ระบบคุณภาพ
และความ
ปลอดภัย :

มาตรฐาน

ISO 9000:

ISO 9000: 2000

2000

(ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000: 2000)
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000:2000
9000:2000 คืออะไร

ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000: 2000 คือ ระบบการบริหารงานขององค์กร
ซึง มุ่ง เน้ น ด้า นคุ ณ ภาพ กํา หนดขึน โดยองค์ก ารระหว่ า งประเทศว่ า ด้ว ยการมาตรฐาน
(International Organization for Standardization-ISO) ซึง มีคณะกรรมการวิชาการคณะที 176
(ISO/TC 176: Quality Management and Quality Assurance) เป็ นผูจ้ ดั ทําและประกาศใช้ครัง
แรกเมือปี 2530 (คศ.1987) โดยมีการแก้ไขมาตรฐาน 2 ครัง ในปี 2537 (คศ.1994) และปี
2543 (คศ. 2000)
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000: 2000 (ฉบับปจั จุบนั ) ประกอบด้วยมาตรฐาน
หลัก 3 ฉบับ ได้แก่
1. ISO 9000 : ระบบการบริหารงานคุณภาพ - หลักการพืน ฐานและคําศัพท์
2. ISO 9001 : ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกําหนด
3. ISO 9004 : ระบบการบริหารงานคุณภาพ - แนวทางการปรับปรุงสมรรถนะ
ขององค์กร
สาระ
สาระสําคัญของอนุกรมระบบ ISO 9000:2000
ISO 9000 : ระบบการบริหารงานคุณภาพ - หลักการพื้นฐานและคําศัพท

เป็ นการรวม ISO 8402 คํานิยามศัพท์ดา้ นคุณภาพ และ ISO 9000-1 เข้าด้วยกัน
โดยให้คาํ นิยามศัพท์ ทีใ ช้ในอนุ กรมมาตรฐาน ISO 9000 และอธิบายเกีย วกับหลักการพืน ฐาน
ของการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principles-QMP) ซึงมีหลักสําคัญ 8
ประการ ได้แก่
1. การให้ความสําคัญกับลูกค้า องค์กรต้องพึง พาลูกค้า ดังนัน องค์กรจึงต้องทํา
ความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า ทัง ในปจั จุบนั และอนาคต และต้องพยายามดําเนินการ
ให้บรรลุความต้องการของลูกค้า รวมทัง พยายามทําให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
2. ความเป็ นผู้นํา ผูน้ ํ าขององค์กรควรมีความมุ่งมั นทีจ ะพัฒนาองค์กรอย่าง
ชัดเจน และควรสร้างบรรยากาศของการทํางานทีจ ะเอืออํานวยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน เพือให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร
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3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร บุคลากรทุกระดับคือหัวใจขององค์กร การที
บุ ค ลากรเข้า มามีส่ว นร่ ว มในองค์กร จะทํา ให้ทุก คนได้ใ ช้ค วามสามารถให้เ กิดประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวมมากทีส ดุ
4. การบริ ห ารเชิ ง กระบวนการ การบริห ารกิจ กรรมและทรัพ ยากรเชิง
กระบวนการ จะทําให้ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การบริ หารที เป็ นระบบ การทีไ ด้ระบุ ทําความเข้าใจ และจัดการกระบวนการ
ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
6. การปรับปรุงอย่างต่ อเนื อง การปรับปรุงสมรรถนะโดยรวมขององค์กร ควร
ถือเป็ นเป้าหมายถาวรขององค์กร
7. การตัดสิ นใจบนพืนฐานของความเป็ นจริ ง การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
มีพนื ฐานจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ทีเ กีย วข้องในองค์กร
8. ความสัมพันธ์กบั ผู้ขายเพือประโยชน์ ร่วมกัน องค์กรและผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริการ
ต้องพึง พาอาศัยซึงกันและกัน การทีอ งค์กรมีความสัมพันธ์กบั ผูข้ าย เพือประโยชน์ ร่วมกัน จะ
ช่วยเพิม ความสามารถ ในการสร้างคุณค่าร่วมกันของทัง สองฝา่ ย
ISO 9001 : ระบบการบริหารงานคุณภาพ – ขอกําหนด

