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บทคัดย่อ
กระแสโลกาภิวตั น์ผลักดันให้ทกุ ประเทศต้องมีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ เพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจ ให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ต้องมีการปรับเปลีย่ นพัฒนาอยูเ่ สมอ อุตสาหกรรมยานยนต์ซงึ่ ถือเป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ต้องยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เพื่อความสามารถในการอยู่รอดในสภาวะปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น การที่มีวิธีการ
บริหารจัดการคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือสูง โดยมุ่งเน้นกระบวนการดำ�เนินงานที่มีคุณภาพ
ซึง่ ปัจจุบนั ได้น�ำ ระบบบริหารคุณภาพเฉพาะสำ�หรับกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ มาเป็นกลยุทธ์
ในการแข่งขันกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการ
ทบทวนหลักการ ข้อกำ�หนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารคุณภาพของกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ เพือ่ นำ�มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
ระบบบริหารคุณภาพขององค์กรและสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือคุณภาพที่สร้าง
ความยัง่ ยืนทางด้านคุณภาพ และพร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงของกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์
คำ�สำ�คัญ: การจัดการบริหารคุณภาพ ระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 ข้อกำ�หนด
ชิ้นส่วนรถยนต์
Abstract

The globalization motivates every country to change methods and develop
national strategies to strengthen the economy to be able to grow continuously.
The automotive part industry is one of the target industries of the country to
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drive the economy for the future, which strives for sustainable competitive potentiality. Moreover, the
method of quality management that is of higher quality standards has been used to emphasize on quality
performance in process. Currently, the quality management system has been implemented in accordance
with the International Automotive Task Force (IATF16949) as a strategy to compete in the automotive
industry. The objective of this study, therefore, is to review principles of quality management system
IATF16949 and review research related to the quality management to be applied as the quality system
management of organization and to serve as quality tools for change sustainability of the automotive parts
industry.
Keywords: Quality Management, Quality Management System IATF16949, Requirement, Automotive Parts
บทนำ�

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก โดยอุ ต สาหกรรมยานยนต์ นั บ เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี
ส่ ว นสำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
และมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องจำ�นวนมาก
ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทั้งนี้ การประมาณ
การอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีการ
ผลิตรถยนต์ประมาณ 2,200,000 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากช่วง
เวลาเดียวกันในปีก่อนร้อยละ 4.76 โดยเป็นการจำ�หน่าย
ในประเทศ ประมาณ 1,050,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00
และเป็นการส่งออกประมาณ 1,150,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
4.55 และยังสามารถก้าวขึน้ เป็นผูน้ าํ การผลิตรถยนต์ในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการมีปริมาณการผลิตรถยนต์
ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ ที่ น่ า สนใจในระดั บ ภู มิ ภ าคอี ก ด้ ว ย (Ministry
of Industrial Economics, The Office of Industrial
Economics, 2018) ดั ง นั้ น สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้นำ�เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: ECC) โดย
มีพื้นที่นำ�ร่องเป็น 3 จังหวัด ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เนื่องจากภาคตะวันออก
เป็นพื้นที่ที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก (Eastern Economic
Corridor of Innovation, n.d.)
เพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุ่น (flexibility) พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง (readiness to change) มีขีดความ
สามารถในการปรับตัวต่อสภาวการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

(adaptability) และยิง่ ไปกว่านัน้ การทีม่ วี ธิ กี ารบริหารจัดการ
ที่มีความน่าเชื่อถือสูง จะสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานด้านคุณภาพที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นการดำ�เนินการที่มี
คุณภาพในทุกกระบวนการตามหลักการบริหารคุณภาพที่ได้
รับการยอมรับ คือ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total
Quality Management: TQM) ที่ได้รับการยอมรับอย่าง
เป็นทางการแล้วว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะใช้เป็นแนวทาง
สำ�หรับองค์กรในการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
สามารถลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ในตลาดให้กับองค์กรโดยยึดตามหลักการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร (Simachokdi, 2007)
นอกเหนือจากการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตาม
แนวคิดของ TQM แล้ว ยังคงมีแนวคิดการบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐานของ International Standard Organization (ISO)
ซึง่ ปัจจุบนั ได้เปลีย่ นแปลงเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
International Automotive Task Force (IATF16949)  
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ลูกค้ากำ�หนดให้องค์กรดำ�เนินการอย่าง
เคร่งครัดสำ�หรับกลุม่ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ เพือ่ เป็นสิง่ ประกัน
ในการดำ�เนินงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี โดยสามารถพัฒนา
ได้ภายในองค์กร เพื่อให้ลูกค้าขององค์กรเกิดความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด โดยการมีสว่ นร่วมของบุคลากรภายในองค์กรเพือ่
สร้างคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงได้นำ�ระบบบริหาร
คุณภาพ IATF16949 มาเป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญในการแข่งขัน
กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเป็นกลยุทธ์ที่จำ�เป็น
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมาก ทั้งนี้ มีการก่อตั้ง
และคิดค้นมาตรฐานนี้ โดยบริษทั รถยนต์รายใหญ่ของอเมริกา
3 ราย ที่เรียกว่า Big 3 คือ Ford GM และ Chrysler เป็น
ผู้คิดค้นและจัดตั้งมาตรฐานในการควบคุมการดำ�เนินงาน
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ที่เรียกว่า ระบบบริหารคุณภาพเฉพาะสำ�หรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ IATF16949 (Automotive Industry Action
Group, 2016)
จึงถือได้ว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
เป็นการนำ�  TQM มาใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคน
ในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งลูกค้าภายในและ
ภายนอก เพื่อนำ�องค์กรไปสู่เป้าหมายที่องค์กรกำ�หนดไว้
การบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กรมุง่ เน้นคุณภาพในทุกขัน้ ตอน
