

— รหสั ชือ่เรยีกหรอืการผสมผสานของสิง่เหลา่นัน้สามารถใชช้ีบ้ง่สญัญาหรอืค าสัง่ซือ้ 

— หมายเลขชิน้สว่นหรอืเครือ่งหมายถาวรหรอืฉลากบนชิน้สว่นทางกายภาพของผลติภัณฑ ์

— ป้ายทีม่องเห็นไดท้างกายภาพซึง่ชีบ้ง่การใหบ้รกิาร อาท ิการท าความสะอาดภายในโรงแรม 

— ระบบแฟ้มขอ้มลูทีก่ าหนดชือ่ส าหรับเอกสารสารสนเทศอเิล็กทรอนกิส ์

โดยทีม่ขีอ้ก าหนดทีส่ามารถตดิตามผล องคก์รควรจะท าใหม้ั่นใจวา่เอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งดา้นกระบวนการ

ทีช่ ีบ้ง่จะเก็บรักษาและมพีรอ้ม  โดยอาจจะจ าเป็นตอ้ง ตัวอยา่งเชน่ ในกรณีของการเรยีกคนืผลติภัณฑ ์เมือ่คน้พบ

วา่อปุกรณ์วัดอยูน่อกการสอบเทยีบ (ด ูISO 9001:2015, 7.1.5.2) ในการตรวจสอบกระบวนการ สิง่ทีไ่มเ่ป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร หรอืเป็นผลของขอ้ก าหนดกฎหมายหรอืขอ้บังคบั (ตัวอยา่งเชน่ ผูท้ีด่แูล

ยาทีไ่ดร้ับการควบคมุบางตวัในโรงแรม) 

องคก์รควรจัดตัง้กระบวนการส าหรับการชีบ้ง่และสอบกลับไดซ้ึง่เหนอืกวา่ขอ้ก าหนดเพือ่รวบรวมขอ้มลูซึง่สามารถ

ใชส้ าหรับปรับปรงุ 

ความจ าเป็นในการชีบ้ง่และสอบกลับไดอ้าจหยบิยกจาก 

- สถานะของผลติภัณฑ ์รวมถงึชิน้สว่น 

- สถานะและขดีความสามารถของกระบวนการ 

- ขอ้มลูสมรรถนะเทยีบกบัผูท้ีด่ทีีส่ดุ  เชน่ ดา้นการตลาด 

- ขอ้ก าหนดในสญัญา  เชน่ ขดีความสามารถในการเรยีกคนืผลติภัณฑ ์

- ขอ้ก าหนดและระเบยีบทีเ่กีย่วกบักฎหมาย 

- จดุประสงคก์ารใชง้านหรอืวธิกีารใช ้

- วัสดอุันตราย  และ 

- การบรรเทาความเสีย่งทีช่ ีบ้ง่ 
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8.5.3 ทรพัยส์นิทีเ่ป็นของลกูคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

องคก์รตอ้งท าการดแูลทรัพยส์นิทีเ่ป็นของลกูคา้หรอืผูส้ง่มอบภายนอกในขณะอยูภ่ายใตก้ารควบคมุหรอืถกูใช ้

โดยองคก์ร   

องคก์รจะตอ้งบง่ชี,้ ทวนสอบ, ป้องกนั และปกป้องทรัพยส์นิของลกูคา้หรอืของผูส้ง่มอบภายนอก ส าหรับการ

น ามาใช ้หรอืประกอบรว่มในผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

เมือ่ทรัพยส์นิของลกูคา้หรอืผูส้ง่มอบภายนอก สญูหาย ,เสยีหาย หรอืพบวา่อาจจะไมเ่หมาะสมตอ่การน าไปใช ้, 

องคก์รตอ้งรายงานสิง่นีใ้หก้บัลกูคา้หรอืผูส้ง่มอบภายนอก และ เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศในสิง่ทเีกดิขึน้ 

หมายเหต ุ ทรัพยส์นิของลกูคา้ หรอืผูส้ง่มอบภายนอก สามารถรวมถงึวัตถดุบิ, ชิน้สว่น, เครือ่งมอืและอปุกรณ์,  ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา และขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ทรัพยส์นิทีไ่มเ่ป็นขององคก์รแตอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุขององค ์กรจะ

ไดร้ับการคุม้ครอง 

องคก์รควรชีบ้ง่ความรับผดิชอบเกีย่วกบัทรัพยส์นิและทรัพยส์มบัตขิองลกูคา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่และอยูภ่ายใต ้

การควบคมุขององคก์ร เพือ่รักษามลูคา่ของทรัพยส์นิ  ตัวอยา่งของทรัพยส์นิดังกลา่ว  เชน่ 

- สว่นผสมหรอืชิน้สว่นจดัสง่มาเพือ่ประกอบเขา้ในผลติภัณฑ ์

- ผลติภัณฑท์ีส่ง่มอบมาซอ่ม  บ ารงุรักษา หรอืยกชัน้ 

- วัสดสุ าหรับบรรจหุบีหอ่จดัหาโดยตรงจากลกูคา้ 

- วัสดขุองลกูคา้ทีด่ าเนนิการโดยกระบวนการบรกิาร เชน่ การจัดเก็บ 

- บรกิารทีจ่ัดหาโดยลกคา้ เชน่ การขนสง่ทรัพยส์นิของลกูคา้ไปยังหน่วยงานทีส่าม 

- ทรัพยส์นิทางปัญญาของลกูคา้ รวมถงึเกณฑก์ าหนด แผนแบบ และสารสนเทศสทิธบัิตร 

ทรัพยส์นิของลกูคา้เป็นทรัพยส์นิทีร่วมเขา้ดว้ยกนัหรอืใชเ้พือ่ผลติผลติภัณฑห์รอืใหบ้รกิาร ทรัพยส์นิของผูส้ง่มอบ

ภายนอกทีใ่หก้บัองคก์รซึง่ถกูใชเ้พือ่จดุประสงคห์นึง่ (อาท ิอปุกรณ์ทีใ่ชบ้รรจหุบีหอ่หรอืขอ้มลูสว่นบคุคล) 

ทรัพยส์นิสามารถจะจับตอ้งไดห้รอืจับตอ้งไมไ่ด ้(อาท ิวสัด ุเครือ่งมอื สถานทีข่องลกูคา้ ทรัพยส์นิทางปัญญาหรอื

ขอ้มลูสว่นบคุคล)  

ตัวอยา่ง ทีซ่ ึง่ลกูคา้ใหม้า ไมว่า่วัสด ุอปุกรณ์ ความรูห้รอืขอ้มลูทีใ่ชใ้นการผลติผลติภัณฑห์รอืสง่มอบบรกิารจะ

รวมถงึ: 

— เครือ่งมอืทีจ่ดัใหเ้พือ่จดุประสงคข์องการวัด 

— รถจักรยานยนตซ์ึง่ทิง้ไวเ้พือ่ใหท้ าการการบ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซม 

— สว่นประกอบส าหรับประกอบแผงวงจรพมิพ ์

— บรรจภุัณฑพ์เิศษส าหรับสนิคา้ส าเร็จรปู 

— อปุกรณ์ภายในบา้น (อาท ิเครือ่งซกัผา้) ทีใ่หไ้วเ้พือ่ซอ่มแซม 

— ขอ้มลูทางการเงนิและสว่นบคุคลทีใ่หก้บับรษัิทบัตรเครดติหรอืเพือ่การจับจา่ยทางอนิเทอรเ์น็ต 

กจิกรรมทีอ่งคก์รควรจะด าเนนิการเพือ่ป้องกนัทรัพยส์นิจะขึน้อยูก่บัชนดิของทรัพยส์นิ 

เจา้ของทรัพยส์นิควรจะถกูชีบ้ง่และรับทราบภายในองคก์รอยา่งชดัเจนตามทีป่ระยกุตใ์ชไ้ด ้โดยการชีบ้ง่บน

ผลติภัณฑห์รอืโดยการเก็บทรพัยส์นิของลกูคา้ในบรเิวณทีแ่ยกตา่งหาก หรอืการจ ากดัการเขา้ถงึทรัพยส์นิทาง

ปัญญา 

ตัวอยา่งของมาตรการทีท่า่นอาจจะน ามาใชเ้พือ้คุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาของลกูคา้ของทา่น หรอืขอ้มลูสว่น

บคุคลของทา่นจะรวมถงึ: 

— สถานทีต่ัง้เฉพาะหรอืแฟ้มขอ้มลูในการเก็บขอ้มลูทางปัญญาของลกูคา้ โดยรวมถงึ แบบของ
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ผลติภัณฑ ์ขอ้มลูสทิธบัิตร สมรรถนะและตวัเลขยอดขาย 

— การคุม้ครองรหสัผา่นของแฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

— ขัน้ตอนทีก่ าหนดขอ้ก าหนดคณุลักษณะของลกูคา้และขอ้มลูทีถ่กูลบในชว่งทา้ยของโครงการ 

— การจ ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูกบับคุคลเฉพาะและไดร้ับการฝึกอบรม 

การทวนสอบทรัพยส์นิเมือ่องคก์รท าการควบคมุทรัพยส์นินัน้มคีวามส าคญั (อาท ิสภาวะหรอืสภาพทางกายภาพ 

ความแมน่ย าของขอ้มลูสว่นบคุคล) การทวนสอบนีจ้ะผันแปรโดยยดึขอ้ก าหนดของลกูคา้หรอืผูส้ง่มอบภายนอกเป็น

หลัก 

ความมุง่หมายของการก าหนดเอกสารสารสนเทศในขอ้ยอ่ยนี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชใ้น

การท าใหม่ั้นใจวา่ลกูคา้หรอืผูส้ง่มอบภายนอกไดร้ับแจง้อยา่งถกูตอ้งหากทรัพยส์นิสญูหาย เสยีหายหรอืคน้พบเป็น

ประการอืน่วา่ไมเ่หมาะสมในการใชง้านหรอืไมส่ามารถใชไ้ด ้

 

8.5.4 การเก็บรกัษา 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาผลลัพธร์ะหวา่งการท าการผลติและการใหก้ารบรกิาร ,ตามขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่ใหม้ัน่ใจ

ถงึความสอดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนด 

หมายเหต ุ การเก็บรักษาสามารถรวมถงึการบง่ชี,้ การเคลือ่นยา้ย, การควบคมุการปนเป้ือน, การบรรจ ุ,การเก็บ, การสง่ตอ่

หรอืการขนสง่ และการป้องกนั 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ ผลผลติและผลติภัณฑแ์ละบรกิารไดร้ับการเก็บรักษาในทกุระยะระหวา่ง

การผลติและการใหบ้รกิาร เพือ่ลดการสญูเสยี และ เสือ่ม 

ฝ่ายบรหิารควรก าหนดและปฏบัิตติามกระบวนการ เคลือ่นยา้ย การบรรจ ุการจัดเก็บ การรกัษา และการสง่มอบ

ผลติภัณฑ ์ เพือ่ป้องกนัความเสยีหาย  การเสือ่มสภาพ หรอืใชผ้ดิในระหวา่งกระบวนการภายในและระหวา่งการสง่

มอบผลติภัณฑ ์ ฝ่ายบรหิารควรใหผู้ส้ง่มอบ  พันธมติรเขา้รว่มก าหนดกระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ

และน าสูก่ารปฏบัิตเิพือ่ป้องกนัรักษาวัสดทุีจ่ัดซือ้ 

ฝ่ายบรหิารควรพจิารณาถงึความจ าเป็นส าหรบัขอ้ก าหนดพเิศษโดยหยบิยกจากธรรมชาตขิองผลติภัณฑ ์ 

ขอ้ก าหนดพเิศษอาจจะใชร้ว่มกบัซอฟทแ์วร ์ สือ่อเิลคทรอนคิส ์ วสัดอัุนตราย  ผลติภัณฑท์ีต่อ้งการบคุคลพเิศษ

เพอ่บรกิาร ตดิตัง้ หรอืใชง้านและผลติภัณฑห์รอืวัสดทุีเ่ป็นเนือ้เดยีวกนั  หรอืไมส่ามารถทดแทนได ้

ฝ่ายบรหิารควรชีบ้ง่ทรัพยากรทีจ่ าเป็นในการรักษาผลติภัณฑต์ลอดวงจรชวีติของมันเพือ่ป้องกนัความเสยีหาย 

เสือ่มสภาพ  หรอืใชผ้ดิ  องคก์รควรแจง้สารสนเทศใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มเกีย่วกบัทรัพยากรและ

วธิกีารทีจ่ าเป็นเพือ่ถนอมรักษาการใชง้านไดต้ามเจตนาตลอดชว่งวจรอายกุารใชง้าน 

 

องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดผลผลติทีซ่ ึง่สามารถเสือ่มสภาพหรอืดอ้ยคา่ และสง่ผลกระทบตอ่การสอดคลอ้งของ

ผลติภัณฑห์รอืบรกิาร และน าวธิกีารเก็บรักษาทีเ่หมาะสมไปปฏบิัต ิ

ตัวอยา่งเชน่: 

a) ในอตุสาหกรรมการบรกิาร ความจ าเป็นในการเก็บรักษาอาจจะเกีย่วขอ้งกบั: 

— การเก็บอาหารไวท้ีอ่ณุหภมูทิีเ่หมาะสมโดยรา้นอาหารจนกวา่อาหารจะพรอ้มใหบ้รกิาร  

— บรษัิท ICT เพือ่ใหม่ั้นใจวา่การเก็บรักษาบรณูาภาพของขอ้มลูโดยการส ารองและการป้องกนัไวรัส

เป็นประจ า 

— การรักษาอายคุวามทนในการเก็บอยูบ่นหิง้และสภาวะการเก็บวัคซนี 
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— การท าใหม่ั้นใจถงึรายงานการตรวจสอบทางการศกึษาวา่จะไมถ่กูเปิดเผย 

— โรงภาพยนตรท์ีด่ าเนนิงานที ่“สะอาด” ในโรงพยาบาล; 

b) ในภาคการผลติ ในคลังสนิคา้ส าหรับผลติภณัฑข์ัน้สดุทา้ย สามารถใชว้ธิกีารเก็บรักษาเพือ่ใหม่ั้นใจถงึ

ความสมบรูณ์ การชีบ้ง่หรอืการปลอดภัยของผลผลติส าหรับระยะหรอืกระบวนการเฉพาะ อาท ิการเก็บ การ

เคลือ่นยา้ยหรอืการขนสง่โดยการควบคมุจดุส าคัญดังกลา่ว ดงัเชน่ อณุหภมู ิวันหมดอาย ุการถา่ยเทประจไุฟฟ้า 

ฝุ่ น การบรรจหุบีหอ่ 

การขึน้อยูก่บัลกัษณะของการด าเนนิการ จ าเป็นตอ้งพจิารณาก าหนดวธิกีารเก็บรักษาส าหรบัชิน้สว่นหรอื

สว่นประกอบใดๆ ทีจ่ะรวมเขา้ดว้ยกนักบัผลติภณัฑข์ัน้สดุทา้ย  (อาท ิส าหรับการผลติหรอืการประกอบ) หรอืส าหรบั

อปุกรณ์หรอืขอ้มลูทีส่ าคญัในการใหบ้รกิาร (อาท ิขอ้มลูซึง่จ าเป็นส าหรับการสนับสนุนทางเทคนคิ การตดิตามการ

สง่มอบคอมพวิเตอรค์รวัเรอืนกบัลกูคา้) 

มหีลายดา้นทีซ่ ึง่ปัญหาการควบคมุดแูลสามารถสง่ผลกบัคณุภาพของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

ตัวอยา่ง 1    บางตัวอยา่งคน้พบในดา้นตา่งๆ ดังตอ่ไปนี:้ 

— โลหะผสมทีม่ทีองแดงเป็นสว่นประกอบหลักสว่นใหญ ่ (อาท ิทองแดง ทองเหลอืงและทองสมัฤทธิ)์ 

ไวตอ่การกดักรอ่นจากรอยนิว้มอื 

— เรอืบรรทกุทีข่นสง่ของเหลวจ าเป็นตอ้งสะอาดหรอืไมม่กีารปนเป้ือนกอ่นเตมิของเหลวทีต่า่งกนั 

— ตัวอยา่งทางการแพทยจ์ าเป็นตอ้งควบคมุดแูลดว้ยเครือ่งมอืพเิศษเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ ขอ้ก าหนด

ในการเก็บจะหลากหลายในแตล่ะอตุสาหกรรม 

ตัวอยา่ง 2   ตวัอยา่งตา่งๆ ของสภาวะการเก็บรวมถงึ การแชเ่ย็นของอาหารหรอืการเก็บสือ่แมเ่หล็ก (อาท ิเทป

วดิโีอ  แถบบันทกึเสยีง และจานบันทกึคอมพวิเตอร)์ ในสภาพแวดลอ้มทีไ่มม่แีมเ่หล็ก 

8.5.5 กจิกรรมหลงัการสง่มอบ 

องคก์รตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดส าหรับกจิกรรมหลังการสง่มอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  

ในการพจิารณาก าหนดก าหนดขอบเขตของกจิกรรมหลังสง่มอบทีจ่ าเป็น, องคก์รตอ้งค านงึถงึ:  

a) ขอ้ก าหนดกฎหมาย และขอ้บังคับ 

b) ผลลัพธต์า่งๆทีไ่มป่รารถนาทีอ่าจเกดิขึน้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑแ์ละการบรกิารขององคก์ร 

c) ลักษณะธรรมชาต ิการใชง้าน และอายกุารใชง้านของผลติภณัฑแ์ละบรกิารขององคก์ร 

d) ขอ้ก าหนดของลกูคา้ 

e) ผลตอบกลับจากลกูคา้ 

หมายเหต ุกจิกรรมหลังจัดสง่สามารถรวมถงึกจิกรรมภายใตก้ารใหก้ารรับประกนั, ภาระขอ้ผกูพันตามสญัญา เชน่บรกิารการ

บ ารงุรักษาและบรกิารเสรมิ เชน่การรไีซเคลิ หรอืการท าลายทิง้ 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ องคก์รบรรลผุลขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งหลังจากสง่มอบผลติภณัฑห์รอื

บรกิารโดยรับรูว้า่การสง่มอบไมจ่ าเป็นตอ้งท าใหร้ับความรับผดิชอบขององคก์รสิน้สดุ  

เมือ่พจิารณาก าหนดกจิกรรมหลังการสง่มอบ องคก์รควรจะค านงึถงึขอ้ก าหนดทีท่ราบตา่งๆ (อาท ิขอ้ก าหนด

กฎหมายและขอ้บังคับหรอืขอ้ก าหนดของลกูคา้) และค านงึถงึความเป็นไปไดว้า่ ผลติภัณฑห์รอืบรกิารไมไ่ด ้

ด าเนนิการตามทีค่าดหมาย และก าหนดใหม้กีจิกรรมเพิม่เตมิ ความเสีย่งของความไมพ่อใจของลกูคา้หรอืการ

สญูเสยีโอกาสทีม่นัียยะจะเพีม่ขึน้หากองคก์รไมค่ านงึถงึกจิกรรมหลังการสง่มอบทีม่นัียยะและระบไุว ้

 

ตัวอยา่งของกจิกรรมหลังการสง่มอบจะรวมถงึ: 

 



คูม่อื ตคีวามขอ้ก าหนด ISO 9001 Cl8.0 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ                                    CL8.0  Page 32 of 36                    07/08/2564 

a) การท าสญัญากบัลกูคา้ในการพจิารณาก าหนดหากผลติภัณฑห์รอืบรกิารเป็นไปตามความพงึพอใจของ