เป็ นการรวม ISO 9001, 9002, 9003 ฉบับปี 1994 เดิม เป็ นฉบับเดียว เพือให้องค์กร
ใช้แสดงความสามารถในการทําตามความต้องการของลูกค้า และกฎหมายทีเกีย วข้อง ซึง
สามารถนํ าไปใช้ปฏิบตั ภิ ายในองค์กร หรือใช้เพือการรับรองได้ เนือหาของข้อกําหนดได้จดั
แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม เพือ ให้สอดคล้องกับการบริหารงานขององค์กร คือ
ระบบการบริ หารงานคุณภาพ (Quality Management Systems) กลุ่มข้อกําหนดนี
เป็ นการให้รายละเอียดทัวไป
 ในการจัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึงจะต้องจัดระบบให้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือนําไปปฏิบตั ริ กั ษาไว้ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนือง โดยกําหนด
กระบวนการทีจําเป็ น ความสัมพันธ์ของกระบวนการ และกฎเกณฑ์ต่า ง ๆ ทีจะใช้ให้เกิด
ประสิท ธิผ ล ตลอดจนต้ อ งมีท รัพ ยากร และข้อ มูล พอเพีย งในการทีจ ะทํา งานให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ได้ โดยข้อกําหนดด้านเอกสารทีอ งค์กรจะต้องจัดทําให้มขี นึ ได้แก่ นโยบายคุณภาพ
และวัตถุประสงค์ดา้ นคุณภาพ คูม่ อื คุณภาพ ขัน ตอนการปฏิบตั งิ านตามทีร ะบุไว้ เอกสารอืน ๆ
ทีจ าํ เป็ นสําหรับองค์กร และบันทึกคุณภาพ
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ความรับผิ ดชอบด้านการบริ หาร (Management responsibility) ผูบ้ ริหารระดับสูงมี
หน้าทีใ นการจัดการบริหารงานระบบการบริหารงานคุณภาพ
โดยการกําหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กร ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องรูถ้ งึ ความ
ต้องการของลูกค้า และทําให้เกิดความพึงพอใจ โดยการกําหนดนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค์
ด้านคุณภาพ และการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพ กําหนดอํานาจหน้าทีค วามรับผิดชอบ
และแต่งตัง ตัวแทนฝา่ ยบริหาร (Quality Management Representative-QMR) ตลอดจนมีการ
สือ ข้อมูลภายในองค์กร เพือ ให้บุคลากรในองค์กร รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารในองค์กร และมีการทบทวน
การบริหารงาน เพือพิจารณาถึงความเหมาะสมเพียงพอ ของระบบ เพือหาทางปรับปรุงระบบ
ขององค์กรต่อไป
การบริ หารด้านทรัพยากร (Resource Management) ซึง รวมถึงทรัพยากรบุคลากร
และโครงสร้างพืน ฐานสาธารณู ปโภค องค์กรต้องกําหนด และจัดสรรทรัพยากรทีจ ําเป็ นขึน ใน
ระบบ โดยการกําหนดความสามารถของบุ คลากร ทําการฝึ กอบรม และสร้า งจิตสํานึกของ
บุคลากรให้เกิดขึน ตลอดจนกําหนด จัดหา และบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐาน เช่น อาคาร
สถานที สาธารณูปโภค ฯลฯ และกําหนดดูแลสภาพแวดล้อมใ นการทํางานให้เหมาะสม เพือให้
ได้ผลิตภัณฑ์/ การบริการตามทีก าํ หนด
การผลิ ต และ/หรือการบริ ก าร (Product Realization) องค์กรจะต้องกําหนด
กระบวนการผลิต/บริการทีให้ โดยคํานึงถึงเป้าหมาย/ข้อกําหนด้านคุณภาพ ทีจ ะให้แก่ลูกค้า/
ผูร้ บั บริการ มีการดําเนินการและควบคุมกระบวนการ เพือให้ได้มาซึง ผลิตภัณฑ์/ การบริการ ที
เป็ นไปตามความต้องการ ของลูกค้า/ ผูร้ บั บริการอย่างสมําเสมอ
การวัด วิ เคราะห์ และการปรับปรุง (Measurement, analysis and improvement)
เป็ นการเฝ้าติดตามและตรวจวัดกระบวนการ และผลิตภัณฑ์/บริการ ว่าสามารถดําเนินการได้
ตามความต้องการของลูกค้า/ผูร้ บั บริการได้หรือไม่ โดยผ่านกระบวนการบริหารระบบบริหารงาน
คุณภาพ ด้วยการตรวจประเมินภายใน และมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือแสดงถึงความเหมาะสม
และประสิทธิผลของระบบ และมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง การป้องกัน แก้ไขเพือให้ไ ด้
ผลิตภัณฑ์/ บริการทีต อ้ งการ
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ISO 9004 : ระบบการบริหารงานคุณภาพณภาพ-แนวทางการปรับปรุงสมรรถนะขององคกร
ณภาพ

เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะขององค์กร ซึง มิใช่ขอ้ แนะนํ าในการ
จัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพเช่นเดียวกับ ISO 9004: 1994 โดยจะให้ขอ้ แนะนําเพิม เติม
จากข้อกําหนดของ ISO 9001: 2000 เพือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพิม
ศัก ยภาพในการปรับ ปรุ ง องค์ ก ร
รวมทัง ให้แ นวทางในการประเมิน ตนเองด้ว ย (self
assessment)
สิง สําคัญทีจ ะทําให้การจัดทําระบบประสบความสําเร็จ คือ
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรมีความศรัทธา และมุง่ มันให้
 การสนับสนุน
อย่างจริงจัง และต่อเนือง
2. ผูบ้ ริหารทุกระดับต้องมีความเชือในประโยชน์ของการจัดทําระบบ โดยเห็นว่า
การจัดทําระบบเป็ นสิง จําเป็ น และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กร
3. ทุกคนในองค์กรต้องมีความตัง ใจจริง และสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการ
จัดทําระบบ
4. ทุกคนในองค์กรไม่เห็นว่าการจัดทําระบบเป็ นภาระ และจะต้องมุง่ มั นดําเนินการ
จนสําเร็จ
แนวทางสู
แนวทางสูความสําเร็จในการจัดและนําระบบการบริหารงานคุณภาพไปใช

แนวทางสู่ความสําเร็จในการจัดและนํ าระบบการบริหารงานคุณภาพไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทัง หมด มี
ขัน ตอนโดยสรุปดังนี
1. พิจารณาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมทัง ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ทีเ กีย วข้องกับการดําเนินธุรกิจขององค์กร
2. กําหนดนโยบายและวัตถุป ระสงค์ด้านคุณภาพขององค์กร เพือแสดงทิศทาง
และความมุง่ มันด้
 านคุณภาพ
3. พิจารณาทบทวนและกําหนดกระบวนการและหน้ าทีค วามรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ทีจ ําเป็ นต้องมี เพือให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ด้านคุณภาพได้
โดยจัดทําเป็ นเอกสารทีเ หมาะสม และมีขอ้ มูลเพียงพอทีจ ะให้นําไปปฏิบตั ไิ ด้
4. พิจารณาทบทวนและกําหนดทรัพยากรทีจ ําเป็ นต้องใช้ในการดําเนินการ ตาม
กระบวนการทีก าํ หนด เพือ ให้บรรจุวตั ถุประสงค์ดา้ นคุณภาพได้
5. กําหนดวิธกี ารวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการภายใน
องค์กร โดยจัดทําเป็ นเอกสารให้มขี อ้ มูลเพียงพอ
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6. นําวิธกี ารทีก าํ หนดไปวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ
7. กําหนดวิธกี ารในการป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่อง รวมทัง วิธกี ารในการขจัด
สาเหตุของข้อบกพร่อง
8. กําหนดให้มกี ระบวนการเพือการปรับ ปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพของ
องค์กรอย่างต่อเนือง และนํากระบวนการนีไปใช้
การขอการ
การขอการรั
การรับรองระบบ ISO 9000: 2000