การทำ�งาน และผลทีไ่ ด้รบั จากการนำ� TQM มาใช้ในองค์กรนัน้
จะทำ�ให้สนิ ค้าหรือบริการมีคณ
ุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ลดจำ�นวนของเสีย
หรือข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน
ลงได้ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีการนำ�
การจัดการระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 ไปประยุกต์
ใช้กับการบริหารคุณภาพสำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วทั้ง
องค์กรอย่างกว้างขวาง โดยการจัดการระบบบริหารคุณภาพ
IATF16949 ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร อีกทั้งระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 ยังเป็นหนึ่ง
ในความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ กำ � หนดให้ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
สอดคล้องของกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ เพือ่ เป็นการประกัน
คุณภาพขององค์กรทีไ่ ด้มกี ารดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการจั ด การระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพตาม
ข้อกำ�หนดของลูกค้า ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาหลักการแนวคิดของ
การจัดการบริหารคุณภาพ ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับ TQM 2) แนวคิด หลักการ และ
ข้อกำ�หนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 และ 3) งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
มีการคิดค้น TQM ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
โดย W. Edwards Deming เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิต
สินค้าและบริการ แต่เริ่มนำ�มาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงปี
ค.ศ. 1950 เนื่องจากการประสบปัญหาอย่างรุนแรงในเรื่อง
คุณภาพของสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น จึงได้นำ�แนวคิด TQM
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้า จากนั้นสินค้า
ของประเทศญี่ปุ่นจึงขึ้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด และ
กลายเป็นที่ต้องการของตลาด ส่วนในประเทศไทยนั้น เริ่มมี
การนำ�  TQM เข้ามาและเริ่มมีการกล่าวถึงในปี ค.ศ. 1985
(Pourrajab, Basri, Dand, & Asimiran, 2011)
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การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นแนวทางในการ
บริหารและจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ โดยเน้นให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในองค์กร และให้ความสำ�คัญกับทั้งลูกค้า
ภายในและภายนอก เพื่อผลผลิตงานที่มีคุณภาพ พร้อมทั้ง
ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้าง
ประโยชน์ แ ก่ ส มาชิ ก หรื อ องค์ ก รและสั ง คมไปพร้ อ มกั น
จากแนวคิ ด ทางด้ า นคุ ณ ภาพพบว่ า ได้ มี นั ก วิ ช าการและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคุณภาพหลายคนได้ให้คำ�นิยาม
และคำ�จำ�กัดความของ “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(TQM)” ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
Duncan (1995) กล่าวว่า TQM เป็นแนวคิดเพื่อให้
เกิดการปรับปรุงในทุกๆ กระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้
เกิ ด คุ ณ ค่ า และเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ กระบวนการที่ อ งค์ ก ร
ดำ�เนินการ โดยลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจในความพึงพอใจต่ อ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการนั้นๆ อีกทั้ง TQM ทำ�ให้เกิดการ
มีสว่ นร่วมของทุกคนในองค์กรในการดำ�เนินการ กระบวนการ
ต่างๆ เกิดความร่วมแรงร่วมใจ และก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร
Feigenbaum (1983) กล่าวว่า TQM เป็นระบบ
ในการพัฒนาคุณภาพขององค์กร ให้ความสำ�คัญและรักษา
คุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
การประหยัดต้นทุนในการผลิตและการบริการ โดยยึดถือ
ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
TQM มีหลักการ 3 ประการตามที่มีนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ ดังนี้
1. การมุง่ เน้นทีล่ กู ค้า (customer oriented) มุง่ เน้น
การผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เมื่อความคาดหวังของ
ลูกค้าได้รบั การตอบสนองความพึงพอใจของพวกเขา จะเพิม่ ขึน้
และยอดขายของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ ด้วย (Sadikoglu & Olcay,
2014)
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (involvement of
employees) กิจกรรมใดๆ ที่พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงาน และกิจกรรมการปรับปรุง ทั้งนี้ การมี
ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานเป็ น ข้ อ ดี ที่ จ ะเพิ่ ม ขวั ญ กำ �ลั ง ใจของ
พนั ก งาน และความมุ่ ง มั่ น ต่ อ องค์ ก รส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Kim, 2016)
3. การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (continual
improvement) ไม่เพียงแต่นำ�มาซึ่งผลการปรับปรุง แต่ยัง
ปรับปรุงขีดความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ทดี่ ขี นึ้ ในอนาคต
(Haja & Vijayavel, 2014)

จึ ง สรุ ป ได้ ว่า TQM หมายถึง วัฒ นธรรมองค์กรที่
เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร โดยที่บุคลากร
เป็นส่วนสำ�คัญ และมีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาปรับปรุงการดำ�เนินงานขององค์กรให้มคี ณ
ุ ภาพ
และตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า โดยการบริ ห าร
คุณภาพไม่ใช่เป็นเพียงหน้าทีข่ องบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในองค์กร
ดั ง นั้ น TQM จึ ง เป็ น เสมื อ นเครื่ อ งมื อ ที่ เชื่ อ มโยงทุ ก ส่ ว น
ในองค์กรในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการ
สำ�คัญของ TQM คือ 1) การมุง่ เน้นทีล่ กู ค้า เพือ่ ทราบถึงความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้า 2) การมีส่วนร่วมของบุคลากร TQM มุ่งเน้นให้ทุกคน
ในองค์ ก รมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งสรรค์ คุ ณ ภาพที่ ดี ใ ห้ กั บ
องค์กร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานในองค์กร เพื่อ
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และ 3) การปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมองเห็นโอกาสในการพัฒนาการ
ดำ�เนินงานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมถึงคุณภาพที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
แนวคิด หลักการ และข้อกำ�หนดระบบบริหารคุณภาพ
IATF16949
แนวคิด และหลักการของระบบบริหารคุณภาพ
การจั ด การระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ (Quality
Management System: QMS) คือ การบริหารจัดการองค์กร
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้ า เป็ น ข้ อ กำ � หนดของระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน IATF16949 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องการดำ�เนิน
การขององค์กรที่มีเป้าหมายสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
และต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ใช้แนวคิดวงจรการบริหารคุณภาพ (Deming Cycle หรือ
PDCA Cycle) ซึ่งประกอบไปด้วย P (Plan) คือ การวางแผน
D (Do) คือ การลงมือปฏิบตั ิ C (Check) คือ การตรวจสอบ และ
A (Action) ในการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IATF16949
มีหลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ ดังนี้ (Management
System Certification Institute (Thailand), n.d.)