ลกูคา้ 

b) การตดิตัง้อปุกรณ์ในสถานทีต่ัง้ และจ าหน่ายอปุกรณ์เกา่ของลกูคา้ 

c) การจัดเตรยีมสญัญา อาท ิการรับประกนัหรอืการสนับสนุนดา้นเทคนคิ 

d) การเขา้ถงึสารสนเทศทางออนไลนโ์ดยลกูคา้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการสง่มอบผลติภัณฑห์รอืบรกิาร อาท ิ

สถานะของเทีย่วบนิ ค าถามทีถ่กูถามบอ่ย (FAQs) 

e) การรับรองผลติภัณฑ ์

f) ผูค้า้ปลกีคอมพวิเตอรผ์ูท้ีใ่หบ้รกิารสนับสนุนทางเทคนคิทางโทรศัพท ์

 

8.5.6 ควบคมุเปลีย่นแปลง 

องคก์รตอ้งทบทวนและควบคมุการเปลีย่นแปลงส าหรับการผลติหรอืใหบ้รกิาร ,ในขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่ใหม้ั่นใจ

การสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทีร่ะบอุยา่งตอ่เนือ่ง 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีอ่ธบิายรายละเอยีดผลลัพธข์องการทบทวนการเปลีย่นแปลง, บคุคล

ทีม่อี านาจหนา้ทีต่อ่การเปลีย่นแปลง และการด าเนนิการใด ทีเ่กดิขึน้จากการทบทวน 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รจะทบทวนและควบคมุการเปลีย่นแปลงซึง่เกดิขึน้ระหวา่งการ

ผลติและการใหบ้รกิาร ในการปรับแนวใหเ้ป็นแนวเดยีวกนักบัการจัดหาซึง่ถกูพจิารณาก าหนดระหวา่งการวางแผน

ระบบการบรหิารคณุภาพ (ด ูISO 9001:2015, 6.3)   โดยควรจะมุง่เนน้กจิกรรมทีพ่จิารณาก าหนดในการจัดการ

การเปลีย่นแปลงดังกลา่วเพือ่ใหม่ั้นใจในผลผลติ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีป่ระยกุตใ์ช ้

องคก์รควรมกีระบวนการควบคมุการเปลีย่นแปลงอยา่งมปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพเพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันตอ่

กระบวนการเปลีย่นแปลงประโยชนข์ององคก์ร  และเป็นไปตามความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

การเปลีย่นแปลงควรไดร้ับการชีบ้ง่  บันทกึไว ้ประเมนิ  ทบทวนและควบคมุ  ขึน้อยูก่บัความเขา้ใจผลกระทบทีม่ี

กระทบการอืน่  และความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้  และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 

ความเปลีย่นแปลงใด ๆ ในกระบวนการทีม่ผีลกระทบตอ่คณุลักษณะเฉพาะของผลติภัณฑค์วรบันทกึไว ้ และสือ่สาร

เพือ่รักษาความเป็นไปตามขอ้ก าหนดของผลติภัณฑ ์ และจดัใหม้สีารสนเทศส าหรับการปฏบัิตกิารแกไ้ขหรอืการ

ปรับปรงุสมรรถนะขององคก์ร  อ านาจหนา้ทีใ่นการรเิริม่การเปลีย่นแปลงควรก าหนดไวเ้พือ่รักษาการควบคมุ 

ผลลัพธใ์นรปูของผลติภัณฑค์วรไดร้ับการทวนสอบหลังมกีารเปลีย่นแปลง  เพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันวา่การจัดการ

เปลีย่นแปลงไดผ้ลดังตัง้ใจ 

ควรพจิารณาน าวธิที าแบบจ าลองมาใชเ้พือ่วางแผนในการป้องกนัขอ้ผดิพลาดในกระบวนการ 

ควรด าเนนิการประเมนิความเสีย่งเพือ่ประเมนิศักยภาพ  และผลกระทบ  อันอาจเกดิจากขอ้ผดิพลาดในกระบวนการ  

ผลทีไ่ดค้วรน าไปก าหนดวธิปีฏบัิตกิารป้องกนัเพือ่บรรเทาความเสีย่งทีช่ ีบ้ง่ไว ้ ตัวอยา่งเครือ่งมอืใชว้เิคราะหค์วาม

เสีย่งประกอบดว้ย : 

- การวเิคราะหฐ์านนยิมของขอ้ผดิพลาดและผลกระทบ 

- การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดโดยผังตน้ไม ้

- แผนผังแสดงความสมัพันธ ์

- วธิที าแบบจ าลอง  และ 

- การประเมนิความเชือ่ถอืได ้

ขอ้ยอ่ยนีจ้ะจดัการกบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการผลติและการใหบ้รกิารซึง่สง่ผลกระทบตอ่การ

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตา่งๆ  
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องคก์รควรจะท าใหม้ั่นใจวา่ ความสมบรูณ์ของการผลติและการใหบ้รกิารจะเก็บรักษาโดยการควบคมุการ

เปลีย่นแปลงเหลา่นีแ้ละการทบทวนกจิกรรมตา่งๆ ทีด่ าเนนิการ และสิง่นีส้ง่ผลกระทบตอ่การควบคมุตา่งๆ ที่

ด าเนนิการตาม ISO 9001:2015, 8.5.1 อยา่งไร 

การเปลีย่นแปลงทีน่ าเสนอควรจะตรวจสอบในทกุระยะของการด าเนนิการกอ่นทีจ่ะรเิริม่ 

เหตผุลส าหรับการเปลีย่นแปลงสามารถเปลีย่นแปลง ตัวอยา่งเชน่ ผูส้ง่มอบภายนอกสามารถเริม่ความจ าเป็น

ส าหรับการเปลีย่นแปลง (อาท ิความลา่ชา้ในการสง่มอบหรอืปัญหาดา้นคณุภาพ) ปัญหาภายใน (อาท ิความ

ขดัขอ้งของอปุกรณ์ทีส่ าคัญ ผลลัพธท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดซึง่เกดิซ ้า) หรอืปัญหาภายนอก (อาท ิขอ้ก าหนด

ของลกูคา้ กฎหมายหรอืขอ้บังคับทีด่ัดแปลงหรอืใหม)่ 

ในบางกรณี ผลลัพธข์องการน าการเปลีย่นแปลงไปปฏบิัตกิลายเป็นปัจจยัป้อนในกจิกรรมการออกแบบและการ

พัฒนาได ้(ด ูISO 9001:2015, 8.3.1 และ 8.3.6) 

องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดเอกสารสารสนเทศทีไ่ดร้ับการเก็บรักษาและรปูแบบทีซ่ ึง่เอกสารสารสนเทศควรจะ

ไดร้ับเก็บรักษา ตัวอยา่งตา่งๆ รวมถงึ: 

a) รายงานการประชมุกจิกรรมการทบทวน 

b) ผลการทวนสอบและการรับรองผล 

c) การอธบิายการเปลีย่นแปลง 

d) รายละเอยีดของบคุคล (ตา่งๆ) ทีม่อี านาจหนา้ทีต่อ่การเปลีย่นแปลง (การค านงึถงึลกูคา้ตามความ

เหมาะสม) 
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8.6 การตรวจปลอ่ยผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

 

8.6 การตรวจปลอ่ยผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

องคก์รจะตอ้งด าเนนิการตามแผนทีไ่ดว้างไว,้ ในขัน้ตอนทีเ่หมาะสม, เพือ่พสิจูนว์า่ขอ้ก าหนดของผลติภณัฑ์

และบรกิารไดบ้รรลถุงึ  

การปลอ่ยผลติภัณฑแ์ละบรกิารไปใหล้กูคา้จะตอ้งไมถ่กูด าเนนิการจนกวา่แผนทีไ่ดว้างไวจ้ะมกีารด าเนนิการ

อยา่งครบถว้นจนเป็นทีพ่อใจ, ยกเวน้แตไ่ดร้ับการอนุมัตโิดยผูม้อี านาจ และ , เทา่ทีป่ระยกุตใ์ชไ้ด,้โดยลกูคา้ 

องคก์รจะตอ้งเก็บรักษารักษาเอกสารสารสนเทศส าหรับการปลอ่ยผลติภัณฑแ์ละบรกิาร เอกสารสารสนเทศตอ้ง

ประกอบดว้ย 

a) หลักฐานความสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารยอมรบั 

b) การสอบยอ้นกลับไปยังบคุคลมอี านาจอนุมัตกิารปลอ่ย 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ผลติภัณฑแ์ละบรกิารสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทีป่ระยกุตใ์ชท้ัง้หมด

กอ่นทีผ่ลติภัณฑแ์ละบรกิารจะถกูสง่มอบใหล้กูคา้ (ด ูISO 9001:2015, 8.1) 

องคก์รควรจะไดร้ับการอนุมตัจิากเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่ไมบ่รรลกุารจดัเตรยีมทีว่างแผนไว ้ในบางกรณี 

สามารถเป็นลกูคา้ องคก์รควรจะค านงึถงึการจัดท าเกณฑส์ าหรับสถานการณ์ทีซ่ ึง่จ าเป็นในการไดร้ับการอนุมัตจิาก

ลกูคา้ ในกรณีเหลา่นี ้ขอ้ก าหนดส าหรับผลลพัธท์ีไ่มเ่ป็นตามขอ้ก าหนดสามารถประยกุตใ์ช ้(ด ูISO 9001:2015, 

8.7) 

บคุคล(ตา่งๆ) ผูท้ีอ่นุญาตการตรวจปลอ่ยขัน้สดุทา้ยของผลติภัณฑห์รอืบรกิารควรจะก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสมโดย 

ตัวอยา่งเชน่ ค าบรรยายลักษณะงานหรอืระดบัอ านาจหนา้ทีข่องบคุคลดังกลา่ว และควรจะยอ้นกลับได ้สิง่นีจ้ะ

สมัฤทธผิลไดผ้า่นการเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศซึง่ ตัวอยา่งเชน่: 

a) ใหล้ายมอืชือ่ของบคุคลทีม่อบอ านาจ 

b) อธบิายโดยละเอยีดการมอบอ านาจทีค่รอบคลมุส าหรับการตรวจปลอ่ยผลติภัณฑโ์ดยอัตโนมัตใินการ ท า

ใหล้ลุว่งเกณฑบ์างเกณฑ ์(อาท ิการมอบอ านาจการช าระเงนิทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบอัตโนมัตสิ าหรับการ

ขายแบบออนไลน)์ 

 

8.7 การควบคมุผลลพัธท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

8.7 การควบคมุผลลพัธท์ ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

 

8.7.1องคก์รจะตอ้งม่ันใจวา่ผลลัพธ ์ทีไ่มส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนดจะถกูชีบ้ง่ และถกูควบคมุเพือ่ป้องกนัการ

น าไปใชท้ีไ่มเ่จตนาหรอืถกูสง่มอบ 

องคก์รจะตอ้งด าเนนิกจิกรรมอยา่งเพยีงพอเหมาะสม บนพืน้ฐานลักษณะธรรมชาตขิองความไมส่อดคลอ้ง และ

ผลกระทบตอ่ความสอดคลอ้งของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร. การด าเนนิกจิกรรมนี้ตอ้งครอบคลมุถงึผลติภัณฑแ์ละ

บรกิารทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด ทีถ่กูพบภายหลังจากการสง่มอบผลติภัณฑ,์ ระหวา่ง,หรอืหลังการใหบ้รกิาร 

องคก์รจะตอ้งด าเนนิการตอ่ผลลัพธท์ีไ่มส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนดอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งตามแนวทาง

ขา้งลา่งนี ้
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a) แกไ้ข 

b) คัดแยก, จ ากดัพืน้ที,่ สง่คนืหรอืระงับการใชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

c) แจง้ลกูคา้ 

d) ขออนุญาตจากผูม้อี านาจเพือ่การยอมรับภายใตค้วามยนิยอม 

ความสอดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนดตอ้งถกูพสิจูน ์เมือ่ผลลัพธท์ีไ่มส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนดไดร้บัการแกไ้ข  

 

8.7.2องคก์รจะตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศที ่

a) อธบิายความไมส่อดคลอ้ง 

b) อธบิายกจิกรรมทีด่ าเนนิไป 

c) อธบิายความยนิยอมทีไ่ดร้ับ 

d) ระบผุูม้อี านาจทีต่ดัสนิใจในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัความไมส่อดคลอ้ง 

 

 

8.7.1 ความมุง่หมายของขอ้ยอ่ยนี ้คอื เพือ่ป้องกนัการสง่มอบทีไ่มค่าดหวังไวห้รอืใชผ้ลลัพธท์ีไ่มเ่ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด (ทีท่กุระยะของการผลติและการใหบ้รกิาร) 

เมือ่ผลลัพธท์ีไ่มเ่ป็นตามขอ้ก าหนดไดร้ับการพจิารณาก าหนด องคก์รควรจะด าเนนิการกจิกรรมทีเ่หมาะสมโดยยดึ

ผลกระทบของกจิกรรมตอ่ความสอดคลอ้งของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร กจิกรรมจะผันแปรโดยยดึลักษณะของผลลัพธ์

ทีไ่มเ่ป็นตามขอ้ก าหนดเป็นหลัก อาท ิการแจง้ใหล้กูคา้ทราบเมือ่ประเด็นความปลอดภัยหรอืหนา้ทีก่ารท างานได ้

ถกูพจิารณาก าหนดเปรยีบเทยีบกบัประเด็นทีไ่มส่ าคญัซึง่ถกูพจิารณาก าหนดระหวา่งการผลติซึง่สามารถไดร้ับการ

แกไ้ขกอ่นการสง่มอบ 

มวีธิกีารทีต่า่งกนัในการจดัการกบัผลลัพธท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด ส าหรบั ISO 9001:2015, 8.7.1, a) ถงึ d) 

องคก์รอาจจะใชแ้นวทางทีป่ระยกุตใ์ชม้ากกวา่หนึง่ในวธิกีารดังตอ่ไปนี:้ 

a) การแกไ้ขสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดโดยการซอ่มแซมหรอืการปรับปรงุใหม ่หรอืในกรณีของรา้นอาหาร 

ตัวอยา่งเชน่ การพจิารณาก าหนดวา่ อาหารทีผ่ดิไดม้กีารจดัเตรยีมและจัดอาหารทีถ่กูตอ้งใหก้อ่นการสง่

มอบ 

b) การคัดแยก การจ ากดัพืน้ที ่การสง่คนืหรอืการระงับการใหผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิาร องคก์รควรจะท าใหม่ั้นใจ

วา่ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารจะถกูชีบ้ง่อยา่งชดัเจนเพือ่ทีจ่ะป้องกนัผลลัพธท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดจากที่

ใหล้กูคา้โดยไมต่ัง้ใจ โดยสิง่นีส้ามารถรวมถงึบางชนดิของฉลากทางกายภาพหรอืสถานทีต่ัง้ 

c) การแจง้ลกูคา้โดยยดึความรนุแรงของผลลัพธห์รอืขอ้ก าหนดของลกูคา้ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด โดย

สามารถเป็นลกูคา้ทีส่ามารถด าเนนิกจิกรรมหากผลลัพธท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดไดถ้กูสง่มอบเรยีบรอ้ย

แลว้หรอืใหก้บัองคก์รโดยตรงในเรือ่งทีก่จิกรรมใดถกูก าหนด ตัวอยา่งของกจิกรรมทีด่ าเนนิการกบัลกูคา้

รวมถงึ: 

o การเรยีกคนื (อาท ิเนือ่งจากปัญหาดา้นความปลอดภยั อาท ิองคป์ระกอบทีไ่มถ่กูตอ้งของยา) 

o การระงับหรอืการถอนผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีไ่ดร้ับผลกระทบ (อาท ิเนือ่งจากการตดิฉลาก

ผลติภัณฑอ์าหารผดิส าหรับความทนทานหรอืการก าหนดราคาผดิในแค็ตตาล็อกหรอืการไม่

สามารถใหบ้รกิารตามทีร่ะบ)ุ 

o การแปรสภาพ 

o การขจัดหรอืลดสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดถงึระดับทีย่อมรับไดซ้ึง่ตกลงกนั 

o การขจัดสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดจากกระบวนการโดยสิน้เชงิ 

d) บางครัง้ การรับอนุญาตภายใตส้มัปทานสามารถถกูก าหนด (สมัปทานดังกลา่วสามารถไดร้บัจากผูร้บั

อนุญาตในองคก์ร อาท ิวศิวกรหรอืหัวหนา้งาน หรอืโดยลกูคา้) หากการควบคมุดังกลา่วเป็นไปไมไ่ด ้และ

ขึน้อยูก่บัลักษณะของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด จะสามารถบรรลขุอ้ตกลงกบัลกูคา้เพือ่อนุญาตใหใ้ช ้

ผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด (ในสถานการณ์นี ้บคุคลทีเ่หมาะสม(ตา่งๆ) หรอืลกูคา้ที่

ซ ึง่เกีย่วขอ้งกนั ควรจะเป็นผูอ้นุญาต) 

เมือ่ผลลัพธท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดถกูแกไ้ขหลังจากผลลัพธถ์กูตรวจจบั ผลลัพธค์วรจะถกูทวนสอบ โดย
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สามารถรวมถงึการตรวจสอบผลติภัณฑท์ีถ่กูแกไ้ขหรอืทวนสอบสมรรถนะหลังจากกระบวนการสง่มอบบรกิารถกู

แกไ้ข 

ในกรณีของกระบวนการสง่มอบการบรกิารโดยตรงซึง่เกีย่วขอ้งกบัลกูคา้ ผลลัพธท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดอาจจะ

ถกูตรวจจับวา่เป็นบรกิารทีก่ าลังจะใหเ้ทา่นัน้หรอื ทันทหีลังจากนัน้ ความมุง่หมายของขอ้ก าหนดในการด าเนนิการ

กจิกรรมทีเ่หมาะสมยังคงประยกุตใ์ช ้ตัวอยา่งเชน่ โดยการใหบ้รกิารอกีครัง้ การแกไ้ขผลทีไ่มค่าดหวังไวห้รอืการ

ชดเชยใหล้กูคา้ ตัวอยา่งหนึง่อาจจะเกีย่วขอ้งกบัสายการบนิทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื อาหารและ/หรอืทีพ่ักดว้ยเห

ตของความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ จนกระทั่งเทีย่วบนิไมส่ามารถออกเดนิทางหรอืจนกระทั่งผูโ้ดยสารไดถ้กูจองใหมใ่น

เทีย่วบนิอกีเทีย่วบนิ 

โดยทีจ่ าเป็นตอ้งมกีจิกรรมเพิม่เตมิ (ส าหรับตัวอยา่งในการตอบสนองค ารอ้งเรยีนและป้องกนัการเกดิซ ้า) ควรจะ

ประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดของกจิกรรมการแกไ้ข (ด ูISO 9001:2015, 10.2). 