เมือ องค์กรดําเนินการจัดระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 และพัฒนาจนได้ผลเป็ นที
พอใจแล้ว เพือ แสดงขีดความสามารถขององค์กร ตลอดจนบ่งบอกถึงความสําเร็จอย่างแท้จริง
ของการนํ า ระบบการบริห ารงานคุณ ภาพไปใช้ โดยการขอรับ การรับ รองจากหน่ ว ยรับ รอง
(Certification Body)
ในการพิจารณาเลือกให้หน่ วยรับรองใดเป็ นผูใ้ ห้การรับรอง องค์กรควรจะพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์และเงือนไขของแต่ละหน่ วยรับรอง และอัตราค่าใช้จ่ายในการให้การรับรอง สิง ที
สําคัญทีสุด คือ ควรพิจารณาขีดความสามารถของหน่ วยรับรองว่าสามารถรับรองกิจการของ
องค์กรได้หรือไม่
สําหรับในประเทศไทยมีหน่ วยรับรองทีม ขี ดี ความสามารถในการให้การรับรององค์กร
โดยผ่านการรับรองระบบงาน (Accreditation) จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง
ระบบงาน (National Accreditation Council-NAC) ซึง เป็ นผูด้ ูแลมาตรฐานของหน่ วยรับรอง
เพือ ให้การดําเนินงานด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทยเป็ นไปตามมาตรฐานสากล และ
สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ทีจ ะนํามาตรการการรับรองระบบงาน (Accreditation) มาใช้ใน
การเจรจาให้เกิดการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangment-MRA) ในผลการตรวจสอบ
และการรับรอง
การรับรองระบบงานจะเป็ นการพิสจู น์ให้ลูกค้าเห็นว่าหน่ วยรับรองนัน มีการจัดองค์กร
ขัน ตอนการดําเนินงาน และมีบุคลากรเป็ นไปตามเกณฑ์สากล และผ่านการตรวจประเมิน โดย
ผูต้ รวจประเมินอิสระทีมคี วามสามารถทางวิชาการ ซึงได้รบั การฝึ กอบรมและมีประสบการณ์
มาแล้ว ทําให้ลูกค้ามีความเชือ มันและมั

นใจ
 ในการดําเนินงานของหน่ วยรับรองว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล หากผู้ป ระกอบการได้ร บั การรับ รองจากหน่ วยรับ รองทีเ ป็ นทียอมรับ ใน
ระดับชาติ ก็จะสร้างความมั นใจให้แก่ประชาชนผูบ้ ริโภค ทีใ ช้สนิ ค้า/บริการ ตลอดจนสร้างความ
เชือถือในวงการค้าทัง ในประเทศและต่างประเทศ ถึงขีดความสามารถในการผลิตหรือบริการ
ตามทีล กู ค้าต้องการ อย่างมีระบบภายในขอบข่ายทีร ะบุไว้ในใบรับรอง
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ดังนัน หากผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริโภคต้องการความมันใจ
 ในระบบคุณภาพขององค์กร
ทีไ ด้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากล ก็ควรพิจารณาเลือกใช้องค์กร ทีไ ด้รบั ใบรับรองระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ทีแ สดงเครืองหมาย NAC เพราะหน่ วยรับรอง หรือ CB ทีส ามารถแสดง
เครืองหมาย NAC ได้ตอ้ งผ่านการตรวจประเมินแล้วว่า มีขดี ความสามารถเป็ นทีย อมรับทัง ใน
ระดับชาติ และระดับสากล
สืบค้นข้อมูลเพิม เติมที : http://doi.eng.cmu.ac.th/elearning/qa/chapter10.htm
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