1. การให้ความสำ�คัญกับลูกค้า (customer-focused
organization) เป็นสิ่งแรกที่มีความสำ�คัญสูงสุดขององค์กร
ธุรกิจทุกประเภท ดังนัน้ องค์กรจึงต้องทราบถึงความต้องการ
ของลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ต้องมีการดำ�เนินการให้สอดคล้องกับ
สิ่งที่ลูกค้ากำ�หนด หรือตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้

หลักการของ customer-focused organization คือ การ
ทำ�ความเข้าใจ รับทราบความต้องการ และความคาดหวังของ
ลูกค้า (customer needs & customer satisfaction) และ
กำ�หนดเป็นวัตถุประสงค์ขององค์กร เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตั ขิ ององค์กรทีเ่ น้นลูกค้าเป็นสำ�คัญ (expectation) และ
สามารถตอบสนองให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และตอบสนอง
กับข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
2. ความเป็นผู้นำ�  (leadership) ผู้นำ�ขององค์กรจะ
ต้องนำ�พาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และเกิดการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ภาวะผู้นำ�  คือ การมีส่วนร่วม
ในการสร้ า งบรรยากาศของการทำ � งานที่ ดี ที่ จ ะเอื้ อ ต่ อ
การดำ�เนินงานให้บุคลากรในองค์กรเกิดความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงาน ที่จะนำ�พาองค์กรให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
องค์กร หน้าทีข่ องผูน้ �ำ คือ ความสามารถในการนำ�พาไปองค์กร
ไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถทำ�ให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ให้ลุล่วงเป้าหมายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจขององค์กร ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และเป้าหมายคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (involvement of
people) ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร คือ
ความสำ�เร็จสูงสุดขององค์กร เพราะบุคลากรทุกระดับ คือ
แรงขับเคลือ่ นทีส่ �ำ คัญขององค์กร การมีสว่ นร่วมของบุคลากร
ในการดำ � เนิ น งานขององค์ ก ร จะทำ � ให้ ทุ ก คนได้ ใช้ ค วาม
สามารถให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด ส่งเสริมให้
เกิดการพึ่งพาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน
รวมถึงทำ�ให้บุคลากรเกิดความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
ของตนเองและส่วนรวม กระตือรือร้นที่จะร่วมมือร่วมใจกัน
ในการทำ�งานอย่างเต็มความสามารถ เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ การมีส่วนร่วมของบุคลากรจะมุ่งเน้นความร่วมมือ
ของพนั ก งานทุ ก ระดั บ และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
บุคลากรอยู่เสมอ
4. การบริหารเชิงกระบวนการ (process approach)
เป็นหลักการบริหารทีเ่ น้นกระบวนการ คือ การมองอย่างเป็น
กระบวนการ หมายถึง การมีทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต
ป้อนเข้าสูก่ ระบวนการทำ�งาน เพือ่ ให้บรรลุผลลัพธ์ทกี่ �ำ หนดไว้
การบริหารเชิงกระบวนการเน้นการบริหารกระบวนการ/
กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของกระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่เป็น
กระบวนการสนับสนุน กระบวนการต่างๆ นี้ให้มองในรูปของ
กระบวนการ (process) ที่แต่ละกระบวนการจะต้องมีปัจจัย
นำ�เข้า (input) และปัจจัยนำ�ออก (output) โดยแนวทาง
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
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หลั กการบริ ห ารองค์ก รที่เ น้นการบริหารเชิง กระบวนการ
กำ�หนดกระบวนการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุผลลัพธ์
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
5. การบริหารที่เป็นระบบ (system approach to
management) การจัดการกระบวนการต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ จะช่วยให้องค์กรสามารถดำ�เนินงานได้อย่างมีมาตรฐาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการนำ�กระบวนการ
ต่างๆ มาเชื่อมโยงให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันก่อให้เกิดเป็นระบบ
โดยการปฏิสัมพันธ์นี้จะเป็นไปตามลำ�ดับอย่างเป็นระบบ
นั่นก็คือ ผลลัพธ์ของกระบวนการหนึ่ง จะไปเกิดเป็นปัจจัย
นำ�เข้าของอีกกระบวนการหนึ่งต่อเนื่องกันจนเป็นระบบ และ
เมื่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีของกระบวนการหนึ่ง จะนำ�ไปสู่ปัจจัยนำ�
เข้าทีด่ ขี องกระบวนการถัดไปด้วย ดังนัน้ ถ้ามีความเป็นระบบ
แล้วก็จะเกิดเป็นระบบที่ดีด้วย
6. การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (continual
improvement) การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งเป็นกระบวนการ
ที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานเป็นอย่างมาก การสร้าง
แนวคิดให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนำ�องค์กรไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาที่ดีอยู่เสมอ เกิดเป็นวงจรระบบคุณภาพ
PDCA คือ การวางแผนการดำ�เนินงาน การดำ�เนินงาน การ
ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้การดำ�เนินงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นเป้าหมายที่สำ�คัญของ
องค์กร
7. การตัดสินใจบนพืน้ ฐานของความเป็นจริง (factual
approach to decision making) ระบบบริหารคุณภาพ
ยึดการตัดสินใจทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็นจริง มีขอ้ มูลหรือ
ข้อเท็จจริง และหลักฐานทีส่ ามารถแสดงให้เห็นการดำ�เนินการ
ทีส่ อดคล้อง เป็นไปตามข้อกำ�หนดและวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยข้อมูล
ทีไ่ ด้ตอ้ งถูกต้อง มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็นระบบ มีขอ้ มูล/
ข้อเท็จจริงสนับสนุน จะต้องผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ และ
การตัดสินใจของผู้บริหาร โดยไม่นำ�ความรู้สึกส่วนตัวและ
ไม่คาดเดาอย่างไม่มีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลสนับสนุน
8. ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
(mutually beneficial supplier relationships) ผู้ส่งมอบ
เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำ�คัญต่อองค์กรอย่างมาก ดังนั้น การ
มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ ส่ ง มอบ จึ ง ควรอยู่ บ นพื้ น ฐานของ
ความเสมอภาคด้านผลประโยชน์ ในการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ถ้าองค์กรและผู้ส่งมอบมีความเข้าใจ และมีความสัมพันธ์
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อันดีต่อกัน ย่อมส่งผลที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้ง
ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริการที่ดีแก่องค์กร และผู้ส่งมอบ การบริหารความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ส่ ง มอบ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ที่ ดี ร่ ว มกั น
(Management System Certification Institute, 2018)
จากหลั ก การพื้ น ฐานของระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ข้างต้นนั้น จึงสรุปได้ว่า การจัดการระบบบริหารคุณภาพ
เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร ไม่ว่า
จะเป็ น ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมใด จำ � เป็ น ต้ อ งมี
การจั ด การคุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและครอบคลุ ม ถึ ง
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบบริหารคุณภาพมีแนวคิด
และหลักการในการดำ�เนินงาน 8 ประการ ในการมุ่งเน้น
การดำ�เนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมาจากการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรซึ่งถือเป็นเป็นสิ่งสำ�คัญขององค์กรในการดำ�เนิน
การเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด ทั้งนี้ การดำ�เนินการอย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐานยังเป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้องค์กรสามารถบริหาร
จัดการคุณภาพได้อย่างดี นำ�ไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับองค์กรในการบริหารความสัมพันธ์ทดี่ ี เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ร่วมกัน ดังนั้น หลักการระบบบริหารคุณภาพทั้ง 8 ประการ
เป็นพื้นฐานคุณภาพในการดำ�เนินการบริหารจัดการระบบ
บริหารคุณภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินการสำ�หรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ข้อกำ�หนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949
ระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 คือ ระบบบริหาร
คุณภาพทีไ่ ด้ปรับปรุงมาจาก ระบบบริหารคุณภาพ Technical
Specific 16949 (TS16949) โดยส่ ว นใหญ่ ยั ง คงไว้ ซึ่ ง
ข้อกำ�หนด TS16949 แต่ในระบบบริหารคุณภาพ IATF16949
มีการเพิ่มเติมในส่วนของการเข้าใจบริบทขององค์กร เพื่อ
นำ�ไปสูก่ ารวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ทำ�ให้ทราบถึง
จุ ด เด่ น และจุ ด ด้ อ ยเพื่ อ นำ � ไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง ที่ ส อดคล้ อ ง
การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และโอกาส เพื่อให้เกิด
การป้องกัน อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ให้ มี ก ารควบคุ ม และบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น เพื่ อ
สอดคล้องกับทิศทางปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน
จนถึงอนาคต เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง

ข้ อ กำ � หนดระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ IATF16949
(Automotive Quality Management System Standard,
2016) มีดังนี้
1. ขอบเขต (scope) มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
IATF16949 ได้ก�ำ หนดขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพ
สำ�หรับผู้ผลิต และให้บริการสำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยต้องมีการดำ�เนินการตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
IATF16949 นี้ ตลอดห่วงโซ่อุปทานรถยนต์
2. มาตรฐานที่ใช้สำ�หรับการอ้างอิง (normative
references) ใช้อ้างอิงกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บริ ห ารคุ ณ ภาพ IATF16949 ที่ ใ ช้ ใ นการอ้ า งอิ ง ใน
ข้อกำ�หนด
3. คำ�ศัพท์ และคำ�นิยาม (terms and definitions)
ระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 ระบุถึงนิยามศัพท์ และ
ความหมายที่ใช้สำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์
4. บริบทขององค์กร (context of the organization)
4.1 ความเข้ า ใจองค์ ก รและบริ บ ทขององค์ ก ร
องค์ ก รต้ อ งทำ � ความเข้ า ใจต่ อ สภาพปั จ จุ บั น ขององค์ ก ร
โดยการพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง
และมีผลต่อองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการกำ�หนดทิศทาง
กลยุทธ์ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถขององค์กร
ในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวังไว้ต่อระบบบริหารคุณภาพ
ขององค์กร โดยองค์กรต้องเฝ้าติดตามและทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อองค์กร
4.2 การทำ � ความเข้ า ใจความต้ อ งการและ
ความคาดหวังของผู้ที่มีผลต่อองค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นสิ่งที่องค์กรต้องคำ�นึงถึงเป็นอย่างแรก เนื่องจากความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
คือ ผลกระทบ/แนวโน้มที่มีผลต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของ
องค์กรให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อกำ�หนดตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.3 การกำ�หนดขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ
องค์กรต้องกำ�หนดขอบเขตในการนำ�ระบบบริหารคุณภาพ
ไปประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ พิ จ ารณากำ � หนดขอบข่ า ยขององค์ ก ร
ที่ต้องคำ�นึงถึงประเด็นภายนอกและภายใน ต้องพิจารณา
กำ�หนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมไปถึง
ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
4.4 ระบบการบริหารคุณภาพและกระบวนการ
องค์ ก รต้ อ งกำ � หนดให้ มี ก ารจั ด การระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ต้องจัดทำ� มีการปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพ
และมีการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนือ่ ง รวมถึงกระบวนการต่างๆ และความสัมพันธ์ในแต่ละ
กระบวนการ ตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐานสากลฉบั บ นี้
ได้กำ�หนดไว้
5. ภาวะผู้นำ� (leadership)
5.1 ความเป็นผูน้ �ำ และความมุง่ มัน่ ผูบ้ ริหารสูงสุด
ขององค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะนำ�พาองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ และความมุ่งมั่นตอบสนองต่อ
ระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพที่
องค์กรได้ด�ำ เนินการ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่านโยบายคุณภาพ
และวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพทีไ่ ด้ก�ำ หนดขึน้ สำ�หรับระบบบริหาร
คุณภาพ มีความสอดคล้อง (compatible) กับทิศทางกลยุทธ์