8.7.2 ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่องคก์รเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั: 

a) ผลทีไ่มส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนดทีท่กุระยะของการผลติและการสง่มอบการบรกิาร 

b) กจิกรรมทีด่ าเนนิการเพือ่แกไ้ขสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

c) บคุคลเหลา่นัน้ผูท้ีม่คีวามรับผดิชอบในการอนุมัตกิารตรวจปลอ่ยผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีไ่มส่อดคลอ้งตอ่

ขอ้ก าหนด 

การเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศสามารถชว่ยใหม่ั้นใจวา่: กระบวนการไดร้บัการปรับปรงุและท าใหเ้หมาะทีส่ดุ 

วธิกีารปฏบัิตงิาน กระบวนการและขัน้ตอนถกูอธบิายโดยละเอยีดส าหรับการใชง้านในอนาคต สารสนเทศถกูสือ่สาร

กบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ ทัง้ในองคก์รและภายนอก (ด ูISO 9001:2015, 8.2.1) เอกสารสารสนเทศสามารถถกู

ใชเ้ป็นเกณฑข์องแนวโนม้ในสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

องคก์รควรจะท าใหม่ั้นใจวา่เอกสารสารสนเทศทีเ่ก็บรักษารวมถงึรายละเอยีดของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

กจิกรรมทีด่ าเนนิการเพือ่แกไ้ข บรรเทาหรอืสือ่สารเอกสารสนเทศ ใดๆ ทีไ่ดร้ับ(อาท ิขอ้ตกลงกบัลกูคา้ซึง่

ผลติภัณฑห์รอืบรกิารสามารถถกูใชท้ัง้ทีส่ ิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด) และผูอ้นุมัตแิละสิง่ทีไ่ดก้ระท า. 

ตัวอยา่งของเอกสารสารสนเทศสามารถรวมถงึ: 

— ฐานขอ้มลูทีม่สีารสนเทศเกีย่วกบัผลผลติทีไ่มส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนด 

— รปูแบบทีส่มบรูณ์ซึง่เก็บรักษากบัผลติภัณฑ ์

— ระบบการผลติทีเ่ก็บสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัเตรยีมผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

— โปรแกรมคอมพวิเตอรข์องมอืถอื 

 
END 
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9 การประเมนิสมรรถนะ 

9.1 การเฝ้าระวงัตดิตาม การวดั การวเิคราะห ์และ การประเมนิ 

9.1.1 ทั่วไป 

องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนดถงึ 

a) สิง่ทีต่อ้งการวดัและเฝ้าระวัง 

b) วธิกีารส าหรับการเฝ้าระวัง การวัด การวเิคราะห ์และการประเมนิ เพือ่ใหม่ั้นใจถงึความถกูตอ้งของ

ผลลัพธต์ามความเหมาะสม 

c) เวลาทีต่อ้งด าเนนิการวัดและเฝ้าระวัง 

d) เวลาทีต่อ้งด าเนนิการวเิคราะหแ์ละการประเมนิผลลัพธท์ีไ่ดจ้ากการวดัและเฝ้าระวัง 

 

องคก์รตอ้งประเมนิสมรรถนะคณุภาพและประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศอยา่งพอเพยีงเพือ่เป็นหลักฐานถงึผลลัพธ ์

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่องคก์รด าเนนิการเฝ้าระวังตดิตาม การวัด การวเิคราะหแ์ละการประเมนิ

เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถพจิารณาวา่บรรลผุลลัพธต์ามเจตนา หรอืไม ่

ISO 9001 ก าหนดใหอ้งคก์รพจิารณาก าหนดสิง่ทีจ่ าเป็นในการเฝ้าระวังตดิตามและวัด และวธิกีารทีใ่ชใ้นการ

วเิคราะหแ์ละประเมนิสมรรถนะและประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ เมือ่พจิารณาก าหนดสมรรถนะและ

ประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ “สมรรถนะ” จะเป็นผลลัพธท์ีว่ดัไดข้ององคก์ร และ “ประสทิธผิล” จะเป็น

การท าใหร้ับรูก้จิกรรมทีว่างระบบการจัดการบรหิารไว ้ไดบ้รรลผุลลัพธท์ีว่างแผนไว ้หรอื ท าตามระบบการจัดการ

บรหิารหรอืไม ่

เมือ่พจิารณาก าหนดสิง่ทีจ่ าเป็นในการเฝ้าระวงัตดิตามและ/หรอืการวัด องคก์รควรจะพจิารณากจิกรรมทีก่ าหนดไว ้

ในขอ้อืน่ๆ อาท ิส าหรับการจดัท าเชน่ 

• ระบบการบรหิารคณุภาพและกระบวนการ (ด ูISO901:2015,4.4)  

• วัตถปุระสงคค์ณุภาพ (ด ูISO9001:2015, 6.2.1)  

• การวางแผนและการควบคมุการด าเนนิการ (ด ูISO 9001:2015,8.1)  

• ความพงึพอใจลกูคา้ (ด ูISO 9001:2015,9.1.2)  

• การวเิคราะหแ์ละการประเมนิ (ด ูISO9001:2015, 9.1.3)  

• การตรวจประเมนิภายใน (ด ูISO 9001:2015,9.2)  

• และการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร (ด ูISO 9001:2015, 9.3)  

จากนัน้ องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดวธิทีีจ่ะด าเนนิการเฝ้าระวังตดิตาม การวัด การวเิคราะหแ์ละการประเมนิ และ

ทรัพยากร (ด ูISO 9001:2015, 7.1.5) ทีจ่ะจ าเป็น 

องคก์รควรตดัสนิใจวา่เอกสารสารสนเทศใดจะจ าเป็นในการเก็บรักษา เพือ่เป็นหลักฐานของผลลัพธข์องการเฝ้า

ระวังตดิตาม การวัด การวเิคราะหแ์ละการประเมนิ โดย เอกสารสารสนเทศนีเ้ป็นเอกสารสารสนเทศเดยีวกนั

ตามปกตซิึง่ก าหนดไวใ้นขอ้อืน่ของ ISO 9001 อาทเิชน่ การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

เพิม่เตมิ 

1. ท ัว่ไป 

ในการทีอ่งคก์รจะสรา้งความส าเร็จทีย่ั่งยนืทา่มกลางสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงตลอดเวลาและไมเ่คย
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หยดุนิง่ไดนั้น้ จ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการตดิตามตรวจสอบ การวัด การวเิคราะห ์ตลอกจนการทบทวน
ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานภายในองคก์รอยา่งสม า่เสมอ 
 

2 การตดิตาม 

ผูบ้รหิารระดับสงูควรมกีารก าหนดและยดึม่ันในกระบวนการส าหรับคอยตดิตามตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ร รวมทัง้ส าหรับการเก็บรวบรวมและการบรหิารจดัการขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับ 

- การระบแุละการท าความเขา้ใจในความตอ้งการและความคาดหวังทัง้ในปัจจบัุนและในอนาคตของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ 

- การประเมนิจดุแข็ง จดุออ่น โอกาส ตลอดจนภัยคกุคามตา่งๆ 
- การก าหนดความตอ้งการดา้นขอ้เสนอเกีย่วกบัผลติภัณฑท์างเลอืก ผลติภัณฑท์ีม่ศีักยภาพทางการ

แขง่ขนั หรอืผลติภัณฑใ์หม่ๆ   
- การประเมนิตลาดในปัจจบุันและตลาดเกดิใหม ่รวมทัง้เทคโนโลย ี
- การคาดการณด์า้นการเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ทัง้ในปัจจบุนั

และในอนาคต 
- การท าความเขา้ใจเกีย่วกบัตลาดแรงงานและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่ความจงรักภักดขีองบคลุากร

ภายในองคก์ร 
- การท าความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวโนม้ทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มในอนาคต ตลอดจน

วัฒนธรรมระดับทอ้งถิน่ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิกจิกรรมขององคก์ร 
- การก าหนดความตอ้งการดา้นทรัพยากรทางธรรมชาตแิละแนวทางในการปกป้องรักษาทรพัยากรดังกลา่ว

ในระยะยาว 
- การประเมนิศักยภาพดา้นกระบวนการและศักยภาพในปัจจบัุนขององคก์ร  

 
 

3.การวดั   
 
ผูบ้รหิารระดับสงูควรมกีารตรวจสอบความคบืหนา้ผลการด าเนนิงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวห้รอืไมแ่ละ
สอดคลอ้งกบัภารกจิ วสิยัทัศน ์นโยบาย กลยทุธ ์ตลอดจนวตัถปุระสงคใ์นทกุระดับ ทกุกระบวนการ และทกุ
หน่วยงานภายในองคก์รหรอืไม ่โดยกระบวนการในการวัดและวเิคราะหผ์ลควรมไีวส้ าหรับการเฝ้าตดิตามความ
คบืหนา้ของการด าเนนิงาน เพือ่รวบรวมและจดัเตรยีมขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัการประเมนิผลการด าเนนิงานและเพือ่
ด าเนนิการตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่การก าหนดดัชนชีีว้ัดความสามารถ (KPIs)  และระเบยีบวธิใีนการเฝ้า
ตดิตามผลการด าเนนิงานทีเ่หมาะสมถอืเป็นปัจจัยส าคญัทีจ่ะน าไปสูก่ระบวนการวัดและวเิคราะหผ์ลใหส้ าเร็จลลุว่ง
ดว้ยด ี
 
โดยวธิกีารทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัดัชนชีีว้ัดความสามารถ (KPIs) ควรทีจ่ะสามารถน ามาปฏบิัตไิด ้
จรงิและเหมาะส าหรับองคก์ร ตัวอยา่งทีพ่บเห็นโดยทั่วไป ไดแ้ก ่

- การประเมนิและการควบคมุความเสีย่ง 
- การสมัภาษณ์ การจัดท าแบบสอบถามและแบบส ารวจระดับความพงึพอใจของกลุม่ลกูคา้และผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีกลุม่อืน่ๆ  
- การเทยีบวัดความสามารถ (benchmarking) 
- การทบทวนผลการด าเนนิงาน รวมทัง้ซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ทางธรุกจิ 
- การเฝ้าตดิตามและการบันทกึตัวแปรของกระบวนการตา่งๆ รวมทัง้ลักษณะของผลติภัณฑ ์

 
ดชันชีีว้ดัความสามารถ (KPIs)   

ปัจจัยทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุขององคก์รและจ าเป็นตอ่การสรา้งความส าเร็จทีย่ั่งยนืใหก้บัองคก์รควรผา่นการวัด
ประเมนิประสทิธภิาพ ตลอดจนระบใุหเ้ป็นหนึง่ในดัชนชีีว้ดัความสามารถ (KPIs) นอกจากนี ้KPIs ควรทีจ่ะเป็น
ปัจจัยทีส่ามารถประเมนิไดแ้ละท าใหอ้งคก์รสามารถก าหนดวตัถุประสงคท์ีว่ดัคา่ได ้รวมทัง้ระบ ุตดิตามและ
คาดการณ์แนวโนม้ในอนาคต ตลอดจนด าเนนิมาตรการดา้นการแกไ้ข การป้องกนั และการปรับปรงุพฒันาตาม
ความเหมาะสม ในขณะเดยีวกนั ผูบ้รหิารระดบัสงูก็ควรทีจ่ะด าเนนิการตดัสนิใจในเชงิกลยทุธแ์ละยทุธวธิโีดยอาศยั
ดัชนชีีว้ัดความสามารถ (KPIs) เป็นพืน้ฐานส าคัญ ในขณะทีด่ัชนชีีว้ัดความสามารถ (KPIs) ดังกลา่วก็ควรทีจ่ะ
สามารถน ามาปรับใชใ้นฐานะดชันชีีว้ดัผลการด าเนนิงานของสว่นงานและระดับทีเ่กีย่วขอ้งภายในองคก์ร เพือ่
สง่เสรมิใหเ้กดิการบรรลเุป้าหมายระดับสงูสดุทีก่ าหนดไว ้ 
 
ดัชนชีีว้ัดความสามารถ (KPIs) ทีก่ าหนดควรสอดคลอ้งกบัลกัษณะและขนาดขององคก์ร ตลอดจนผลติภณัฑ ์
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กระบวนการและกจิกรรมตา่งๆ ขององคก์ร อกีทัง้ยังควรมคีวามสอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงค ์กลยทุธ ์และนโยบาย
ตา่งๆ ตามทีอ่งคก์รก าหนดทัง้นี ้ควรมกีารค านงึถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งและโอกาสรว่มดว้ยขณะท าการ
คัดเลอืก KPIs 
 
ส าหรับขัน้ตอนในการคดัเลอืกดัชนชีีว้ัดความสามารถ (KPIs) นัน้ แตล่ะองคก์รควรตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ไดม้กีาร
จัดเตรยีมขอ้มลูทีส่ามรถวดัคา่ได ้มคีวามถกูตอ้งแมน่ย าและมคีวามน่าเชือ่ถอื ตลอดจนสามารถน าไปใชใ้นการ
ด าเนนิการแกไ้ขในกรณีทีผ่ลการด าเนนิงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด หรอืด าเนนิการปรับปรงุประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลของกระบวนการตา่งๆ ซึง่ขอ้มลูดังกลา่วไดแ้ก ่ 

- ความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่อืน่ๆ 
- ความส าคญัของผลติภัณฑแ์ตล่ะประเภททีม่ตีอ่องคก์ร ทัง้ในปัจจบัุนและในอนาคต 
- ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการตา่งๆ 
- การใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 
- ผลก าไรและผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 
- ขอ้ก าหนดทางกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ 

 
แหลง่ทีม่าในการจัดท าเป้าหมายเพือ่น าไปสูก่ารการปรับปรงุสมรรถนะขององคก์ร  เป้าหมายควรทีจ่ะวดัได ้ตดิตาม
แนวโนม้ได ้เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ารทบทวนโดยฝ่ายบรหิารเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  ใน
การก าหนดเป้าหมายเหลา่นี ้ ฝ่ายบรหิารควรพจิารณา 

- ความตอ้งการในปัจจบุันและอนาคตขององคก์รและการสนองตอบตอ่ตลาด 
- สิง่ทีต่รวจพบจากการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 
- สมรรถนะปัจจบุนัของผลติภัณฑ ์ และกระบวนการ 
- ระดับความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด 
- ผลจากการประเมนิตนเอง 
- การเปรยีบเทยีบกบัผูท้ีด่ทีีส่ดุ  การวเิคราะหค์ูแ่ขง่โอกาสในการปรับปรงุ  และ 
- ทรัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรับท าใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
 

เป้าหมายดา้นคณุภาพ ควรไดร้ับการสือ่สารในหนทางทีบ่คุลากรในองคก์ร สามารถน ามาชว่ยเพือ่ใหเ้กดิ
ความส าเร็จ  ระบผุูร้ับผดิชอบการแปลงเป้าหมายดา้นคณุภาพ  เป้าหมายควรไดร้ับการทบทวนอยา่งเป็นระบบ  และ
แกไ้ขเมือ่จ าเป็น 
 

การตรวจตดิตามคณุภาพภายใน 

การตรวจตดิตามคณุภาพภายในถอืเป็นเครือ่งมอือันส าคัญในการระบวุา่ระบบการบรหิารจดัการขององคก์รนัน้เป็นไป
ตามกฎเกณฑท์ีก่ าหนดมากนอ้ยเพยีงใด ตลอดจนสามารถใหข้อ้มลูทีส่ าคญัทีจ่ะน าไปสูก่ารสรา้งความเขา้ใจ การ
วเิคราะห ์และการปรับปรงุพัฒนาประสทิธภิาพการด าเนนิงานขององคก์รไดม้ากนอ้ยเพยีงใด ทัง้นี ้บคุคลทีท่ า
หนา้ทีใ่นการตรวจตดิตามคณุภาพภายในควรเป็นบคุคลทีไ่มไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมทีก่ าลังด าเนนิการ
ตรวจสอบ เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ 
 
นอกจากนี ้กระบวนการตรวจตดิตามคณุภาพภายในควรครอบคลมุถงึการตรวจประเมนิการบังคับใชแ้ละ
ประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการภายในองคก์รดว้ย โดยอาจมกีารประเมนิเทยีบกบัมาตรฐานระบบการ
บรหิารจัดการมากกวา่หนึง่มาตรฐาน เชน่ มาตรฐาน ISO 9001 (การบรหิารงานคณุภาพ) และมาตรฐาน ISO 
14001 (การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม) รวมทัง้ขอ้ก าหนดบางประการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูคา้ ผลติภัณฑ ์กระบวนการ 
หรอืบางประเดน็ปัญหา เป็นตน้ 
 
เพือ่รับประกนัประสทิธภิาพของระบบการตรวจตดิตามคณุภาพภายใน แตล่ะองคก์รควรด าเนนิการตรวจตดิตาม
คณุภาพภายในอยา่งสม า่เสมอและโดยทีก่ าหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบคณุภาพ 
 
ระบบการตรวจตดิตามคณุภาพภายในถอืเป็นเครือ่งมอือันส าคัญทีส่ามารถชว่ยองคก์รระบปัุญหา ปัจจยัเสีย่ง 
ตลอดจนการละเมดิขอ้ก าหนดและระเบยีบตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยังเป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการเฝ้า
ตดิตามความคบืหนา้ดา้นแกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วกบัการไมป่ฏบัิตติามขอ้ก าหนดและระเบยีบตา่งๆ (ซึง่ควรไดร้ับการ
แกไ้ขผา่นการวเิคราะหส์าเหตหุลัก รวมทัง้การบังคับใชแ้ผนการด าเนนิมาตรการแกไ้ขและการป้องกนั) ทัง้นี ้
องคก์รสามารถตรวจสอบไดว้า่มาตรการทีด่ าเนนิไปนัน้เกดิประสทิธผิลหรอืไมโ่ดยการท าการประเมนิความสามารถ
ขององคก์รในการบรรลวุตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดหลังจากทีไ่ดด้ าเนนิการปรับปรงุเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ นอกจากนี ้การ
ตรวจตดิตามคณุภาพภายในยงัอาจครอบคลมุถงึการระบแุนวทางปฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุ (ซึง่อาจมกีารน าไปปรับใชก้บังาน
สว่นอืน่ๆ ภายในองคก์ร) ตลอดจนโอกาสในการปรับปรงุพัฒนา 
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นอกจากนี ้ผลลัพธท์ีไ่ดจ้ากการตรวจตดิตามคณุภาพภายในยังสามารถใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูส าหรับ 
- การด าเนนิการแกไ้ขปัญหาและการไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
- การเทยีบวัดความสามารถ (benchmarking) 
- การสง่เสรมิการใชแ้นวทางปฏบัิตทิีด่ภีายในองคก์ร  
- การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งกระบวนการตา่งๆ ใหด้ยี ิง่ขึน้ 

 
ทัง้นี ้ผลการตรวจตดิตามคณุภาพภายในมักจะจัดท าในรปูแบบของรายงาน ซึง่จะประกอบไปดว้ยขอ้มลูดา้นการ
ปฏบิัตติามกฎเกณฑท์ีก่ าหนด ตลอดจนการละเมดิขอ้ก าหนดตา่งๆ และโอกาสในการปรับปรงุพัฒนา นอกจากนี ้
รายงานดังกลา่วยังถอืเป็นอกีปัจจัยหนึง่ทีส่ าคญัตอ่กระบวนการทบทวนของฝ่ายบรหิาร โดยผูบ้รหิารระดับสงูของ
องคก์รควรทีจ่ะก าหนดกระบวนการส าหรับการทบทวนการรายงานผลการตรวจตดิตามคณุภาพภายในทัง้หมด เพือ่
ระบแุนวทางในการก าหนดมาตรการการป้องกนัและการแกไ้ขใหค้รอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร 
 