และบริบทขององค์กร
5.2 นโยบาย ผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก รต้ อ งจั ด ทำ �
นโยบายคุณภาพขององค์กร กำ�หนดให้มีการนำ�ไปปฏิบัติ
และรักษาไว้ซึ่งนโยบายคุณภาพ โดยนโยบายคุณภาพต้อง
เหมาะสมกับจุดประสงค์และบริบทขององค์กร โดยสนับสนุน
ให้เกิดทิศทางกลยุทธ์ส�ำ หรับการกำ�หนดวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ
มีการสื่อสารนโยบายคุณภาพในรูปแบบของเอกสารที่ชัดเจน
และกำ�หนดการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจ และสามารถนำ�ไปใช้
ภายในองค์กร พร้อมเปิดเผยต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามความเหมาะสม
5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำ�นาจหน้าที่
ในองค์กร ผู้บริหารต้องมีการกำ�หนดบทบาทหน้าที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะกระบวนการให้ ชั ด เจน รวมถึ ง
อำ�นาจในการตัดสินใจของแต่ละกระบวนการที่ได้มอบหมาย
โดยกำ � หนดให้ มี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจทั่ ว ทั้ ง
องค์กร และผู้บริหารสูงสุดต้องมอบหมายความรับผิดชอบ
และอำ�นาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ เพื่อ
มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพสอดคล้องตามข้อกำ�หนดของ
มาตรฐานสากลฉบับนี้
6. การวางแผน (planning)
6.1 การวางแผนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและ
โอกาส ในการวางแผนสำ�หรับระบบบริหารคุณภาพ องค์กร
ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง ประเด็ น ภายนอกและภายใน รวมถึ ง ความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
โดยมี ก ารกำ � หนดและวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและโอกาส
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจำ � เป็ น ต้ อ งจั ด การ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และเป็นการประกันว่าระบบบริหาร
คุณภาพจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
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6.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ คุ ณ ภาพ องค์ ก รต้ อ งมี ก าร
กำ�หนดวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพขององค์กรทีช่ ดั เจน และกำ�หนด
เป็นแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุเป้าหมาย โดยมีการกำ�หนด
วัตถุประสงค์คุณภาพตามสายงาน ระดับ และกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง สำ�หรับระบบบริหารคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ
จะต้องสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ สามารถวัดผลได้ และ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
6.3 การวางแผนเปลีย่ นแปลง เมือ่ องค์กรพิจารณา
กำ � หนดความจำ � เป็ น ในการเปลี่ ย นแปลงขององค์ ก รและ
ระบบบริหารคุณภาพ ต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งเป็ น ระบบ โดยคำ � นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
ลูกค้าและดำ�เนินการอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารการ
เปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างสม่ำ�เสมอ
7. การสนับสนุน (support)
7.1 ทรั พ ยากร องค์ ก รต้ อ งจั ด สรรทรั พ ยากร
ที่จำ�เป็นในการดำ�เนินงาน โดยมีการพิจารณาอย่างเหมาะสม
ในการกำ�หนดทรัพยากรที่จำ�เป็นต่อระบบบริหารคุณภาพ
องค์กรต้องคำ�นึงถึงกำ�ลังความสามารถ และข้อจำ�กัดของ
ทรัพยากร โดยองค์กรต้องพิจารณากำ�หนดบุคลากรและ
กำ�ลังคนทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการนำ�ระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในส่วนของโครงสร้าง
พื้นฐาน องค์กรต้องพิจารณากำ�หนดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่
จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�เนินงานของกระบวนการ เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อกำ�หนดของสินค้าและบริการ สำ�หรับสภาพแวดล้อม
การปฏิบัติการของกระบวนการ องค์กรต้องพิจารณากำ�หนด
ให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และกำ�หนด
ให้มีทรัพยากรในการตรวจวัด และเฝ้าระวังติดตาม โดย
ผลการวัดจะใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันความสอดคล้องของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกำ�หนดองค์ความรู้ขององค์กร
โดยพิจารณากำ�หนดความรู้ที่จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�เนินงาน
ในแต่ละกระบวนการอย่างเหมาะสม
7.2 ความสามารถ องค์ ก รต้ อ งกำ � หนดความ
สามารถที่จำ�เป็นของแต่ละตำ�แหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน รวมถึงบุคคลที่ทำ�งานภายใต้การควบคุมที่มี
ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบบริ ห าร
คุณภาพ ต้องกำ�หนดการอบรมความรู้ความสามารถที่จำ�เป็น
รวมถึงความจำ�เป็นสำ�หรับความสามารถในด้านต่างๆ แต่ละ
หน้ า ที่ นั้ น องค์ ก รต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมหน้ า งาน (ซึ่ ง
ต้องรวมถึงการฝึกอบรมข้อกำ�หนดของลูกค้า) แก่บุคลากร
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ในการปฏิบัติงานใหม่ สำ�หรับผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร
ต้องมีการจัดทำ�เป็นเอกสารหลักฐานใบรับรองความรู้ และ
ความสามารถของผู้ตรวจประเมินภายใน ให้มีความสามารถ
เป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนด โดยผู้ ต รวจประเมิ น บุ ค คลที่ ส อง
(ผู้ที่ทำ�หน้าที่ตรวจประเมินผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร)
ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำ�หนดเฉพาะของลูกค้า
7.3 ความตระหนัก องค์กรต้องมั่นใจว่าบุคคล
ทีท่ �ำ งานภายใต้การควบคุมขององค์กร ต้องมีความตระหนักถึง
นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหาร
คุณภาพ โดยมีเอกสารหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน มีการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานเพื่อให้การดำ�เนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายคุณภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
7.4 การสื่อสาร องค์กรต้องพิจารณากำ�หนดการ
สื่ อ สารภายในและภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบบริ ห าร
คุณภาพ รวมถึงข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร ระยะเวลาในการ
สื่อสาร และการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรใดบ้าง โดย
กำ�หนดวิธกี ารสือ่ สารอย่างชัดเจน รวมถึงระบุหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการสื่อสาร
7.5 ข้อมูลเอกสารอย่างเป็นทางการของระบบ
บริหารคุณภาพขององค์กร ต้องรวมถึงเอกสารข้อกำ�หนด
มาตรฐานสากลฉบับนี้ และเอกสารที่พิจารณากำ�หนดโดย
องค์กรว่ามีความจำ�เป็นสำ�หรับระบบบริหารคุณภาพ โดยมี
การควบคุมอย่างเป็นระบบ
8. การดำ�เนินการ (operation)
8.1 การวางแผนและการควบคุมการดำ�เนินงาน
องค์กรต้องวางแผนก่อนนำ�ไปปฏิบตั แิ ละควบคุมกระบวนการ
ที่จำ�เป็นเพื่อบรรลุข้อกำ�หนดและการปฏิบัติ โดยพิจารณา
ข้ อ กำ � หนดสำ � หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร โดยองค์ ก รต้ อ ง
เก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ งค์ ก รได้
ทำ�สัญญาไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
8.2 ข้ อ กำ � หนดสำ � หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ต้ อ งมี ก ารสื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เกีย่ วกับสินค้าและบริการ สัญญา หรือการสัง่ ซือ้ และพิจารณา
ถึ ง การทำ � ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ลู ก ค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงข้อร้องเรียนของลูกค้า โดย
องค์กรต้องระบุรายละเอียดข้อกำ�หนดผลิตภัณฑ์และบริการ
อย่ า งครบถ้ ว นและชั ด เจน รวมถึ ง ข้ อ บั ง คั บ ทางกฎหมาย
ที่จำ�เป็นที่นำ�มาประยุกต์ใช้

8.3 การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ ก าร องค์ ก รต้ อ งกำ �หนดกระบวนการในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อควบคุมขั้นตอนและกระบวนการ
ในการผลิ ต ซึ่ ง จะต้ อ งกำ � หนดขั้ น ตอน ระยะเวลา และ
ความซับซ้อนของกระบวนการ รวมถึงข้อจำ�กัดของแต่ละ
กระบวนการให้ ชั ด เจน โดยจะต้องทบทวนการออกแบบ
และพัฒนาที่กำ�หนดโดยพิจารณาถึงข้อกำ�หนดของลูกค้า
รวมถึ ง ข้ อ กำ � หนดด้ า นความสามารถในการใช้ ง านของ
ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ซึง่ ต้องจัดทำ�เป็นเอกสาร
ขั้ น ตอนในการออกแบบและพั ฒ นา โดยมุ่ ง เน้ น ป้ อ งกั น
ความผิดพลาดเป็นหลัก
8.4 การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และ
บริ ก ารจากภายนอก องค์ ก รต้ อ งมี ก ระบวนการควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก โดยต้องสามารถแสดงให้
เห็นว่า กระบวนการที่ให้บริการจากภายนอก หรือผู้ส่งมอบที่
องค์กรได้คัดเลือกเพื่อให้เป็นผู้ส่งมอบชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์
ให้กับองค์กรนั้น มีความสอดคล้องกับข้อกำ�หนดขององค์กร
โดยองค์กรมีการควบคุมกระบวนการผลิตและบริการจาก
ภายนอกอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการในการคัดเลือก
ผู้ส่งมอบ เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก รวมถึงเอกสาร
หลักฐานต่างๆ สำ�หรับผู้ส่งมอบต้องครบถ้วนและเป็นไปตาม
ข้อกำ�หนดขององค์กร
8.5 การผลิตและการให้บริการ องค์กรจะต้อง
ทำ � การผลิ ต และส่ ง มอบบริก าร โดยควบคุมการผลิตและ
บริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งตามข้ อ กำ � หนดลู ก ค้ า และข้ อ กำ � หนด
ของระบบบริหารคุณภาพ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
ความพร้ อ มของเอกสารในการควบคุ ม ความพร้ อ มของ
ทรัพยากรในการผลิต การตรวจติดตาม รวมถึงการตรวจวัด
และการควบคุ ม กระบวนการที่ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอน และเกณฑ์
ที่เหมาะสมสำ�หรับควบคุมกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
การใช้ ส าธารณู ป โภคที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ การผลิ ต ใน
กระบวนการต่ า งๆ การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ และ
ความสามารถที่ต้องการ รวมถึงการรับรองผลหากผลิตภัณฑ์
ไม่สามารถตรวจจับได้ในกระบวนการของการตรวจติดตาม
หรือการตรวจวัด การปฏิบัติการป้องกันความผิดพลาดของ
ผู้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบการส่งมอบ และการตรวจสอบ
หลังการส่งมอบ
8.6 การอนุ มั ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร องค์ ก ร
จะต้องดำ�เนินการตามแผนที่ได้วางไว้ในขั้นตอนที่เหมาะสม
เพื่อพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์และบริการสอดคล้องตามข้อกำ�หนด
ของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สามารถอนุมัติผลิตภัณฑ์ และ

บริการเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า โดยมีการดำ�เนินการอย่าง
ครบถ้วนตามระบบ เว้นแต่ได้รบั การอนุมตั โิ ดยผูม้ อี �ำ นาจหรือ
โดยลูกค้า
8.7 การควบคุ ม ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งตาม
ข้ อ กำ � หนด องค์ ก รจะต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่
สอดคล้องตามข้อกำ�หนดจะถูกชี้บ่ง และถูกควบคุมไม่ให้เกิด
การนำ�ไปใช้โดยไม่เจตนา โดยองค์กรจะต้องดำ�เนินการควบคุม
อย่างเหมาะสม การปฏิบัตินี้จะต้องครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่
ไม่สอดคล้องตามข้อกำ�หนดที่ตรวจพบหลังจากการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ หรือพบระหว่าง หรือหลังการส่งมอบ โดยองค์กร
จะต้องดำ�เนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องตามมาตรการ
การแก้ไข คือ ทำ�การคัดแยก กำ�หนดพื้นที่ รวมถึงการระงับ
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร โดยทำ � การแจ้ ง ลู ก ค้ า หรื อ
ขออนุมัติจากผู้มีอำ�นาจสำ�หรับความยินยอมในการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการพิสูจน์ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ เมื่อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งต่ อ ข้ อ กำ � หนดได้ ถู ก พิ สู จ น์ ค วาม
สอดคล้องแล้ว
9. การประเมิ น สมรรถนะ (performance
evaluation)
9.1 การเฝ้าติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์
และการประเมิน องค์กรต้องพิจารณากำ�หนดสิ่งที่ต้องการ
วัดและเฝ้าระวัง ตลอดจนวิธีการสำ�หรับการเฝ้าระวัง การวัด
การวิเคราะห์ และการประเมิน เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้อง
ของผลลัพธ์ตามความเหมาะสม รวมถึงระยะเวลาในการ
ตรวจวัด เวลาในการวิเคราะห์ และการประเมินผลที่ได้จาก
การตรวจวัด ทั้งนี้ องค์กรต้องประเมินความสามารถด้าน
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
และองค์กรต้องติดตามผลของความพึงพอใจของลูกค้า โดย
ติดตามว่าความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเป็นไป
อย่างสำ�เร็จ ในการนี้ องค์กรต้องกำ�หนดวิธีการในการติดตาม
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ผ่านการประเมินดัชนี
ชี้วัดสมรรถนะภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
9.2 การตรวจประเมินภายใน องค์กรต้องดำ�เนิน
การตรวจประเมินภายในตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้เพื่อให้