นอกจากนี ้แตล่ะองคก์รควรทีจ่ะค านงึถงึผลการตรวจประเมนิดา้นอืน่ๆ เชน่ การตรวจประเมนิโดยบคุคลที ่2 และ
บคุคลที ่3 ในฐานะความคดิเหน็ทีม่ตีอ่การบังคับใชม้าตรการแกไ้ขและมาตรการป้องกนั 
 
 

การประเมนิตนเอง 

การประเมนิตนเองถอืเป็นวธิกีารทบทวนการด าเนนิกจิกรรมตา่งๆ ขององคก์รทีม่คีรอบคลมุและเป็นระบบ รวมทัง้ผล
การด าเนนิงานอันสะทอ้นใหเ้ห็นถงึระดับการเตบิโตขององคก์ร นอกจากนี ้การประเมนิตนเองยังสามารถชว่ยในการ
ระบจุดุแข็งและจดุออ่นขององคก์ร โดยเฉพาะในแงข่องประสทิธภิาพในการด าเนนิงานและแนวทางปฏบัิตทิีด่ทีัง้
โดยรวมและในระดับกระบวนการปลกียอ่ย อกีทัง้ยังชว่ยองคก์รในการล าดับความส าคญัและการวางแผนดา้นการ
ปรับปรงุ และ/หรอื นวัตกรรมในกรณีทีจ่ าเป็น 
 
โดยผลการประเมนิตนเองจะชว่ยสง่เสรมิในดา้นตอ่ไปนี ้

- การปรับปรงุพัฒนาประสทิธภิาพการด าเนนิงานโดยรวมขององคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง 
- ความคบืหนา้ในการสรา้งและรักษาความส าเร็จทีย่ั่งยนืขององคก์ร 
- การคดิคน้หาแนวทางใหม่ๆ  ในการปรับปรงุพัฒนากระบวนการตา่งๆ ภายในองคก์ร ตลอดจนผลติภัณฑ์

และโครงสรา้งขององคก์รตามความเหมาะสม 
- การรับรูเ้กีย่วกบัแนวทางการปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุ 
- การแสวงหาโอกาสในการปรับปรงุพัฒนาตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้แตล่ะองคก์รควรแจง้ใหบ้คุลากรภายในองคก์รทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้ับทราบถงึผลการประเมนิดังกลา่ว รวมทัง้
สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์รและทศิทางในอนาคต นอกจากนี ้ผลการประเมนิตนเองควรเขา้สูก่ระบวนการ
ทบทวนโดยฝ่ายบรหิารอกีดว้ย 
 
 

การเทยีบวดัความสามารถ (Benchmarking) 

การเทยีบวัดความสามารถถอืเป็นหนึง่ในระเบยีบวธิสี าหรับการวัดและวเิคราะหผ์ลทีอ่งคก์รสามารถน าไปใชใ้นการ
คน้หาแนวทางปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยมเีป้าประสงคห์ลักคอืการปรับปรงุพฒันา
ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานขององคก์ร โดยการเทยีบวดัความสามารถนีส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บักลยทุธ ์
นโยบาย การด าเนนิงาน กระบวนการ ผลติภณัฑ ์ตลอดจนโครงสรา้งภายในองคก์ร 
 
ก) การเทยีบวดัความสามารถสามารถแบง่ออกเป็นหลายประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก ่

- การเทยีบวัดความสามารถระหวา่งกจิกรรมตา่งๆ ภายในองคก์ร (internal benchmarking) 
- การเทยีบวัดความสามารถดา้นประสทิธภิาพการด าเนนิงานหรอืกระบวนการกบัคูแ่ขง่ (competitive 

benchmarking) 
- การเทยีบวัดความสามารถดา้นกลยทุธ ์การด าเนนิงาน หรอืกระบวนการตา่งๆ กบัองคก์รทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

(generic benchmarking) 
 
ข) การเทยีบวดัความสามารถจะประสบผลส าเร็จไดนั้น้ ยอ่มขึน้อยูปั่จจัยดังตอ่ไปนี ้

- การไดร้ับการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดับสงู (เนือ่งจากเกีย่วขอ้งกบัการแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งองคก์ร
กบัคูค่า้ทีท่ าการเปรยีบเทยีบดว้ย)  

- ระเบยีบวธิทีีใ่ชใ้นการจดัท าการเทยีบวัดความสามารถ 
- การประเมนิผลประโยชนท์ีจ่ะไดร้ับเทยีบกบัตน้ทนุ 
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- การท าความเขา้ใจเกีย่วกบัคณุลักษณะของสิง่ทีก่ าลังตรวจสอบ เพือ่ใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบทีแ่มน่ย ากบั
สถานการณ์ปัจจบุันขององคก์ร 

 
ค) แตล่ะองคก์รควรก าหนดและยดึม่ันในระเบยีบวธิสี าหรับการเทยีบวัดความสามารถทีม่กีารระบกุฎระเบยีบเพือ่
รองรับปัจจยัดังตอ่ไปนี ้

- การก าหนดขอบเขตของประเด็น / หัวขอ้ทีท่ าการเทยีบวัด 
- กระบวนการในการเลอืกคูค่า้ทีจ่ะน ามาเปรยีบเทยีบ ตลอดจนนโยบายทีจ่ าเป็นดา้นการสือ่สารและการ

รักษาความลับของขอ้มลู 
- การก าหนดตัวบง่ชีส้ าหรับคณุลักษณะทีจ่ะท าการเปรยีบเทยีบ รวมทัง้ระเบยีบวธิทีีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู 
- การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู 
- การระบชุอ่งโหวด่า้นประสทิธภิาพการด าเนนิงานและสว่นทีค่วรไดร้ับการปรับปรงุพัฒนา 
- การก าหนดแผนการปรับปรงุพัฒนาและกระบวนการตดิตามผล 
- การรวบรวมประสบการณ์ไวใ้นฐานความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูข้ององคก์ร  

 
ง) การประเมนิขอ้มลูจากประวตัเิพือ่ดแูนวโนม้และความวกิฤตเิกีย่วกบัสมรรถนะขององคก์รและผลติภัณฑ ์สามารถ
ประเมนิไดจ้าก : 

- ใชเ้ครือ่งมอืการวเิคราะหค์วามเสีย่ง  เชน่ การวเิคราะหฐ์านนยิมของความผดิพลาดและผลกระทบ 
- การทบทวนความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้ 
- การวเิคราะหต์ลาด 
- ผลจากการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 
- ผลลัพธจ์ากการวเิคราะหข์อ้มลู 
- การวัดความพงึพอใจ 
- การวัดกระบวนการ 
- ระบบซึง่รวมแหลง่ขอ้มลูของลกูคา้หลาย ๆ แหลง่เขา้ดว้ยกนั 
- บันทกึเกีย่วกบัระบบบรหิารคณุภาพ 
- บทเรยีนทีเ่รยีนรูจ้ากประสบการณ์ในอดตี 
- ผลของการประเมนิตนเอง  และ 
- กระบวนการเตอืนลว่งหนา้เมือ่สภาพของการท างานออกนอกเขตควบคมุ 

 

4.การวเิคราะห ์

ผูบ้รหิารระดับสงูควรมกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากกระบวนการตดิตามตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ร ตลอดจนระบคุวามเสีย่งและโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้ และก าหนดแผนในการบรหิารจดัการความเสีย่งและ
โอกาสดังกลา่ว นอกจากนี ้แตล่ะองคก์รยังควรตอ้งเฝ้าตดิตามและเก็บรักษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้วเิคราะห์
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่กลยทุธแ์ละนโยบายขององคก์ร 
 
ทัง้นี ้ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงักลา่วสามารถชว่ยใหอ้งคก์รสามารถด าเนนิการตดัสนิใจในประเด็นปัญหาทีเ่กีย่วกบั
กลยทุธแ์ละนโยบายบนพืน้ฐานของหลักขอ้เท็จจรงิ เชน่ 

- การเปลีย่นแปลงในดา้นความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในระยะยาว 
- ผลติภัณฑแ์ละกจิกรรมตา่งๆ ทีส่รา้งมลูคา่สงูสดุใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
- ผลติภัณฑแ์ละกระบวนการใหม่ๆ  ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลาของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
- การเปลีย่นแปลงทางดา้นความตอ้งการในระยะยาวทีเ่กีย่วกบัผลติภัณฑข์ององคก์ร  
- ผลกระทบของเทคโนโลยทีีเ่กดิใหมท่ีม่ตีอ่องคก์ร 
- ทักษะความสามารถใหม่ๆ  ทีอ่าจเป็นทีต่อ้งการ 
- เปลีย่นแปลงทางดา้นขอ้ก าหนดทางกฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ทีส่ามารถคาดเดาได ้ตลอดจนการ

เปลีย่นแปลงทางดา้นตลาดแรงงานและทรัพยากรอืน่ๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่องคก์ร 
 
องคก์รควรวเิคราะหข์อ้มลูจากแหลง่ตา่ง ๆ   เพือ่ประเมนิสมรรถนะกบัแผน  วัตถปุระสงค ์ และเป้าหมายทีก่ าหนด
อืน่ ๆ  และระบบุรเิวณทีจ่ะปรับปรงุรวมทัง้ผลประโยชนท์ีเ่ป็นไปไดส้ าหรับผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 
การวเิคราะหบ์นพืน้ฐานของความเป็นจรงิตอ้งการปฏบัิตกิารทีม่ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ  เชน่ 

- วธิวีเิคราะหค์วามใชไ้ด ้
- วธิกีารทางสถติทิีเ่หมาะสม  และ 
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- การตัดสนิใจและด าเนนิการบนพืน้ฐานของผลการวเิคราะหอ์ยา่งมเีหตผุล  โดยมคีวามสมดลุระหวา่ง
ประสบการณ์และสญัชาตญาณ 

 
การวเิคราะหข์อ้มลูสามารถชว่ยในการพจิารณาสาเหตขุองปัญหาด ารงอยูห่รอืมศีักยภาพทีจ่ะเกดิและน าไปสูก่าร
ตัดสนิเกีย่วกบัปฏบัิตกิารแกไ้ขและป้องกนัทีจ่ าเป็นตอ่การปรับปรงุ 
 
เพือ่ประสทิธผิลการประเมนิสมรรถนะโดยรวมขององคก์รโดยฝ่ายบรหิาร  สารสนเทศและขอ้มลูจากทกุสว่นของ
องคก์รควรน ามารวมกนัและวเิคราะหส์มรรถนะโดยรวมขององคกืรควรน าเสนอในรปูแบบทีเ่หมาะสมส าหรบัระดับ
ตา่ง ๆ ขององคก์ร  ผลการวเิคราะหน์ีอ้งคก์รสามารถใชเ้พือ่พจิารณา :  

- แนวโนม้ 
- ความพงึพอใจของลกูคา้ 
- ความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 
- ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการขององคก์ร 
- การชว่ยเหลอืผูส้ง่มอบ 
- ความส าเร็จตามวัตถปุระสงคใ์นการปรับปรงุสมรรถนะ 
- คา่ใชจ้า่ยดา้นคณุภาพ  และสมรรถนะดา้นการเงนิและการตลาด 
- การเทยีบสมรรถนะกบัผูท้ีด่ทีีส่ดุ  และ 
- ความสามารถในการแขง่ขนั 

 

5. การทบทวนขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเฝ้าตดิตาม การวดั และการวเิคราะห ์

ผูบ้รหิารระดับสงูควรด าเนนิการทบทวนขอ้มลูทีม่อียูอ่ยา่งเป็นระบบ เพือ่ใหส้ามารถน าขอ้มลูดังกลา่วไปใชใ้นการ
ตัดสนิใจ  
 
องคก์รสามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูไดจ้ากหลายแหลง่ดว้ยกนั เชน่ 

- จากการตดิตามตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
- จากการวัดระดบัประสทิธภิาพการด าเนนิงานขององคก์รและจากตัวชีว้ัดความสามารถ (KPIs) 
- จากการประเมนิดา้นความซือ่สตัยแ์ละความเทีย่งตรงของกระบวนการวดัผล 
- จากผลการตรวจตดิตามคณุภาพภายใน ตลอดจนการประเมนิตนเองและการเทยีบวัดความสามารถ 
- จากการประเมนิความเสีย่ง 
- จากความคดิเหน็ทีไ่ดร้ับจากลกูคา้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 
โดยกระบวนการทบทวนขอ้มลูนีค้วรน าไปใชใ้นการประเมนิผลส าเร็จในการบรรลแุตล่ะวัตถปุระสงคต์ามทีก่ าหนด 
 
ขัน้ตอนการทบทวนขอ้มลูดังกลา่วควรมกีารวางแผนและกระท าอยา่งสม า่เสมอโดยก าหนดเป็นวงรอบ เพือ่ให ้
สามารถก าหนดทศิทางในอนาคตและเพือ่ประเมนิความคบืหนา้ขององคก์รในการบรรลวุัตถปุระสงคท์ีก่ าหนด อกีทัง้
ยังสามารถชว่ยระบโุอกาสดา้นการปรับปรงุ การพัฒนาและการเรยีนรู ้นอกจากนี ้ยังตอ้งครอบคลมุถงึการทบทวน
ผลการตรวจสอบและประเมนิกจิกรรมดา้นการปรับปรงุพฒันาทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้ รวมทัง้ความสามารถในการ
ปรับตัว ความยดืหยุน่ และความสามารถในการตอบสนองในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสิยัทัศนแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 
 
การมกีระบวนการทบทวนขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพยอ่มชว่ยใหอ้งคก์รสามารถบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนดไดส้ าเร็จ 
 
นอกจากนี ้ผลลัพธจ์ากการทบทวนขอ้มลูดังกลา่วยังสามารถน ามาใชใ้นการเทยีบวัดความสามารถภายในระหวา่ง
กจิกรรมและกระบวนการตา่งๆ ตลอดจนสะทอ้นใหเ้ห็นถงึแนวโนม้ในอนาคตและสามารถน าไปใชเ้ปรยีบเทยีบกบั
ผลลัพธข์ององคก์รอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นภาคอตุสาหกรรมเดยีวกนัหรอืภาคอตุสาหกรรมอืน่ก็ได ้
 
ผลลัพธจ์ากการทบทวนขอ้มลูสามารถบง่ชีถ้งึใหเ้ห็นดว้ยวา่ปรมิาณทรัพยากรทีม่อียูนั่น้เพยีงพอแลว้หรอืไมแ่ละมี
การใชท้รัพยากรในการบรรลวุตัถปุระสงคท์ีอ่งคก์รก าหนดอยา่งมปีระสทิธภิาพมากนอ้ยเพยีงใด  
 
แตล่ะองคก์รควรมกีารน าเสนอผลลัพธจ์ากการทบทวนขอ้มลูในรปูแบบทีเ่อือ้ตอ่การด าเนนิกจิกรรมดา้นการปรับปรงุ
พัฒนากระบวนการตา่งๆ 
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9.1.2 ความพงึพอใจลกูคา้ 

องคก์รตอ้ง ตดิตามการรับรูข้องลกูคา้ตอ่ระดับความตอ้งการและความคาดหวังวา่ไดบ้รรลสุมบรูณ.์ องคก์รตอ้ง

พจิารณาก าหนดวธิกีารในการท าใหไ้ดม้า, การตดิตาม และการทบทวนสารสนเทศนี ้

หมายเหต ุตัวอยา่งของการตดิตามการรับรูล้กูคา้ สามารถรวมถงึการส ารวจความพงึพอใจลกูคา้, ขอ้มลูยอ้นกลับจากลกูคา้

ในเรือ่งผลติภัณฑท์ีส่ง่มอบหรอืบรกิาร, การประชมุพบปะกบัลกูคา้, การวเิคราะหส์ว่นแบง่ตลาด, ค าชมเชย, การเรยีกรอ้ง

คา่ชดเชย และรายงานผูค้า้สง่ 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื มุง่เนน้การเฝ้าระวังตดิตามขอ้มลูยอ้นกลับจากลกูคา้เพือ่ประเมนิความพงึพอใจลกูคา้ 

และพจิารณาก าหนดโอกาสในการปรับปรงุ โดยใหว้ธิกีารส าหรับความเขา้ใจการรับรูข้องลกูคา้เกีย่วกบัผลติภัณฑ์

และบรกิารขององคก์ร และไมว่า่ความจ าเป็นและความคาดหวังบรรลหุรอืไม ่

องคก์รควรจะค านงึถงึวธิกีารทีต่า่งกนัในการรบัขอ้มลูโดยยดึตามลักษณะของลกูคา้เป็นหลัก (อาท ิการส ารวจ  

องคก์รกบัองคก์ร องคก์รกบัลกูคา้ การบรกิารสาธารณะ รัฐบาล พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส)์ องคก์ร จ าเป็นตอ้ง

พจิารณาก าหนดวธิกีาร(ตา่งๆ) ทีจ่ะใช ้โดยขึน้อยูก่บัลักษณะของการด าเนนิการ วธิกีารเหลา่นีส้ามารถรวมถงึแตไ่ม่

จ ากดั: 

a) การส ารวจความคดิเห็น 

b) การสือ่สารกบัลกูคา้ (ด ูISO 9001:2015, 8.2.1) 

c) ขอ้มลูลกูคา้ดา้นคณุภาพของผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีส่ง่มอบ 

d) การวเิคราะหส์ว่นแบง่ตลาด 

e) ค าชมเชย 

f) ค ารอ้งเรยีน 

g) ขอ้เรยีกรอ้งการรับประกนั 

h) รายงานตัวแทนจ าหน่าย 

i) สงัคมออนไลน ์อาท ิเว็บไซตแ์ละกระดานขอ้ความ 

j) การสบืคน้ขอ้มลูใบก ากบัสนิคา้ 

k) สารสนเทศทีต่พีมิพ ์อาท ิในหนังสอืพมิพ ์หรอืวารสาร 

องคก์รควรพจิารณาก าหนดจากสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการขอ้มลู  และวธิทีีอ่งคก์รจะเฝ้าระวังตดิตามสารสนเทศ  องคก์ร

สามารถเลอืกทีจ่ะรอ้งขอขอ้มลูป้อนกลับจากลกูคา้ทกุรายเมือ่เสร็จสิน้ธรุกรรม หรอืใชต้วัอยา่งทีเ่ป็นตัวแทนโดยยดึ

จ านวนยอดขายทีเ่ป็นหมาย ลกูคา้ทีม่คี าสัง่ซือ้ซ ้า หรอืลกูคา้ใหม ่โดยสิง่นีส้ามารถด าเนนิการไดบ้นเกณฑต์อ่เนือ่ง

หรอืทีค่วามถีเ่ฉพาะซึง่จดัท าโดยองคก์ร 

องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดระดับของความพงึพอใจของลกูคา้ หลังจากผลลัพธไ์ดร้ับการวเิคราะหแ์ละประเมนิ

และด าเนนิการโดยยดึสารสนเทศนีเ้ป็นหลัก  สารสนเทศนีค้วรจะเป็นปัจจยัป้อนเขา้การทบทวนโดยฝ่ายบรหิารและ

ใชใ้นการพจิารณาก าหนดหากกจิกรรมตา่งๆ จ าเป็นในการปรับปรงุความพงึพอใจของลกูคา้ 

 

 

 

 

 

9.1.3 การวเิคราะหแ์ละประเมนิ 
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องคก์รตอ้งวเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูทีเ่หมาะสม และสารสนเทศจากการเฝ้าระวัง การตรวจวัด  

ผลของการวเิคราะหต์อ้งถกูใชเ้พือ่ประเมนิ; 

a) ความสอดคลอ้งขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

b) ระดับความพงึพอใจลกูคา้ 

c) สมรรถนะและประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ 

d) วา่แผนไดม้กีารน าไปปฏบัิตอิยา่งมปีระสทิธผิล 

e) ประสทิธผิลของกจิกรรมทีไ่ดก้ระท าตอ่ความเสีย่งและโอกาสทีร่ะบ ุ

f) สมรรถนะของการสง่มอบภายนอก 

g) ความจ าเป็นส าหรับการปรับปรงุระบบการบรหิารคณุภาพ    

หมายเหต ุวธิกีารในการวเิคราะหข์อ้มลู สามารถรวมถงึ เทคนคิทางสถติ ิ

 

 
ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื ส าหรับองคก์รในการวเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูและสารสนเทศจากผลลัพธก์ารเฝ้า
ระวังตดิตามและการวัด เพือ่พจิารณาก าหนดวา่กระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารบรรลขุอ้ก าหนดและพจิารณา
ก าหนดกจิกรรมและโอกาสทีจ่ าเป็นใดๆ ส าหรับการปรับปรงุ 
 
องคก์รควรพจิารณาก าหนดขอ้มลูทีเ่หมาะสมเพือ่ทบทวน การเลอืกขอ้มลูควรจะท าใหม้ั่นใจวา่ผลลัพธข์องการ
วเิคราะหแ์ละการประเมนิสามารถจดัท าเพือ่ประเมนิสมรรถนะและประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพและ
พจิารณาก าหนดความจ าเป็นในการปรับปรงุใดๆ  
 
ตัวอยา่งของแหลง่ขอ้มลูสามารถรวมแตไ่มจ่ ากดัเพยีง: 
 

a) ผลติภัณฑ:์  ผลได ้จากการสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเฉพาะตา่งๆ  (อาท ิลกูคา้ กฎหมายและขอ้บังคับ) 
อัตราของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด ของเสยีและปรับปรงุใหม ่การสง่มอบตรงเวลา การท าใหค้ าสัง่ซือ้
บรรลผุลตามค าสัง่ 

b) ผลการปฏบัิตงิานดา้นการบรกิาร: เวลาเขา้ควิ การชีบ้ง่มตขิองประเด็นลกูคา้ การเขา้ถงึงา่ย การท าความ
สะอาด การดแูลความสะอาด ความเป็นมติร 

c) ผลลัพธจ์ากการเฝ้าระวังตดิตามการรับรูข้องลกูคา้ 
d) การสง่มอบโครงการตามแผน (อาท ิงบประมาณและการเลอืกเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ)  
e) การทบทวนรายการกจิกรรมเกีย่วกบัความเสีย่งและโอกาส (อาท ิรายงานการประชมุ)  
f) การสง่มอบตรงเวลาและคณุภาพ (อาท ิการปฏเิสธ) ส าหรับผูส้ง่มอบภายนอก 
g) สถานะของวัตถปุระสงคค์ณุภาพ. 

 
องคก์รควรจะค านงึถงึความถี ่ทีอ่งคก์รจะวเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลู ซึง่จะชว่ยก าหนดดา้นทีจ่ะปรับปรงุ ซึง่จะ
ขึน้อยูก่บัความสามารถขององคก์รในการไดม้าซึง่ขอ้มลู การจัดเตรยีมขอ้มลู วา่ใชว้ธิใีด 
 
องคก์รควรท าใหม้ั่นใจวา่วธิกีารและคณุภาพของขอ้มลูทีน่ ามาวเิคราะห ์(อาท ิเป็นตัวแทน ไมล่ าเอยีง สมบรูณ์ 
แมน่ย า ) ใหส้ารสนเทศทีม่ปีระโยชนส์ าหรับการตดัสนิใจดา้นการบรหิาร  
เทคนคิเชงิสถติเิป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชนส์ าหรับกระบวนการวเิคราะหแ์ละประเมนินีต้ามความเหมาะสม  
 
ผลจากการวเิคราะหแ์ละการประเมนิมักอยูใ่นรปูแบบของเอกสารสารสนเทศ อาท ิการวเิคราะหแ์นวโนม้หรอืรายงาน
ระบบการบรหิารงาน และประเมนิผลความสามารถในการแขง่ขนั, แผนภาพวเิคราะหข์อ้มลูหรอืตัวเลข 
(dashboards) , และเป็นปัจจยัป้อนในการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารหรอืการประชมุซึง่พจิารณาผล  
ดว้ยเหตนุี ้ผลจงึควรจะอยูใ่นรปูแบบทีง่า่ยตอ่การพจิารณาวา่กจิกรรมใดทีจ่ าเป็นตอ้งปรับปรงุในระบบการบรหิาร
คณุภาพ  
 
การวเิคราะหแ์ละการประเมนิมักจะเกีย่วขอ้งกบัการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดความถีท่ี่
เหมาะสมส าหรบัการประเมนิและการวเิคราะหส์ารสนเทศ บางองคก์รสามารถเลอืกทีด่ าเนนิการวเิคราะหบ์อ่ยมาก
ขึน้ อาท ิผา่นการประชมุประจ าวัน ซึง่เป็นเรือ่งด ี
 

 
เพิม่เตมิ 
 
ขอ้มลูการวัดมคีวามส าคญัตอ่การตัดสนิใจบนฐานของความจรงิ  ผูบ้รหิารสงูสดุควรสรา้งความเชือ่ม่ันวา่การวัดมี
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ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ  มกีารเก็บและการทดสอบความใชไ้ดข้องขอ้มลูเพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันในสมรรถนะ

ขององคก์รและความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี  ในการนีค้วรรวมถงึการทบทวนวา่จดุประสงคข์องการวัดและ

เจตนาการน าขอ้มลูมาใชย้ังคงใชไ้ดเ้พือ่ใหเ้ชือ่ม่ันวา่ไดเ้พิม่มลูคา่แกอ่งคก์ร 

ตัวอยา่งการวัดสมรรถนะของกระบวนการขององคก์ร  ประกอบดว้ย  

- การวัดและการประเมนิผลติภณัฑ ์

- ขดีความสามารถของกระบวนการ 

- ความส าเร็จตามวัตถปุระสงคโ์ครงการ  และ 

- ความพงึพอใจของลกูคา้  และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 

องคก์รควรเฝ้าตดิตามปฏบิตักิารปรับปรงุสมรรถนะขององคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง  และบันทกึการน าไปปฏบิัตกิารนีท้ าให ้

สามารถจัดหาขอ้มลูส าหรับการปรับปรงุในอนาคต 

ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูและกจิกรรมปรบัปรงุควรเป็นหนึง่ในขอ้มลูป้อนเขา้ในกระบวนการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร  

ในฐานะของสารสนเทศส าหรับการปรับปรงุสมรรถนะขององคก์ร 

ประเด็นทีน่ ามาพจิารณา 

การวัด  การวเิคราะห ์ และการปรับปรงุประกอบดว้ย  การพจิารณาประเด็นตอ่ไปนี ้:  

- ขอ้มลูการวัดควรไดร้ับการแปลงเป็นสารสนเทศและความรูท้ีเ่ป็นประโยชนต์อ่องคก์ร 

- การวัด  การวเิคราะห ์ และการปรับปรงุผลติภัณฑแ์ละกระบวนการควรถกูน าไปใชเ้พือ่การจัดล าดับ

ความส าคญัทีเ่หมาะสมแกอ่งคก์ร 

- วธิกีารวัดทีใ่ชใ้นองคก์รควรไดร้ับการทบทวนเป็นระยะ  และขอ้มลูควรไดร้ับการทวนสอบอยา่งตอ่เนือ่งวา่

ยังคงมคีวามถกูตอ้งและสมบรูณ์ 

- ควรน าการเทยีบกบัผูท้ีด่ทีีส่ดุของแตล่ะกระบวนการมาใชเ้ป็นเครือ่งมอืส าหรับปรับปรงุประสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพของกระบวนการ 

- การวัดความพงึพอใจของลกูคา้ควรไดร้ับการพจิารณาวา่มคีวามส าคัญส าหรับการประเมนิสมรรถนะของ

องคก์ร 

- การใหผ้ลจากการวัด  และการจัดท าและการสืส่ารสารสนเทศเป็นหัวใจการส าคญัส าหรับองคก์รและเป็น

รากฐานน าไปสูก่ารปรับปรงุสมรรถนะ  และการเขา้มามสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี  สารสนเทศดังกลา่ว

ควรทันสมัย  และระบจุดุประสงคไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 

- ควรน าเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมส าหรับการสือ่สารสารสนเทศทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหผ์ลการวดัมาใช ้

- ควรวดัประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีเพือ่พจิารณาวา่สารสนเทศนัน้ทัน

กาลและเป็นทีเ่ขา้ใจอยา่งชดัเจนหรอืไม ่

- หากสมรรถนะของกระบวนการและผลติภัณฑเ์ป็นไปตามเกณฑก์ าหนด  แตย่ังคงเป็นประโยชนท์ีจ่ะเฝ้า

ตดิตามและวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสมรรถนะเพือ่ท าความเขา้ใจธรรมชาตขิองลกัษณะเฉพาะดยีิง่ขึน้จาก

การศกึษา 

- การใชส้ถติหิรอืเทคนคิอืน่ทีเ่หมาะสมสามารถชว่ยใหเ้ขา้ใจทัง้กระบวนการและความแปรปรวนจากการวดั  

และสามารถใชว้ธิดีังกลา่วปรับปรงุกระบวนการและสมรรถนะของผลติภัณฑจ์าการควบคมุความแปรปรวน 

- ควรพจิารณาใหม้กีารประเมนิตนเองเป็นระยะเพือ่ประเมนิความสมบรูณ์ของระบบบรหิารคณุภาพระดับ

สมรรถนะขององคก์ร  อกีทัง้ระบโุอกาสในการปรับปรงุสมรรถนะ (ดผูนวก  ก) 

การวดัและการเฝ้าตดิตาม 

การวดัและการเฝ้าตดิตามสมรรถนะของระบบ 

ผูบ้รหิารสงูสดุควรสรา้งความเชือ่ม่ันวา่มวีธิกีารทีม่ปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพในการชีบ้ง่บรเิวณทีจ่ะปรับปรงุ

สมรรถนะของระบบบรหิารคณุภาพ  ตัวอยา่งวธิกีารประกอบดว้ย 

- การส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้  และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 
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- การตรวจประเมนิภายใน 

- การวัดดา้นการเงนิ  และ 

- ใชว้ธิกีารประเมนิตนเอง 

 
การวดั  และการเฝ้าตดิตามความพงึพอใจของลกูคา้ 

การวัดและเฝ้าตดิตามความพงึพอใจของลกูคา้  เป็นพืน้ฐานในการทบทวนสารสนเทศเกีย่วกบัลกูคา้  การรวบรวม

สารสนเทศดังกลา่วควรเป็นไปอยา่งฉับไวหรอืในเชงิรกุ   

 ตัวอยา่งของสารสนเทศของลกูคา้ประกอบดว้ย 

- การส ารวจลกูคา้และผูใ้ช ้

- ขอ้มลูป้อนกลับในดา้นของผลติภัณฑ ์

- ขอ้ก าหนดของลกูคา้ และขอ้มลูจากขอ้ตกลง 

- ความตอ้งการของตลาด 

- ขอ้มลูดา้นการสง่มอบบรกิาร  และ 

- สารสนเทศเกีย่วกบัการแขง่ขนั 

ฝ่ายบรหิารควรใชก้ารวัดความพอใจของลกูคา้เป็นเครือ่งมอืทีส่ าคัญ  กระบวนการขององคก์รเพือ่สอบถาม วัด  เฝ้า

ตดิตามขอ้มลูป้อนกลับความพอใจของลกูคา้ควรจดัใหม้บีนพืน้ฐานของความตอ่เนือ่ง  กระบวนการนีค้วรพจิารณาที่

ความเป็นไปตามขอ้ก าหนด  ตรงตามความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้  รวมถงึราคา  และการสง่มอบ

ผลติภัณฑ ์

ตัวอยา่งของแหลง่สารสนเทศบนความพงึพอใจของลกูคา้ ประกอบดว้ย : 

- ขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ 

- การสือ่สารโดยตรงกบัลกูคา้ 

- แบบสอบถามและส ารวจ 

- การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูของผูร้ับจา้งชว่ง 

- กลุม่ทีมุ่ง่เนน้ 

- รายงานจากองคก์รผูบ้รโิภค 

- รายงานจากสือ่ตา่ง ๆ  และ 

- การศกึษารายสาขาและรายอตุสาหกรรม 

 
การวเิคราะห ์
 
ผูบ้รหิารระดับสงูควรมกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากกระบวนการตดิตามตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ร ตลอดจนระบคุวามเสีย่งและโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้ และก าหนดแผนในการบรหิารจดัการความเสีย่งและ
โอกาสดังกลา่ว นอกจากนี ้แตล่ะองคก์รยังควรตอ้งเฝ้าตดิตามและเก็บรักษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้วเิคราะห์
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่กลยทุธแ์ละนโยบายขององคก์ร 
 
ทัง้นี ้ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงักลา่วสามารถชว่ยใหอ้งคก์รสามารถด าเนนิการตดัสนิใจในประเด็นปัญหาทีเ่กีย่วกบั
กลยทุธแ์ละนโยบายบนพืน้ฐานของหลักขอ้เท็จจรงิ เชน่ 

- การเปลีย่นแปลงในดา้นความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในระยะยาว 
- ผลติภัณฑแ์ละกจิกรรมตา่งๆ ทีส่รา้งมลูคา่สงูสดุใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
- ผลติภัณฑแ์ละกระบวนการใหม่ๆ  ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลาของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
- การเปลีย่นแปลงทางดา้นความตอ้งการในระยะยาวทีเ่กีย่วกบัผลติภัณฑข์ององคก์ร  
- ผลกระทบของเทคโนโลยทีีเ่กดิใหมท่ีม่ตีอ่องคก์ร 
- ทักษะความสามารถใหม่ๆ  ทีอ่าจเป็นทีต่อ้งการ 
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- เปลีย่นแปลงทางดา้นขอ้ก าหนดทางกฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ทีส่ามารถคาดเดาได ้ตลอดจนการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นตลาดแรงงานและทรัพยากรอืน่ๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่องคก์ร 

 
องคก์รควรวเิคราะหข์อ้มลูจากแหลง่ตา่ง ๆ   เพือ่ประเมนิสมรรถนะกบัแผน  วัตถปุระสงค ์ และเป้าหมายทีก่ าหนด
อืน่ ๆ  และระบบุรเิวณทีจ่ะปรับปรงุรวมทัง้ผลประโยชนท์ีเ่ป็นไปไดส้ าหรับผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 
การวเิคราะหบ์นพืน้ฐานของความเป็นจรงิตอ้งการปฏบัิตกิารทีม่ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ  เชน่ 

- วธิวีเิคราะหค์วามใชไ้ด ้
- วธิกีารทางสถติทิีเ่หมาะสม  และ 
- การตัดสนิใจและด าเนนิการบนพืน้ฐานของผลการวเิคราะหอ์ยา่งมเีหตผุล  โดยมคีวามสมดลุระหวา่ง

ประสบการณ์และสญัชาตญาณ 
 
การวเิคราะหข์อ้มลูสามารถชว่ยในการพจิารณาสาเหตขุองปัญหาด ารงอยูห่รอืมศีักยภาพทีจ่ะเกดิและน าไปสูก่าร
ตัดสนิเกีย่วกบัปฏบัิตกิารแกไ้ขและป้องกนัทีจ่ าเป็นตอ่การปรับปรงุ 
 
เพือ่ประสทิธผิลการประเมนิสมรรถนะโดยรวมขององคก์รโดยฝ่ายบรหิาร  สารสนเทศและขอ้มลูจากทกุสว่นของ
องคก์รควรน ามารวมกนัและวเิคราะหส์มรรถนะโดยรวมขององคกืรควรน าเสนอในรปูแบบทีเ่หมาะสมส าหรบัระดับ
ตา่ง ๆ ขององคก์ร  ผลการวเิคราะหน์ีอ้งคก์รสามารถใชเ้พือ่พจิารณา :  

- แนวโนม้ 
- ความพงึพอใจของลกูคา้ 
- ความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 
- ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการขององคก์ร 
- การชว่ยเหลอืผูส้ง่มอบ 
- ความส าเร็จตามวัตถปุระสงคใ์นการปรับปรงุสมรรถนะ 
- คา่ใชจ้า่ยดา้นคณุภาพ  และสมรรถนะดา้นการเงนิและการตลาด 
- การเทยีบสมรรถนะกบัผูท้ีด่ทีีส่ดุ  และ 
- ความสามารถในการแขง่ขนั 

 
การตรวจประเมนิภายใน 

 ผูบ้รหิารสงูสดุควรสรา้งความเชือ่ม่ันวา่การจัดตัง้กระบวนการตรวจประเมนิภายในทีม่ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ  

เพือ่ประเมนิถงึจดุแข็งและจดุออ่นของระบบบรหิารคณุภาพ  กระบวนการตรวจประเมนิภายในเป็นเครือ่งมอืของฝ่าย

บรหิาร 

ตัวอยา่ง ส าหรบัการพจิารณาโดยการตรวจประเมนิภายใน  ประกอบดว้ย : 

- ประสทิธผิลและประสทิธภิาพการด าเนนิการของกระบวนการ 

- โอกาสส าหรับการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

- ขดีความสามารถของกระบวนการ 

- ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการใชว้ธิกีารทางสถติ ิ

- การใชเ้ทคโนโลยดีา้นสารสนเทศ 

- การวเิคราะหข์อ้มลูตน้ทนุดา้นคณุภาพ 

- ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของทรัพยากร 

- ผลและความคาดหวังดา้นสมรรถนะของกระบวนการและผลติภัณฑ ์

- ความพอเพยีงและความถกูตอ้งแมน่ย าของการวัดสมรรถนะ 

- กจิกรรมดา้นการปรับปรงุ  และ 

- ความสมัพันธก์บัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

การรายงานผลการตรวจประเมนิภายในบางครัง้ประกอบดว้ยหลักฐานของสมรรถนะทีด่เีดน่เพือ่เปิดโอกาสให ้

ผูบ้รหิารชมเชยและสรา้งแรงจงูใจแกบ่คุลากร 

มาตรการทางการเงนิ 

ตัวอยา่งมาตรการดา้นการเงนิประกอบดว้ย 
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- การวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยดา้นการป้องกนัและการประเมนิ 

- การวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยการไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

- การวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยขอ้ผดิพลาดภายในและภายนอก 

- การวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยวงจรอาย ุ

การวดัและการเฝ้าตดิตามกระบวนการ 

องคก์รควรระบวุธิกีารวัด  และใชก้ารวัดส าหรบัประเมนิสมรรถนะของกระบวนการ  องคก์รควรผนกึการวัดเหลา่นีเ้ขา้

มาในกระบวนการ  และใชก้ารวัดในการบรหิารกระบวนการ 

การวัดควรใชส้ าหรับการบรหิารการด าเนนิการประจ าวนั  ส าหรับการประเมนิกระบวนการซึง่อาจเหมาะแกก่าร