มั่ น ใจว่ า ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพเป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนดของ
องค์กร ทั้งนี้ องค์กรต้องวางแผน กำ�หนด ดำ�เนินการ และ
รักษาแผนการตรวจประเมิน รวมถึงระยะเวลาในการตรวจ
หลักเกณฑ์ในการตรวจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และการ
รายงาน โดยต้องคำ�นึงถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
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9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูง
ต้ อ งทบทวนระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพขององค์ ก ร ตามแผน
ที่ได้วางไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับทิศทาง
กลยุทธ์ขององค์กร โดยฝ่ายบริหารต้องดำ�เนินการทบทวน
อย่ า งน้ อยปี ล ะครั้ง และความถี่ข องการทบทวนของฝ่าย
บริหารต้องเพิ่มขึ้นตามความเสี่ยงที่มีต่อความสอดคล้องตาม
ข้อกำ�หนดของลูกค้า ซึง่ เป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงภายใน
หรือภายนอกที่กระทบระบบบริหารคุณภาพ และประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวกับสมรรถนะ
10. การปรับปรุง (improvement)
10.1 องค์กรต้องกำ�หนดและเลือกโอกาสในการ
ปรับปรุงการดำ�เนินกิจกรรมทีจ่ �ำ เป็น ให้สอดคล้องข้อกำ�หนด
ลูกค้าและทำ�ให้ลูกค้าพึงพอใจ ประกอบด้วย การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนด การระบุ
ความจำ�เป็นและความคาดหวังในอนาคต รวมถึงการแก้ไข
ป้องกัน หรือลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์
10.2 สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนด และการ
แก้ไขป้องกันการเกิดซ้ำ�  องค์กรต้องตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่
เป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนดและที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ โดยประเมิ น
ความจำ�เป็นสำ�หรับกิจกรรมเพื่อกำ�จัดสาเหตุของสิ่งที่ไม่
เป็นไปตามข้อกำ�หนดเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ�หรือเกิดขึ้นที่อื่นๆ
ดำ�เนินกิจกรรมที่จำ�เป็น ทบทวนประสิทธิผลของการดำ�เนิน
การแก้ไขที่ได้กระทำ�  ปรับปรุงความเสี่ยงและโอกาสที่ได้
พิจารณากำ�หนดการวางแผนให้ทนั สมัยตามความจำ�เป็น โดย
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพถ้าจำ�เป็น
10.3 การปรับ ปรุง อย่างต่อเนื่อง องค์กรต้อง
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบบริ ห าร
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยองค์กรต้องคำ�นึงถึง
ผลจากการวิเคราะห์ การประเมิน และผลจากการทบทวน
ฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณากำ�หนดความจำ�เป็นหรือโอกาส
ในการดำ � เนิ น การให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปรั บ ปรุ ง อย่ า ง
ต่อเนือ่ ง โดยองค์กรต้องมีกระบวนการทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Automotive Quality
Management System Standard, 2016)
จากข้ อ กำ � หนดมาตรฐานระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
IATF16949 จึงสรุปได้ว่า ข้อกำ�หนดเป็นกฎเกณฑ์ที่ระบุเป็น
แนวทางในการดำ�เนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ทีจ่ ะต้องดำ�เนินการให้สอดคล้องตามมาตรฐานตลอดทัง้ ห่วงโซ่
การส่งมอบที่จะต้องควบคุมให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดลูกค้า
ข้อกำ�หนดระบบบริหารคุณภาพ และข้อกำ�หนดกฎหมาย
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ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักการสำ�คัญของ
ระบบบริหารคุณภาพทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับลูกค้า โดยทีพ่ นักงาน
ในองค์กรมีส่วนร่วม และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อองค์กร และ
การกำ�หนดทิศทางเพื่อนำ�พาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำ�หนด วางแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส
รวมถึ ง การกำ � หนดแผนในภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์
สนับสนุนทรัพยากรที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงาน การควบคุม
การดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพทุกด้าน
ที่กำ�หนดให้มีการประเมิน เฝ้าติดตาม และตรวจวัดผลลัพธ์
ขององค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อนำ�ไปสู่การแก้ไข ป้องกัน และ
ปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนด
ของลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อองค์กร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Chuenpongpan (2016) กล่าวว่า การปรับเปลี่ยน
มาตรฐานจากระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS16949 เป็น
IATF16949 เพือ่ ให้มกี ารควบคุมการดำ�เนินการให้ดยี งิ่ ขึน้ กว่า
มาตรฐานฉบับเดิม และได้มีการประกาศใช้ในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
IATF16949 มี เ ป้ า หมายต่ อ การปรั บ ปรุ ง สมรรถนะอย่ า ง
ต่อเนื่องในระยะยาว โดยเน้นที่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
Khamdaeng (2006) ได้ศกึ ษาและเปรียบเทียบปัญหาอุปสรรคและประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการจัดทำ�ระบบ TS16949
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยศึกษาตัวแทนฝ่ายบริหารด้าน
คุณภาพ (Quality Management Representative: QMR)
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ทไี่ ด้รบั การรับรองระบบ TS16949
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา-อุปสรรค โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหา
ในระดับปานกลาง ปัญหา-อุปสรรคจากการจัดทำ�ระบบ
TS16949 เฉลี่ ย รวมด้ า นการบริ ห ารจั ด การอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กรพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสถานประกอบการนั้นๆ ได้
รับรองระบบ (Quality System 9000: QS 9000) ซึ่งเป็น
ระบบบริหารคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ มาก่อน
ทีจ่ ะจัดทำ�ระบบ TS16949 จากผลการศึกษาพบว่า ประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั ภายนอกองค์กรอยูใ่ นระดับมาก โดยทำ�ให้ภาพลักษณ์
ขององค์กรเป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถเพิ่มโอกาส
ในการขยายธุรกิจ

Soontaros (2014) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศสำ�หรับการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพ ของ
วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสัมภาษณ์