ปรับปรงุทลีะนอ้ยหรอือยา่งตอ่เนือ่ง  รวมถงึส าหรับโครงการแบบกา้วกระโดด  ขึน้อยูก่บัวสิยัทัศนแ์ละวัตถปุระสงค์

ดา้นกลยทุธข์ององคก์ร 

การวัดสมรรถนะของกระบวนการควรครอบคลมุถงึความจ าเป็นและความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งสมดลุย ์ 

ตัวอยา่งประกอบดว้ย : 

- ขดีความสามารถ 

- เวลาทีใ่ชใ้นการตอบกลับ 

- วงจรเวลา หรอื throughput (จ านวนวสัดทุีป้่อนเขา้กระบวนการในชว่งเวลาทีก่ าหนด) 

- ดา้นทีว่ัดไดข้องความเชือ่ถอืได ้

- ผลรับ 

- ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของบคุลากรในองคก์ร 

- การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลย ี

- การลดความสญูเปลา่  และ 

- การก าหนดและลดคา่ใชจ้า่ย 

การวดั  และการเฝ้าตดิตามผลติภณัฑ ์

องคก์รควรจัดท าและระบขุอ้ก าหนดการวัด (พรอ้มเกณฑย์อมรับ)  ส าหรับผลติภัณฑ ์ การวัดผลติภัณฑ ์ ควรไดร้ับ

การวางแผนและน าไปทวนสอบวา่บรรลผุลตามขอ้ก าหนดของผูม้สีว่นไดเ้สยี  และใชส้ าหรบัปรับปรงุกระบวนการ

ผลติ 

 เมือ่เลอืกวธิกีารวัดเพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันวา่  ผลติภัณฑเ์ป็นไปตามขอ้ก าหนด  และเมือ่พจิารณาถงึความตอ้งการ

และความคาดหวังของลกูคา้  องคก์รควรพจิารณาเรือ่งตอ่ไปนี ้: 

a) ประเภทของคณุสมบัตเิฉพาะผลติภัณฑ ์ ตอ่จากนัน้พจิารณาประเภทของการวัด  ความแมน่ย าที่

ก าหนดและความช านาญทีต่อ้งการ 

b) ขอ้ก าหนด  ซอฟทแ์วรแ์ละเครือ่งมอืทีต่อ้งม ี

c) ท าเลของจดุท าการวัดทีเ่หมาะสมในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการผลติ 

d) คณุลักษณะเฉพาะทีต่อ้งวัดในแตล่ะจดุ  และเอกสารและเกณฑก์ารยอมรับทีใ่ช ้

e) ลกูคา้ก าหนดจดุเขา้มาเป็นพยาน  หรอืทวนสอบคณุลักษณะเฉพาะทีเ่ลอืกของผลติภัณฑ ์

f) ทีซ่ ึง่หน่วยงานดา้นกฎหมายก าหนดไวเ้พือ่เขา้มาเป็นพยานหรอืด าเนนิการตรวจสอบหรอืทดสอบ 

g) ทีไ่หน  เมือ่ไร  และอยา่งไรซึง่องคก์รตัง้ใจ  หรอืลกูคา้  หรอืหน่วยงานกฎหมายก าหนดใหใ้ช ้

หน่วยงานทีส่ามเพือ่ด าเนนิการ : 

▪ ทดสอบเฉพาะแบบ 

▪ ตรวจสอบหรอืทดสอบในกระบวนการ 

▪ การทวนสอบผลติภัณฑ ์

▪ การทดสอบความใชไ้ดข้องผลติภัณฑ ์ และ 

▪ คณุสมบตัขิองผลติภัณฑ ์

h) คณุสมบตัขิองบคุลากร  วสัด ุ ผลติภัณฑ ์ กระบวนการ  และระบบบรหิารคณุภาพ 
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i) การตรวจสอบขัน้สดุทา้ยเพือ่ยนืยันวา่กจิกรรมการทวนสอบและทดสอบความใชไ้ด ้ ไดด้ าเนนิการ

อยา่งสมบรูณ์และยอมรับได ้

j) การบันทกึผลลพัธจ์าการวดัผลติภัณฑ ์

องคก์รควรทบทวนวธิกีารวัดทีใ่ชส้ าหรับวดัผลติภัณฑแ์ละแผนบันทกึการทวนสอบ  เพือ่พจิารณาโอกาสส าหรับ

ปรับปรงุสมรรถนะ 

ตัวอยา่งบันทกึผลการวัดผลติภัณฑซ์ึง่สามารถน าไปพจิารณาเพือ่ปรับปรงุสมรรถนะ  ประกอบดว้ย  : 

- รายงานการตรวจสอบและทดสอบ 

- บันทกึการตรวจปลอ่ยวสัด ุ

- แบบบันทกึการยอมรับผลติภณัฑ ์ และ 

- การรับรองวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

การวดัและการเฝ้าตดิตามความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

องคก์รควรระบถุงึสารสนเทศจากการวัดทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี (นอกเหนอืจาก

ลกูคา้)  ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการขององคก์รเพือ่สรา้งสมดลุในการจดัสรรคท์รัพยากร  สารสนเทศดังกลา่วควร

ประกอบดว้ยการวัดผลเกีย่วกบับคุลากรในองคก์ร  เจา้ของและผูล้งทนุ  ผูส้ง่มอบและพันธมติร  รวมถงึสงัคม  

ตัวอยา่งการวัดมดีังตอ่ไปนี ้

ก) ส าหรับบคุลากรในองคก์ร  องคก์รควร : 

- ส ารวจความเหน็ของบคุลากรในเรือ่งทีอ่งคก์รท าไดต้ามความตอ้งการและความคาดหวังของพวกเขา  

และ 

- ประเมนิแตล่ะบคุคล  และสมรรถนะโดยรวม  และความชว่ยเหลอืของพวกเขาตอ่ผลลัพธข์ององคก์ร 

ข) ส าหรับเจา้ของ  องคก์รควร : 

- ประเมนิขดีความสามารถในการบรรลตุามเป้าหมายทีร่ะบ ุ

- ประเมนิผลสมรรถนะดา้นการเงนิ 

- ประเมนิผลกระทบจากปัจจัยภายนอกตอ่ผลลพัธ ์ และ 

- ระบมุลูคา่ทีไ่ดร้บัจากการด าเนนิการ 

ค) ส าหรับผูส้ง่มอบและพันธมติร  องคก์รควร : 

- ส ารวจความเหน็ของผูส้ง่มอบและพันธมติรในเรือ่งความพงึพอใจตอ่กระบวนการจัดซือ้ขององคก์ร 

- เฝ้าตดิตามและแจง้ขอ้มลูป้อนกลับดา้นสมรรถนะของผูส้ง่มอบและพันธมติร  และความสอดคลอ้งตาม

นโยบายการจัดซือ้ขององคก์ร  และ 

- ประเมนิคณุภาพของผลติภัณฑท์ีจ่ดัซือ้  ความชว่ยเหลอืจากผูส้ง่มอบและพันธมติร  ผลประโยชนร์ว่มที่

ประเมนิจากความสมัพันธ ์

ง) ส าหรับสงัคม  องคก์รควร : 

- ระบแุละคอยตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบัวัตถปุระสงคอ์ยา่งเหมาะสม  เพือ่ใหบ้รรลถุงึความพอใจในการสรา้ง

ความสมัพันธก์บัสงัคม  และ 

- ประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด าเนนิการและรับรูส้มรรถนะโดยสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม

เป็นระยะ 
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9.2 การตรวจประเมนิภายใน 

 

9.2.1 องคก์รตอ้งด าเนนิการตรวจประเมนิภายใน ตามชว่งเวลาทีว่างแผนไวเ้พือ่ใหส้ารสนเทศวา่ระบบการ

บรหิารคณุภาพ; 

a) สอดคลอ้งตอ่ 

1) ขอ้ก าหนดขององคก์รส าหรับระบบการบรหิารคณุภาพ และ  

2) ขอ้ก าหนดมาตรฐานนานาชาตฉิบับนี ้

b) มกีารน าไปปฏบัิตแิละธ ารงรักษาอยา่งมปีระสทิธผิล    

 

 
ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่รับสารสนเทศผา่นการตรวจประเมนิภายในเกีย่วกบัสมรรถนะและประสทิธผิลของ
ระบบการบรหิารคณุภาพจากมมุมองทีเ่ป็นกลาง เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ การด าเนนิการจัดเตรยีมตามทีว่างแผนและน าระบบ
การบรหิารคณุภาพ ไปปฏบัิตแิละธ ารงรักษาไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
 
การตรวจประเมนิภายในสามารถใชเ้พือ่ก าหนดวา่ระบบการบรหิารคณุภาพสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ISO 9001 
และขอ้ก าหนดขององคก์ร หรอืไม ่ วธิกีารตรวจประเมนิควรจะรวมถงึการสงัเกตกระบวนการโดยตรง การสมัภาษณ์
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง และการตรวจสอบเอกสารสารสนเทศ (อาท ิขัน้ตอนภายใน แผนผัง ขอ้ก าหนดคณุลักษณะ 
มาตรฐาน ขอ้ก าหนดของลกูคา้ พระราชบัญญัตแิละขอ้บังคบั และในระบบการบรหิารบรษัิท)  
 
องคก์รควรจะพยายามทีจ่ะท าใหม่ั้นใจวา่ระบบการบรหิารคณุภาพขององคก์รปฏบัิตติามขอ้ก าหนดทีป่ระยกุตใ์ช ้

ทัง้หมดของ ISO 9001   
ไมจ่ าเป็นตอ้งท าการตรวจตามขอ้ก าหนดส าหรับทกุขอ้ของ ISO 9001 หรอื ทกุกระบวนการในระบบการบรหิาร
คณุภาพตอ้งไดร้ับการประเมนิทกุครัง้ ยิง่แยก ยิง่กระจาย ยิง่ด ี
 

9.2.2 องคก์รตอ้ง: 

a) วางแผน,จดัท า,น าไปปฏบัิตใิช ้และธ ารงรักษา โปรแกรมการตรวจประเมนิ รวมถงึความถี,่ วธิกีาร, 

ความรับผดิชอบ, ขอ้ก าหนดการวางแผน และการรายงาน, ทีซ่ ึง่ตอ้งค านงึถงึ ความส าคัญของ

กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง, การเปลีย่นแปลงทสีง่ผลกระทบตอ่องคก์ร, และผลของการตรวจประเมนิกอ่น

หนา้นี ้

b) ระบหุลักเกณฑก์ารตรวจประเมนิและขอบเขตการตรวจประเมนิแตล่ะครัง้ 

c) เลอืกผูต้รวจประเมนิ และท าการตรวจประเมนิเพือ่ใหแ้น่ใจวตัถปุระสงคแ์ละเป็นกลางของกระบวนการ

ตรวจประเมนิ 

d) ท าใหแ้น่ใจวา่ผลการตรวจประเมนิไดร้ายงานสูก่ารจัดการทีเ่กีย่วขอ้ง 

e) ด าเนนิการแกไ้ขและกจิกรรมการแกไ้ขทีเ่หมาะสม โดยไมช่กัชา้  

f) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลักฐานการปฏบิัตติามโปรแกรมการตรวจประเมนิและผลการตรวจ

ประเมนิ 

หมายเหต:ุ ด ูISO19011 เป็นแนวทาง 

 

 
ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่องคก์รจัดท าโปรแกรมการตรวจประเมนิ น าไปปฏบิัตแิละธ ารงรักษาไว ้
ในบางกรณีทีอ่งคก์รมไีซตง์านหลายแหง่ องคก์รสามารถจัดท าโปรแกรมการตรวจประเมนิส าหรับสถานทีต่ัง้เฉพาะ
แตล่ะแหง่ โดยโปรแกรมการตรวจประเมนิด าเนนิการจัดเตรยีมส าหรับชดุการตรวจประเมนิหนึง่ชดุหนึง่มากกวา่นัน้
ซึง่วางแผนกรอบเวลาเฉพาะเจาะจง และควรถกูจัดการควบคมุเพือ่ท าใหม่ั้นใจถงึสมรรถนะและประสทิธผิลของ
ระบบการบรหิารคณุภาพ 
 
โปรแกรมการตรวจประเมนิควรจะแสดงใหเ้ห็นถงึความถี ่ทีอ่งคก์รวางแผนด าเนนิการตรวจประเมนิ (อาท ิ
ประจ าเดอืน ประจ าไตรมาส ประจ าปี หรอืตามก าหนดเวลาทีแ่ตกตา่งกนัส าหรับพืน้ทีห่รอืกระบวนการตลอด
ชว่งเวลา 1 ปี)  เมือ่ก าหนดความถี ่องคก์รควรจะประยกุตใ์ชค้วามคดิเชงิความเสีย่งและพจิารณาถงึความถีใ่นการ
ด าเนนิการกระบวนการ การเตบิโตหรอืความซบัซอ้นของกระบวนการ การเปลีย่นแปลงใดๆ ในกระบวนการ และ
วัตถปุระสงคข์องแผนงานตรวจประเมนิ ยกตวัอยา่งเชน่ มคีวามเป็นไปไดท้ีก่ระบวนการทีเ่ตบิโตมากขึน้จะตอ้งการ
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การตรวจประเมนิภายในทีถ่ีน่อ้ยลง กระบวนการทีซ่บัซอ้นมากขึน้จะจ าเป็นตอ้งมกีารตรวจประเมนิภายในทีม่คีวามถี่
มากขึน้ รายการปัจจยัป้อนทีจ่ะค านงึเมือ่วางแผนการตรวจประเมนิจะรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง: 
 

a. ความส าคญัของกระบวนการ 
b. ล าดับความส าคัญดา้นการบรหิาร 
c. สมรรถนะของกระบวนการ 
d. การเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลกระทบตอ่องคก์ร 
e. ผลจากการตรวจประเมนิครัง้กอ่น (อาท ิประวตัขิองปัญหา)  
f. แนวโนม้ในขอ้เรยีกรอ้งของลกูคา้ 
g. พระราชบัญญัตแิละขอ้บังคับ. 

 
โปรแกรมการตรวจประเมนิภายในขององคก์ร (ตา่งๆ) ควรนยิามวธิกีารทีใ่ชส้ าหรับการตรวจประเมนิดว้ย วธิกีาร
สามารถรวมถงึการสมัภาษณ์ การสงัเกต การสุม่และการทบทวนสารสนเทศ  
เนือ่งจากเป็นวธิกีารทีด่ ีองคก์รควรจะวางแผนและด าเนนิการตรวจประเมนิตามขอ้ก าหนดตา่งๆ ของระบบการ
บรหิารคณุภาพขององคก์ร ตามโครงการ หรอืกระบวนการ แทนทีจ่ะเฉพาะตามขอ้ก าหนดของ ISO 9001 
 
เมือ่มอบหมายใหบ้คุคลด าเนนิการตรวจประเมนิ องคก์รควรจะท าใหม้ั่นใจถงึความเป็นกลางและความเสมอภาคของ
กระบวนการตรวจประเมนิ ในบางกรณี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในองคก์รทีเ่ล็กกวา่หรอืดา้นตา่งๆ ขององคก์รทีซ่ ึง่
ก าหนดความรูเ้ฉพาะในงาน บคุคลจ าเป็นตอ้งตรวจประเมนิงานของพวกเขาเอง ในสถานการณ์นี ้องคก์รอาจจะมี
ผูต้รวจประเมนิภายในท างานกบัเพือ่นรว่มงาน หรอืมผีลลัพธท์ีท่บทวนโดยเพือ่นรว่มงานหรอืผูจ้ัดการ เพือ่ท าให ้
มั่นใจวา่ผลลัพธเ์ป็นกลาง  องคก์รสามารถค านงึถงึการใชบ้รหิารจากหน่วยงานภายนอกดว้ย อาท ิมหาวทิยาลัย 
ผูต้รวจประเมนิภายนอก หรอืองคก์รอืน่ 
 
ตัวอยา่ง ชา่งประปาและชา่งไฟฟ้าสามารถท าการตรวจประเมนิกนัและกนั หรอืชว่ยอกีฝ่าย หรอืบรษัิทท าความ
สะอาดสามารถก าหนดใหพ้นักงานบรหิารของบรษัิทตรวจประเมนิกระบวนการท าความสะอาด เนือ่งจากพวกเขา
ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงในงานเฉพาะนัน้ 
 
เนือ่งจากเป็นสว่นหนึง่ของกจิกรรมการวางแผน องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดเกณฑแ์ละขอบเขตของการตรวจ
ประเมนิภายใน เกณฑก์ารตรวจประเมนิสามารถนยิามดว้ยมาตรฐานหรอืขอ้ก าหนดเฉพาะ และขอบเขตการตรวจ
ประเมนิสามารถรวมถงึแผนก สายผลติภัณฑ ์กระบวนการหรอืสิง่อ านวยความสะดวกเฉพาะ  
 
หลังจากการตรวจประเมนิภายในเสร็จสิน้ ควรรายงานผลกบัผูจ้ัดการทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ จากการยดึผลเหลา่นีเ้ป็น
หลัก การแกไ้ขและกจิกรรมการแกไ้ขทีเ่หมาะสมมคีวามจ าเป็น องคก์รสามารถเลอืกทีจ่ะจดัท าเกณฑเ์มือ่ก าหนด
กจิกรรมการแกไ้ขโดยยดึปัจจยัตา่งๆ อาท ิความรนุแรงของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด ตามปกต ิองคก์ร
ก าหนดเวลาในการตอบสนองและแกไ้ขสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด และด าเนนิกจิกรรมการแกไ้ขเพือ่ท าใหม้ั่นใจ
วา่กจิกรรมดังกลา่วจะถกูน าไปปฏบัิตอิยา่งมปีระสทิธผิลในลกัษณะทีท่ันตอ่เวลา 
 
ในการเพิม่มลูคา่ระหวา่งการตรวจประเมนิภายใน จะเป็นไปไดใ้นการสงัเกตสภาวะทีบ่รรลขุอ้ก าหนด แตอ่าจจะ
แสดงใหเ้ห็นจอุอ่นทีม่นัียยะในระบบการบรหิารคณุภาพ ซึง่เป็นโอกาสในการปรับปรงุ  
การหาโอกาสในการปรับปรงุ สามารถก าหนดโดยยดึประสบการณ์จากการตรวจประเมนิภายในอืน่ๆ และวธิปีฏบิัตทิี่
สงัเกตเห็นในกระบวนการหรอืสถานทีต่ัง้อืน่อยา่งเป็นทางเลอืก ในกรณีดังกลา่ว หากองคก์รรวมถงึสารสนเทศใน
รายงานการตรวจประเมนินี ้องคก์รสามารถใหส้ารสนเทศแกผู่จ้ัดการในการตัดสนิใจวา่สารสนเทศดังกลา่วเหมาะสม
ในการรเิริม่กจิกรรมการปรับปรงุหรอืไม ่
 
องคก์รจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพือ่เป็นหลักฐานของโปรแกรมการตรวจประเมนิทีด่ าเนนิการและผล
การตรวจประเมนิ ตัวอยา่งของผลการตรวจประเมนิสามารถรวมถงึรายงานการตรวจประเมนิ หลักฐานการแกไ้ขหรอื
กจิกรรมการแกไ้ขทีด่ าเนนิการ (อาท ิการฝึกอบรม เอกสารสารสนเทศทีท่ าใหท้ันสมัย) ผลการตรวจประเมนิภายใน
จ าเป็นในฐานะปัจจัยป้อนในการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 
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9.3 การทบทวนฝ่ายบรหิาร 