เชิงลึกผูบ้ ริหารเพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดำ�เนินงานด้านประกันคุณภาพก่อนและหลังจากการใช้
ระบบสารสนเทศ และพบว่ า ระบบสารสนเทศที่ นำ � มา
สนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการประกันคุณภาพ ทำ�ให้การ
ดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เกิดประสิทธิผล
โดยทำ � ให้ การดำ � เนินงานด้านการประกันคุณภาพสะดวก
รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำ�งาน สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้อง พร้อมทัง้ แก้ไขข้อมูลและประมวลผลได้ทนั ที ส่งผลให้
คะแนนการดำ�เนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ของสำ�นักงาน
วิทยาเขตศรีราชา มีอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Siphonsawan (2010) ได้ทำ�การศึกษาเชิงคุณภาพ
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและผลกระทบของการนำ � มาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ สำ�นักงานสอบบัญชีมาปฏิบัติ เพื่อศึกษา
แนวคิดและเหตุผลของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ รวมถึง
แนวทางในการนำ�มาตรฐานการควบคุมคุณภาพมาปฏิบัติ
โดยการวิ จั ย เป็ น การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก คณะอนุ ก รรมการ
เพื่ อ กำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์
ส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่า สำ�นักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก
ในประเทศไทยยังไม่มีคุณภาพภายในสำ�นักงานเท่าที่ควร
การนำ�มาตรฐานการควบคุมคุณภาพมาปฏิบตั อิ าจทำ�ให้ได้รบั
ผลกระทบมาก เมื่อเทียบกับสำ�นักงานสอบบัญชีที่มีขนาด
ใหญ่ ก ว่ า ทั้ ง นี้ การปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านภายใน
สำ�นักงานค่อนข้างยาก แต่หากสำ�นักงานสอบบัญชีปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอย่างเต็มรูปแบบแล้ว จะส่งผล
ให้การตรวจสอบบัญชีและผลงานผูส้ อบบัญชี รวมถึงสำ�นักงาน
ตรวจสอบบัญชีมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ระบบบริหารคุณภาพในอดีตพบว่า การที่องค์กรต่างๆ นำ�
ระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการจัดการบริหารคุณภาพของ
องค์กร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำ�เนินงานในช่วงของ
การเริ่มต้น และการปรับเปลี่ยนเข้ามาใช้ระบบ เนื่องจาก
มีหลักเกณฑ์และข้อกำ�หนดที่ต้องดำ�เนินการให้สอดคล้อง
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำ�เนินงานอยู่บ้าง แต่เมื่อ
สามารถดำ�เนินการระบบบริหารคุณภาพแล้วพบว่า ทำ�ให้เกิด
คุณภาพในการดำ�เนินงานมากขึน้ มีการทำ�งานอย่างเป็นระบบ
แบบแผน และเป็นข้อกำ�หนดกฎเกณฑ์ที่ระบุเป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงาน ที่จะต้องดำ�เนินงานให้สอดคล้อง โดย
องค์กรสามารถกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงานได้อย่างชัดเจน

มีการวางแผนและดำ�เนินการทีจ่ ะมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายขององค์กร
รวมถึงสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านได้ โดยส่งผลให้
เกิดความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นขององค์กร และสิ่งที่สำ�คัญที่สุด
คือ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
บทสรุป
การจัดการระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหาร
จัดการคุณภาพขององค์กรในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ทีจ่ ะ
ขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพที่ดีภายในองค์กรตามความต้องการ
และความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า โดยระบุ ถึ ง ข้ อ กำ � หนดของ
ระบบบริหารคุณภาพ จำ�นวน 10 ข้อกำ�หนด ทั้งนี้ ระบบ
บริหารคุณภาพ IATF16949 มีการกำ�หนดกฎเกณฑ์การ
รับรองจากองค์กร IATF สำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้อง
ดำ�เนินการให้สอดคล้อง ตามเป้าหมายของระบบบริหาร
คุ ณ ภาพ IATF16949 เพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ที่ทำ�ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการป้องกัน
ของเสีย ลดความผันแปรและลดความสูญเสียตลอดห่วงโซ่
การส่งมอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ บริษทั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินการ
ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
การจั ด การระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ ทำ�ให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจและ
ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ บทความนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่
ผู้บริหารและผู้ควบคุมการดำ�เนินงานระบบบริหารคุณภาพ
ขององค์กรผู้ผ ลิตชิ้นส่ว นรถยนต์ ในการกำ�หนดวางแผน
การดำ�เนินการระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ขององค์กรและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ดี
ยิ่ ง ขึ้ น สำ � หรั บ ข้ อ เสนอแนะด้ า นนโยบาย องค์ ก รควรตั้ ง
นโยบายวัตถุประสงค์ที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
ความตระหนักในคุณภาพในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา
ในด้านการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร ควรมุง่ เน้นความ
สำ�คัญในการให้ความรูแ้ ละความตระหนักในเรือ่ งของคุณภาพ
และนโยบายคุณภาพ โดยมีการกำ�หนดระบบบริหารคุณภาพ
ในเชิ ง วิ ช าการที่ เ ป็ น มาตรฐานกฎเกณฑ์ ใ นการปฏิ บั ติ
สำ�หรับองค์กร เพื่อให้องค์กรและบุคลากรในองค์กรมองไปที่
เป้าหมายเดียวกัน จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุดในการบริหารจัดการ
เพือ่ ให้บรรลุเป้าประสงค์และมีการวัดผลการดำ�เนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
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[Quality management system (ISO 9001)].
Retrieved December 17, 2018, from https://
www.masci.or.th/service/%e0%b8%a1%
e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%
e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%
99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%
9a%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%
a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%
b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2
%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8/
Ministry of Industrial Economics, The Office
of Industrial Economics. (2018). Rāingān
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