 

9.3.1 ทั่วไป 

ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งท าการทบทวนระบบการบรหิารคณุภาพขององคก์ร, ตามแผนทีไ่ดว้างแผนไว,้ เพือ่ให ้

มั่นใจการเหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง,เพยีงพอ และมปีระสทิธผิล และสอดคลอ้งกบัทศิทางกลยทุธข์ององคก์ร 

 
ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ ผูบ้รหิารระดับสงูจะด าเนนิการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร ซึง่เป็นกจิกรรมที่
ผูบ้รหิารระดับสงู โดยด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางกลยทุธข์ององคก์ร โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ทบทวน
สารสนเทศเกีย่วกบัสมรรถนะของระบบการบรหิารคณุภาพเพือ่ก าหนดวา่ระบบนัน้: 
 

a) เหมาะสม – ระบบยังคงเหมาะสมกบัจดุประสงคห์รอืไม?่ 
b) เพยีงพอ – ระบบยังคงเพยีงพอหรอืไม?่ 
c) มปีระสทิธภิาพ – ระบบยังคงบรรลผุลลัพธต์ามทีมุ่ง่หวังไวห้รอืไม?่ 

 
การทบทวนโดยฝ่ายบรหิารควรจะด าเนนิการตามชว่งเวลาทีว่างแผนไว ้โดยสามารถเป็นประจ าวัน ประจ าสปัดาห ์
ประจ าเดอืน ประจ าไตรมาส ประจ าครึง่ปี หรอืประจ าปี   
กจิกรรมการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารบางกจิกรรมอาจจะด าเนนิการโดยหลายระดับขององคก์ร โดยมเีงือ่นไขวา่ 
ผลลัพธจ์ะมใีหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่ไมจ่ าเป็นทีปั่จจยัป้อนในการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารทัง้หมดทีถ่กูระบใุนครัง้
หนึง่ครัง้เดยีว สามารถซอยแยกยอ่ย ตามรอบเวลาในปีได ้ 
 
องคก์รควรจะระบวุา่องคก์รจะท าอยา่งไรใหม้ั่นใจวา่บรรลขุอ้ก าหนดการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารของ ISO 9001 
ทัง้หมด องคก์รอาจจะด าเนนิการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารวา่เป็นกจิกรรมแบบด าเนนิการเพยีงกจิกรรมเดยีว หรอืการ
ผสมผสานของกจิกรรมปกตขิองการบรหิารงานทั่วไป  (อาท ิการประชมุ รายงาน) 
 
การเลอืกเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร สามารถก าหนดเพือ่ใหพ้อ้งกนักบักจิกรรมทางธรุกจิ
อืน่ๆ (อาท ิการวางแผนเชงิกลยทุธ ์การวางแผนธรุกจิ การประชมุประจ าปี การประชมุเชงิปฏบัิตกิาร การทบทวน
มาตรฐานของระบบการบรหิารอืน่ๆ) เพือ่เพิม่ประโยชน ์เหมาะสม และหลกีเลีย่งการประชมุซ ้าซอ้นหลายครัง้  
 
ตัวอยา่ง บรษัิททอ่งเทีย่วตัดสนิใจทีจ่ะมกีารทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร ในวนัทีก่อ่นการประชมุเชงิกลยทุธป์ระจ าทกุ
หกเดอืนเพือ่รับปัจจัยป้อนทัง้หมดทีจ่ าเป็นส าหรับการวางแผนเป้าหมาย และท าใหม่ั้นใจวา่วัตถปุระสงคค์ณุภาพ
สอดคลอ้งกบัทศิทางกลยทุธข์องหน่วยงาน 
 
 
 

9.3.2 ปัจจัยป้อนในการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

การทบทวนฝ่ายบรหิารจะตอ้งถกูวางแผนและด าเนนิการโดยค านงึถงึ 

a) สถานะของการด าเนนิการทบทวนกอ่นหนา้ 

b) การเปลีย่นแปลงในปัจจัยทัง้ภายนอกและภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารคณุภาพ 

c) สารสนเทศในเรือ่งสมรรถนะและประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ, รวมถงึแนวโนม้ใน; 

1) ความพงึพอใจของลกูคา้และขอ้มลูยอ้นกลับจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆ 

2) ระดับของการบรรลถุงึวัตถปุระสงคด์า้นคณุภาพ 

3) สมรรถนะของกระบวนการ และความสอดคลอ้งของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

4) ความไมส่อดคลอ้งและการปฏบิัตกิารแกไ้ข 

5) ผลของการเฝ้าระวังตดิตามและการตรวจวดั 

6) ผลของการตรวจประเมนิ 

7) สมรรถนะของผูส้ง่มอบภายนอก 

d) ความเพยีงพอในทรัพยากร 

e) ประสทิธผิลของกจิกรรมทีไ่ดก้ระท าในการด าเนนิการกบัความเสีย่งและโอกาสตา่งๆ (ด ู6.1) 

f) โอกาสส าหรับการปรับปรงุ 
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ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื จัดท าปัจจัยป้อนทีอ่งคก์รตอ้งการในการพจิารณาประเมนิสมรรถนะและประสทิธผิลของ
ระบบการบรหิารคณุภาพ 
 
ปัจจัยป้อนในการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารจะเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัขอ้ก าหนดของขอ้อืน่ใน ISO 9001 โดยจะรวมการ
วเิคราะหแ์ละการประเมนิขอ้มลู (ด ูISO 9001:2015, 9.1.3)  
ปัจจัยป้อนควรจะใชเ้พือ่ก าหนดแนวโนม้เพือ่ท าการตัดสนิใจและด าเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิาร
คณุภาพ ส าหรบั ISO 9001:2015, 9.3.2, a) ถงึ f) ปัจจยัป้อนในการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารดังตอ่ไปนีค้วรจะ
ไดร้ับการพจิารณา: 
 

a) สถานะของการด าเนนิการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารกอ่นหนา้ 
b) การเปลีย่นแปลงในปัจจัยทัง้ภายในและภายนอก (ด ูISO 9001:2015, 4.1) 
c) สารสนเทศในเรือ่งสมรรถนะและประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ: 

1) ความพงึพอใจของลกูคา้ (ด ู ISO  9001:2015,  9.1.2) และขอ้มลูยอ้นกลับจากผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ (ด ูISO 9001:2015, 4.2) 

2) ระดับของการบรรลถุงึวัตถปุระสงคด์า้นคณุภาพ (ด ูISO 9001:2015, 6.2) 
3) สมรรถนะของกระบวนการและความสอดคลอ้งขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละบรกิาร (ด ู ISO  

9001:2015, 4.4 and 8.6) 
4) ความไมส่อดคลอ้งและการปฏบิัตกิารแกไ้ข (ด ูISO 9001:2015, 10.2) 
5) ผลการเฝ้าระวังตดิตามและการตรวจวัด (ด ูISO 9001:2015, 9.1.1) 
6) ผลการตรวจประเมนิ ซึง่รวมถงึตามทีเ่หมาะสม ผลลัพธข์องลกูคา้ภายใน (ด ูISO 9001:2015, 

9.2) หน่วยงานดา้นกฎระเบยีบ หรอื หน่วยรับรอง และการตรวจประเมนิ 
7) สมรรถนะของผูส้ง่มอบภายนอก (ด ูISO 9001:2015, 8.4) 

 
d) ความเพยีงพอในทรัพยากร (ด ูISO 9001:2015, 7.1) 
e) ประสทิธผิลของกจิกรรมทีไ่ดก้ระท าในการด าเนนิการกบัความเสีย่งและโอกาสตา่งๆ (ด ูISO 9001:2015, 

6.1) 
f) โอกาสส าหรับการปรับปรงุ (ด ูISO 9001:2015, 9.1.3) 

 
องคก์รควรจะรวมรายการเพิม่เตมิในการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร (อาท ิการแนะน าผลติภัณฑใ์หม ่ผลลัพธท์าง
การเงนิ โอกาสใหมท่างธรุกจิหรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัปัญหาหรอืโอกาสจากภาคสนามหรอืตลาดทีซ่ ึง่ใช ้

ผลติภัณฑห์รอืใหบ้รกิาร) เพือ่ทีจ่ะจะก าหนดวา่ องคก์รสามารถและจะสามารถท าใหบ้รรลผุลลัพธต์ามทีมุ่ง่หวังไว ้
อยา่งตอ่เนือ่ง การทบทวนโดยฝ่ายบรหิารสามารถขยายเพือ่ครอบคลมุขอ้ก าหนดอืน่ๆ ใน ISO 9001 เพือ่เฝ้า
ตดิตามและทบทวนขอ้มลู (อาท ิใน ISO 9001:2015, 4.1 และ 4.2) 
 
 

9.3.3 ผลการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

ผลของการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร ตอ้งรวมถงึการตดัสนิใจและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

a) โอกาสในการปรับปรงุ 

b) ความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารคณุภาพ 

c) ทรัพยากรทีต่อ้งการ 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลักฐานของผลการทบทวนฝ่ายบรหิาร  

 

 
 
ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ การทบทวนโดยฝ่ายบรหิารใหผ้ลและขอ้มลูเกีย่วกบัสมรรถนะและ
ประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ และการตดัสนิใจและกจิกรรมใดๆ ทีจ่ าเป็น 
 
ผลของการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารควรจะรวมถงึ การตดัสนิใจและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสในการปรับปรงุ (ด ู
ISO 9001:2015, 10.1) การเปลีย่นแปลงทีจ่ าเป็นตอ่ระบบการบรหิารคณุภาพ (ด ูISO 9001:2015, 6.3) และ
ทรัพยากรทีต่อ้งการ (ด ูISO 9001:2015, 7.1) โดยควรจะรวมสถานะของกจิกรรมทีช่ ีบ้ง่ระหวา่งการทบทวนโดย
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ฝ่ายบรหิารไวเ้ป็นปัจจัยป้อนในกจิกรรมการทบทวนฝ่ายบรหิารครัง้ตอ่ไป การเฝ้าตดิตามชว่ยใหม้ั่นใจวา่ด าเนนิ
กจิกรรมบนเกณฑท์ีเ่กดิขึน้เหมาะสมกบัเวลา 
 
องคก์รควรจะเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลักฐานของผลลัพธจ์ากการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร ตวัอยา่งของ
เอกสารสารสนเทศรวมถงึการน าเสนอ รายงานการประชมุและรายงาน 
 
 
 

END 
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10 การปรบัปรงุ 

10.1 ท ัว่ไป 

องคก์รตอ้งก าหนด และเลอืกโอกาสในการปรับปรงุส าหรับการปรับปรงุและการด าเนนิกจิกรรมทีจ่ าเป็นในการ

สอดคลอ้งขอ้ก าหนดลกูคา้และท าใหล้กูคา้พงึพอใจ  

สิง่นีต้อ้งประกอบดว้ย;  

a) ปรับปรงุผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด เชน่กนักบัการระบคุวามจ าเป็นและความ

คาดหวังในอนาคต 

b) การแกไ้ข. ป้องกนั หรอื ลดผลกระทบอันไมพ่งึประสงค ์

c) ปรับปรงุสมรรถนะและประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ  

หมายเหต ุ ตัวอยา่งการปรับปรงุ สามารถรวมถงึ การแกไ้ข กจิกรรมการแกไ้ข การปรับปรงุอยา่งตอ่เนื่อง การเปลีย่นแปลง

แบบกา้วกระโดด นวัตกรรม และ การปรับองคก์รใหม่ 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ องคก์รก าหนดโอกาสในการปรับปรงุและวางแผนและน ากจิกรรมไป

ปฏบัิตอิยา่งแทจ้รงิเพือ่ใหบ้รรลผุลลัพธต์ามทีมุ่ง่หวังไว ้และเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ การปรับปรงุสามารถชว่ย

ใหอ้งคก์รยังคงบรรลขุอ้ก าหนดและความคาดหวังของลกูคา้โดยปรับปรงุผลติภัณฑแ์ละสนิคา้ขององคก์ร ท าการ

แกไ้ขหรอืป้องกนัผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงค ์และปรับปรงุสมรรถนะและประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ 

มวีธิกีารทีต่า่งกนัในการด าเนนิการปรับปรงุ อาท:ิ 

a) การด าเนนิการเพือ่หลกีเลีย่งการเกดิสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดซ า้ 

b) กจิกรรมการปรบัปรงุตอ่เนือ่งขัน้ตอนทีไ่มส่ าคญัซึง่ด าเนนิการภายในกระบวนการ ผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีม่ี

อยู ่ 

c) โครงการซึง่สามารน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีม่นัียส าคัญกบักระบวนการทีม่อียู ่การน ากระบวนการ 

ผลติภัณฑห์รอืบรกิารไปปฏบิตั ิหรอืการแนะน าเทคโนโลยหีรอืนวัตกรรมใหมท่ีก่ระจัดกระจาย  

ขอ้ก าหนดของกจิกรรมการแกไ้ข (ด ูISO 9001:2015, 10.2) ชว่ยก าหนดและก าจดัสาเหตขุองสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดเพือ่ป้องกนัการเกดิซ ้า 

 การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (ด ูISO 9001:2015, 10.3) ควรจะด าเนนิการเพือ่เพิม่สมรรถนะและน าวธิแีกปั้ญหาที่

ตกลงกนัซึง่มุง่หมายในการบรรลผุลประโยชนเ์ชงิบวก  

การด าเนนิการปรับปรงุสามารถด าเนนิการ กบักระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร รวมทัง้กบัระบบการบรหิารคณุภาพ 

 

เพิม่เตมิ 

การด าเนนิการปรับปรงุแกไ้ขนัน้สามารถด าเนนิการในทลีะสว่นอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปแตก่ระท าอยา่งตอ่เนือ่ง หรอื
ปรับปรงุระบบโดยรวมทัง้หมดขององคก์รก็ได ้
 
โดยแตล่ะองคก์รควรมกีารก าหนดเป้าหมายดา้นการปรับปรงุผลติภัณฑ ์กระบวนการ โครงสรา้งองคก์ร ตลอดจน
ระบบการบรหิารจัดการโดยอาศัยกระบวนการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
ทัง้นี ้กระบวนการปรับปรงุแกไ้ขควรอาศยัวธิกีารเชงิโครงสรา้ง เชน่ Plan-Do-Check-Act (PDCA) โดยสามารถน า
วธิดีังกลา่วไปประยกุตใ์ชค้วบคูไ่ปกบัหลักการคดิและการมองอยา่งเป็นกระบวนการในการปรับปรงุแตล่ะ
กระบวนการขององคก์ร   
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นอกจากนี ้แตล่ะองคก์รควรทีจ่ะตรวจสอบใหม่ั้นใจวา่ไดม้กีารก าหนดใหก้ารปรับปรงุพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งเป็นสว่น
หนึง่ของวัฒนธรรมองคก์รโดยการ 

- เปิดโอกาสใหบ้คุลากรภายในองคก์รสามารถเขา้มามสีว่นรว่มในการปรับปรงุพัฒนาองคก์รโดยอาศยัการ
เสรมิสรา้งอ านาจใหแ้กบ่คุลากรภายในองคก์ร  

- จัดหาทรัพยากรทีจ่ าเป็น 
- จัดตัง้ระบบการชมเชยและการใหร้างวัลดา้นการปรับปรงุพัฒนา 
- การปรับปรงุพัฒนาประสทิธผิลและประสทิธภิาพของกระบวนการปรับปรงุพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง 

 
องคก์รสามารถปรับปรงุสมรรถนะ  การนีส้ามารถบรรลผุลส าเร็จดว้ยกจิกรรมดังตอ่ไปนี ้

- ก าหนดวตัถปุระสงคข์องบคุลากร  โครงการ  และองคก์ร 
- เปรยีบเทยีบสมรรถนะกบัคูแ่ขง่และวธิปีฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุโดยน ามาเป็นเป้าหมาย 
- ยอมรับและใหร้างวัลส าหรับการปรับปรงุทีบ่รรลผุลส าเร็จ  และ 
- โครงการขอ้เสนอแนะรวมถงึการสนองตอบอยา่งทันกาลโดยฝ่ายบรหิาร 

 
เพือ่ใหม้โีครงสรา้งส าหรับกจิกรรมการปรับปรงุ  ผูบ้รหิารสงูสดุควรก าหนดและน ากระบวนการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง
มาสูก่ารปฏบัิต ิ ซึง่สามารถน าไปใชก้บักระบวนการและกจิกรรมการผลติและสนับสนุน  เพือ่สรา้งความเชือ่ม่ันตอ่
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการปรับปรงุ  กระบวนการผลติและสนับสนุนควรไดร้ับการพจิารณาในรปู
ของ : 

- ความมปีระสทิธผิล (เชน่ ผลลัพธท์ีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด) 
- ประสทิธภิาพ (เชน่ ทรัพยากรตอ่หน่วย ในรปูของเวลาและเงนิ) 
- ผลกระทบภายนอก (เชน่ การเปลีย่นแปลงระเบยีบและกฎหมาย) 
- จดุออ่นในกระบวนการ 
- โอกาสในการใชว้ธิกีารทีด่กีวา่ 
- การควบคมุการเปลีย่นแปลงทัง้ทีว่างแผนและไมไ่ดว้างแผนไว ้  
 

ตัวอยา่งขอ้มลูป้อนเขา้สูก่ระบวนการปรับปรงุ  ประกอบดว้ยสารสนเทศทีไ่ดจ้าก : 
- ขอ้มลูการทดสอบความใชไ้ด ้
- ขอ้มลูผลรับจากกระบวนการ 
- ขอ้มลูในการทดสอบ 
- ขอ้มลูจากการประเมนิตนเอง 
- ขอ้ก าหนดและขอ้มลูป้อนกลับจากผูม้สีว่นไดเ้สยี 
- ประสบการณ์ของบคุลากรในองคก์ร 
- ขอ้มลูดา้นการเงนิ 
- ขอ้มลูสมรรถนะของผลติภัณฑ ์ และ 
- ขอ้มลูการสง่มอบบรกิาร 
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10.2 สิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกจิกรรมการแกไ้ข 

10.2.1 เมือ่เกดิสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด, รวมถงึทีเ่กดิจากค ารอ้งเรยีน, องคก์รตอ้ง: 

a) ตอบสนองตอ่สิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด และ,ทีส่ามารถใชไ้ด ้ 

1) ท ากจิกรรมการควบคมุและแกไ้ข ,และ  

2) ด าเนนิการกบัผลกระทบทีต่ามมา 

b) ประเมนิความจ าเป็นส าหรับกจิกรรมเพือ่ก าจัดสาเหตขุองสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดเพือ่ไมใ่ห ้

เกดิขึน้ซ ้า หรอืเกดิขึน้ทีอ่ืน่ ๆ โดย 

1) ท าการทบทวนและวเิคราะหส์ ิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

2) พจิารณาก าหนดสาเหตขุองสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด และ  

3) พจิารณาก าหนดวา่มสี ิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีค่ลา้ยคลงึกนัอยู ่, หรอืสามารถเกดิขึน่อยา่งมี

นัยยะ 

c) ด าเนนิกจิกรรมทีจ่ าเป็น   

d) ทบทวนประสทิธผิลของการด าเนนิการแกไ้ขทีไ่ดก้ระท า, 

e) ท าการปรับปรงุ ความเสีย่งและโอกาสทีไ่ดพ้จิารณาก าหนดระหวา่งการวางแผน ใหท้ันสมยั, ตามความ

จ าเป็น 

f) ท าการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารคณุภาพ,ถา้จ าเป็น 

 

การด าเนนิการแกไ้ขตอ้งเหมาะสมกบัผลกระทบของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม่ั้นใจวา่องคก์รบรหิารสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกจิกรรมการแกไ้ข

เป็นไปปฏบิัตอิยา่งเหมาะสม 

เมือ่เกดิสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด (รวมถงึ สิง่เหลา่นัน้ซึง่เกดิจากค ารอ้งเรยีน จากผลทีไ่มส่อดคลอ้งตอ่

ขอ้ก าหนดทีช่ ีบ้ง่ [ด ูISO 9001:2015, 8.7] ปัญหาทีเ่กดิจากผูส้ง่มอบภายนอกหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 

ผลการตรวจประเมนิ หรอืผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดว้างแผน) องคก์รควรจะด าเนนิการตรวจสอบสิง่ที่

ผดิปกตเิพือ่แกไ้ขหากเป็นไปได ้และหลกีเลีย่งประเด็นทีค่ลา้ยคลงึกนัจากการเกดิซ ้าในอนาคต องคก์รควรจะ

คน้หาเพือ่ก าจดัสาเหตแุละผลกระทบทีต่ามมาของปัญหาอยา่งถาวรซึง่สง่ผลกระทบเชงิลบกบัสิง่ตอ่ไปนีข้อง

องคก์รได:้ 

a) ผลลัพธ ์

b) ผลติภัณฑ ์บรกิาร กระบวนการหรอืระบบการบรหิารคณุภาพ 

c) ความพงึพอใจของลกูคา้ 

แหลง่ทีม่นัียยะของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและชนดิของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดรวมถงึแตไ่มจ่ ากดั

เพยีง: 

— สิง่ทีค่น้พบจากการตรวจประเมนิภายในหรอืภายนอก (ด ูISO 9001:2015, 9.2) 

— การเฝ้าระวังตดิตามและการวดัผลลัพธ ์(อาท ิการตรวจสอบ ขอ้บกพรอ่งของผลติภัณฑห์รอืบรกิาร)  

— ผลทีไ่มส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนด (ด ูISO 9001:2015, 8.7); 

— ค ารอ้งเรยีนของลกูคา้ 

— การไมป่ฏบิัตติามพระราชบญัญัตแิละขอ้บังคบั 

— ปัญหากบัผูส้ง่มอบภายนอก (อาท ิการสง่มอบตรงเวลา การตรวจสอบทีร่ับเขา้) 

— ปัญหาทีช่ ีบ้ง่โดยลกูจา้ง (อาท ิผา่นกลอ่งขอ้เสนอแนะ) 

— การสงัเกตจากผูบั้งคับบัญชาหรอืบคุคลทีร่ับผดิชอบหรอืการตรวจตรากระบวนการ 

— ขอ้กลา่วอา้งการรับประกนั 

องคก์รควรจะปฏบัิตกิารควบคมุหรอืแกไ้ขสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด โดยสิง่นีจ้ะบรรลผุลโดยการจ ากดัปัญหาใน

ขณะทีท่ าการตรวจสอบตอ่เนือ่ง ตัวอยา่งเชน่ องคก์รอาจจะจ าเป็นตอ้งตดิตอ่ลกูคา้หรอืผูส้ง่มอบภายนอกเพือ่ท าให ้
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พวกเขาตระหนักถงึสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทีม่นัียยะหรอืทีแ่ทจ้รงิกบั

ผลติภัณฑท์ีจ่ัดใหห้รอืบรกิารทีส่ง่มอบ   

เมือ่ประเมนิกจิกรรมทีจ่ าเป็นส าหรับสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด องคก์รควรจะพจิารณาวา่ อาจจะมตีวัอยา่งทีซ่ ึง่

สาเหตขุองสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดไมส่ามารถก าจัดได ้ดังนัน้ องคก์รควรจะพจิารณาการด าเนนิการเพือ่ให ้

สามารถสบืคน้และลดผลกระทบจากสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุหากเกดิขึน้อกีครัง้ 

องคก์รควรจะทบทวนและวเิคราะหส์ ิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดเพือ่หาสาเหตขุองสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด

และมอียูท่ีอ่ืน่หรอืไม ่หรอืเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิซ ้าหรอืเกดิขึน้อยา่งมนัียยะในกระบวนการอืน่และ/หรอืสว่นหนึง่ของ

องคก์ร องคก์รควรจะก าหนดขอบเขตของกจิกรรมทีจ่ าเป็นในการด าเนนิการโดยยดึผลกระทบทีม่นัียยะของสิง่ทีไ่ม่

เป็นไปตามขอ้ก าหนด. องคก์รควรจะน ากจิกรรมทีจ่ าเป็นใดๆ โดยยดึการทบทวนนีไ้ปปฏบิตั ิโดยสามารถบรรลดุว้ย

การใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย อาท ิแตไ่มจ่ ากดัเพยีง: การวเิคราะหส์าเหตขุองปัญหา การแกปั้ญหาแบบระเบยีบวนัิย

แปดประการ (eight disciplines (8Ds) problem solving); วธิกีาร 5-ท าไม (5-why method); FMEA หรอื

แผนภาพการวเิคราะหส์าเหตแุละผลกระทบ 

องคก์รควรจะทบทวนประสทิธผิลของกจิกรรมการแกไ้ขใดๆ โดยยนืยัน (ผา่นหลักฐาน) วา่  ไดน้ ากจิกรรมไปปฏบิัติ

หรอืด าเนนิการแกไ้ข และดว้ยผลดังกลา่วสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดไมเ่กดิซ ้า โดยสิง่นีอ้าจจะไมส่มัฤทธิผ์ลดว้ย

การสงัเกตสมรรถนะของกระบวนการหรอืทบทวนเอกสารสารสนเทศ เพือ่ท าใหม่ั้นใจวา่ การน าไปปฏบัิตทิีม่ี

ประสทิธภิาพสามารถทวนสอบ องคก์รควรจะอนุญาตใหจ้ านวนเวลาทีเ่หมาะสมในการผา่น กอ่นทบทวนกจิกรรมที่

ด าเนนิการ สิง่นีจ้ะเปลีย่นแปลงโดยขึน้อยูก่บัความซบัซอ้นและความจ าเป็นของทรัพยากร (อาท ิการซือ้อปุกรณ์

ทนุ) ของกจิกรรมทีจ่ าเป็นในการแกปั้ญหาสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

องคก์รควรจะพจิารณาก าหนดหากผลกระทบของกจิกรรมการแกไ้ขทีด่ าเนนิการในดา้นหนึง่สามารถเป็นสาเหตขุอง

ผลกระทบตรงกนัขา้มในอกีดา้นขององคก์ร และวางแผนการด าเนนิการในการบรรเทาทีจ่ าเป็นใดๆ กอ่นการน าไป

ปฏบิัต ิ  

หลังจากทบทวนกจิกรรมการแกไ้ข องคก์รควรจะพจิารณาวา่ มคีวามเสีย่งหรอืโอกาสทีไ่มไ่ดพ้จิารณาก าหนดไว ้

กอ่นหรอืไม ่หรอืหากไมไ่ดจ้ัดการการด าเนนิการดา้นความเสีย่งและโอกาสอยา่งมปีระสทิธภิาพระหวา่งการวางแผน 

(ด ูISO 9001:2015, 6.1) โดยควรจะท าการ Updates การวางแผนนีต้ามจ าเป็น 

เมือ่ด าเนนิการจัดการสาเหตขุองสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดแลว้ องคก์รควรจะพจิารณาถงึความจ าเป็นส าหรับ

การเปลีย่นแปลงตอ่กระบวนการภายในระบบการบรหิารคณุภาพ 

 

10.2.2 องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลักฐานของ 

a) ลักษณะของสิง่ทไีมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและการด าเนนิการใด ๆ ตอ่มา และ 

b) ผลของการด าเนนิการแกไ้ข 

 

 

ความมุง่หมายของขอ้นี ้คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ องคก์รเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพือ่ทีจ่ะจัดหลักฐานทีก่ารแกไ้ข

หรอืกจิกรรมการแกไ้ขเสร็จสิน้ตามทีก่ าหนด 

องคก์รควรจะเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่หมาะสมเพือ่แสดงถงึสิง่การแกไ้ขหรอืกจิกรรมการแกไ้ขไดถ้กู

ด าเนนิการ  โดยรวมถงึรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีไ่มไ่มส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนด (อาท ิขอ้ความสิง่ทีไ่มเ่ป็นไป

ตามขอ้ก าหนด ความรนุแรงของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด การวเิคราะหส์าเหตขุองปัญหา การแกไ้ขและ

กจิกรรมการแกไ้ขทีว่างแผน) ตัวอยา่งจะรวมถงึรปูแบบกจิกรรมการแกไ้ขหรอืฐานขอ้มลู 

องคก์รควรจะเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศของผลการด าเนนิการแกไ้ขทีด่ าเนนิการ โดยเอกสารนีค้วรจะรวมถงึ

หลักฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นการปฏบิัตกิารตา่งๆ อาท ิการรวบรวมขอ้มลู การทดสอบ รายงาน การเปลีย่นแปลงที่

ด าเนนิการกบัเอกสารสารสนเทศ สมรรถนะและประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ 
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10.3 การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

องคก์รตอ้งปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่งกบั ความเหมาะสม, เพยีงพอ, และประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ  

องคก์รตอ้งค านงึถงึ ผลจากการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ, และผลจากการทบทวนฝายบรหิาร, เพือ่พจิารณา

ก าหนดวา่มคีวามจ าเป็นหรอืมโีอกาสทีต่อ้งไดร้ับการด าเนนิการใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

 

ท ัว่ไป 

 
เจตนาของขอ้ยอ่ยนี ้ คอื เพือ่ใหม้ั่นใจวา่องคก์รไดท้ าการปรบัปรงุ ความเหมาะสมความเพยีงพอและประสทิธผิล
ของระบบการบรหิารคณุภาพขององคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง   

การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งสามารถรวมถงึการด าเนนิการเพือ่เพิม่ความสอดคลอ้งกนัของผล ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร
เพือ่ทีจ่ะเพิม่ระดับของผลทีส่อดคลอ้งกนัปรับปรงุความสามารถของกระบวนการและลดการผันแปรของ
กระบวนการ สิง่นีจ้ะด าเนนิการเพือ่เพิม่สมรรถนะขององคก์รและมปีระโยชนต์อ่ลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 

องคก์รควรจะพจิารณาผลจากการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ (ด ูISO 9001:2015, 9.1.3]) และการทบทวนโดยฝ่าย
บรหิาร (ด ูISO 9001:2015, 9.3) เพือ่ก าหนดหากการด าเนนิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งนัน้จ าเป็น และองคก์รควร
จะพจิารณาการด าเนนิการเหลา่นีเ้พือ่ปรับปรงุความเหมาะสม ความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบบรหิาร
คณุภาพ 

มหีลายระเบยีบวธิแีละเครือ่งมอืทีอ่งคก์รสามารถพจิารณาในการด าเนนิกจิกรรมการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (ไค
เซ็น) ตัวอยา่งตา่งๆ สามารถรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง: ระเบยีบวธิขีองซกิซ ์ซกิมา่ การเริม่ “ลนี” การเปรยีบเทยีบ
สมรรถนะและการใชแ้บบจ าลองการประเมนิตนเอง 

 
หลกัการของการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

 
ISO ใหค้ านยิามวา่ การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งคอื กจิกรรมทีท่ าซ า้ๆเพือ่ท าใหไ้ดม้าซึง่สมรรถนะ (recurring 
activity to enhance performance) ดังนัน้ไมว่า่จะเรยีกวา่กจิกรรมการแกไ้ข การปรับปรงุเครือ่งจักร ไคเซน อนิ
โนเวชัน่ ก็ตา่งใชไ้ดห้มด ตราบใดทีเ่ป็นกจิกรรมทีท่ าซ า้ๆและเกีย่วพนักบัสมรรถนะขององคก์ร 
 
ขอ้ก าหนดทีม่กีลา่วถงึ การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

• 4.4.1 องคก์รตอ้งจัดท า น าไปปฏบิัต ิธ ารงรักษา และปรบัปรงุระบบการบรหิารคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง 
รวมถงึกระบวนการจ าเป็นและปฏสิมัพันธข์องกระบวนการ ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี ้

• 5.2.1 d) ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งจัดท า น าไปปฏบัิต ิและธ ารงรักษานโยบายคณุภาพ ทีซ่ ึง่ประกอบดว้ยความ
มุง่ม ัน่ในการปรบัปรงุระบบการบรหิารคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง 

• 7.1.1 องคก์รตอ้งพจิารณาก าหนดและใหท้รพัยากรทีจ่ าเป็นส าหรับการจดัท า, การน าไปปฏบิัต,ิ ธ ารง
รักษา และปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง ตอ่ระบบการจดัการคณุภาพ   

• 10.3 องคก์รตอ้งปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่งกบั ความเหมาะสม, เพยีงพอ, และประสทิธผิลของระบบการ
บรหิารคณุภาพ 

 
การปรบัปรงุผลติภณัฑบ์รกิาร ตา่งจาก การปรบัปรงุระบบบรหิารคณุภาพQMS อยา่งไร 

 
การปรับปรงุผลติภัณฑบ์รกิารไมไ่ดห้มายความวา่QMSไดร้ับการปรับปรงุแตอ่ยา่งใด เพราะเป็นคนสว่นกนั  การ
ปรับปรงุผลติภณัฑม์กีลา่วไวใ้นขอ้ 10.1 ส าหรับทัง้ผลติภณัฑบ์รกิารและQMS และมเีพยีงเฉพาะQMS ทีต่อ้งท า
การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งตาม 10.3 เทา่นัน้ 
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อธบิาย 

 

องคก์รตอ้งปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งกบั ความเหมาะสม, เพยีงพอ, และประสทิธผิลของระบบการบรหิารคณุภาพ    
 
เป็นขอ้บังคับส าหรับการท าใหร้ะบบ QMSมคีวาม: 

• เหมาะสม – กจิกรรมทีท่ าซ ้าๆเพือ่ใหเ้กดิ ความพอด(ีfit) ถกูทาง ของระบบQMS ตามจดุประสงค ์
(purpose)  

• เพยีงพอ – กจิกรรมทีท่ าซ ้าๆเพือ่ใหเ้กดิความเพยีงพอตอ่ระบบQMS เพือ่การบรรลขุอ้ก าหนดองคก์ร 
ขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• มปีระสทิธผิล–กจิกรรมทีท่ าซ า้ๆเพือ่ใหร้ะบบQMSบรรลตุามเจตนาทีมุ่ง่หวัง(intended result) 
 

การปรับปรงุเปลีย่นแปลงระบบQMSใดๆทีไ่มเ่กีย่วกบั ความเหมาะสม เพยีงพอ ประสทิธผิลของระบบQMS จะไมถ่อื

วา่เป็นหลักฐานการสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดนี ้  

ท าอยา่งไร 

การปรับปรงุระบบ QMS เป็นสิง่จ าเป็น โดยใชข้อ้มลูจากลปูการป้อนกลับของPDCA ท าวนลปูจนกวา่จะบรรลรุะดับ

สมรรถนะและผลลัพธท์ีต่ัง้ใจไว ้ การปรับปรงุตามลปู PDCA จะท าไดเ้มือ่มกีารวัดและเฝ้าระวังตดิตามกอ่นและหลัง

การปรับเปลีย่นระบบQMS  

องคก์รตอ้งค านงึถงึ ผลจากการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ, และผลจากการทบทวนฝายบรหิาร, เพือ่พจิารณา
ก าหนด……  

 

การปรับปรงุยอ่มตอ้งใชข้อ้มลู การวเิคราะห ์และ การประเมนิ ทีไ่ดม้าตามขอ้ก าหนด 9.1 การเฝ้าระวังตดิตาม การ

วัด การวเิคราะห ์และ การประเมนิ  

• การวัดและการปรับปรงุเรือ่งความเหมาะสม : การวัด วเิคราะหแ์ละประเมนิทีใ่หข้อ้มลูวา่ระบบคงความ

ถกูตอ้ง มาถกูทาง มคีวามพอดกีบัจดุประสงคอ์งคก์ร นโยบาย  หลักฐานวา่ระบบเหมาะสมมากขึน้หรอื

นอ้ยลงหลังการเปลีย่นแปลง เชน่การใหส้นิคา้บรกิารทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางกลยทุธ ์สนิคา้บรกิารเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดลกูคา้ ความสามารถในการแขง่ขนัได ้การปรบักระบวนการองคก์รสามารถกระท าไดเ้ร็วทัน

การเปลีย่นแปลงของตลาด 
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• การวัดและการปรับปรงุเรือ่งความเพยีงพอ : การวัด วเิคราะหแ์ละประเมนิทีใ่หข้อ้มลูวา่ระบบคงการ

สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดองคก์ร ขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• การวัดและการปรับปรงุเรือ่งประสทิธผิล :การวัด วเิคราะหแ์ละประเมนิทีใ่หข้อ้มลูวา่ระบบผลลัพธท์ี่

ตอ้งการไดบ้รรล ุเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด (KPI, objective, intended outcome) 

องคก์รตอ้งค านงึถงึ ผลจากการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ, และผลจากการทบทวนฝายบรหิาร, เพือ่พจิารณา
ก าหนดวา่มคีวามจ าเป็นหรอืมโีอกาสทีต่อ้งไดร้ับการด าเนนิการใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

 

ใหใ้ชผ้ลทีไ่ดจ้าก 9.1.3 การวเิคราะหแ์ละประเมนิเพือ่ใชใ้นการก าหนดสิง่ทีต่อ้งกระท าการปรับปรงุระบบ รวมถงึ ใช ้

ผลการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 9.3.3  เพือ่ก าหนดสิง่ทีต่อ้งท าหรอืควรท าเพือ่การปรับปรงุความเหมาะสม ความ

เพยีงพอและประสทิธผิลของระบบบรหิารคณุภาพ  

การด าเนนิการปรับปรงุระบบ สามารถท าไดห้ลายวธิหีลายเครือ่งมอืทีอ่งคก์รสามารถน ามาด าเนนิกจิกรรมการ

ปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง(ไคเซ็น) ไมว่า่ การใชร้ะบบลนี การใชว้ธิขีองซกิซ ์ซกิมา่ การเปรยีบเทยีบสมรรถนะ กจิกรรม

ขอ้เสนอแนะ 

การแสดงการสอดคลอ้ง 

• น าเสนอหลักฐานของกระบวนการในการประเมนิ ความเหมาะสม เพยีงพอ ประสทิธผิลของ QMS และ 

การระบโุอกาสในการปรับปรงุ 

• น าเสนอผลของการประเมนิยอ้นหลัง 3 ปี ทีแ่สดงวา่ระบบม ีความเหมาะสม เพยีงพอ และประสทิธผิลของ 

QMS ทีไ่ดว้ัด 

• น าเสนอกจิกรรมการปรับปรงุทีเ่กีย่วขอ้งกบั ความเหมาะสม เพยีงพอ และประสทิธผิลของ QMS ทีไ่ด ้

กระท า 

 

 
END 
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