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บทนา
“สถิติ” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบบริหำรรำชกำรไทย เพื่อใช้ในกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับ
ดูแล กำรติดตำม และกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนสำหรับกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งระบบสถิติของประเทศเป็น
ระบบสถิติแบบกระจำยงำน กล่ำวคือ สำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นหน่ว ยสถิติกลำงที่ทำกำรผลิตสถิติในแทบทุก
สำขำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถิติที่ได้จำกกำรสำมะโนและสำรวจ และมีหน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมำกที่
ผลิตสถิติที่ได้จำกกำรบริหำรงำน งำนทะเบียน และจำกกำรผลิตสถิติตำมควำมต้องกำรเฉพำะของหน่วยงำน
ด้วยบริบทของสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วมีรูปแบบ
ที่หลำกหลำยและซับซ้อนมำกขึ้น ผู้บริหำรต่ำงต้องกำรข้อมูลสถิติที่มีควำมถูกต้องแม่นยำที่อยู่บนพื้นฐำนของ
ควำมเป็นจริง เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำกำรกำหนดนโยบำยและกำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงถูกต้องและโปร่งใส “คุณภำพ
ข้อมูลสถิติ” จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต่ำงเรียกร้องและต้องกำรให้ผู้ผลิตสถิติทำงกำรหันมำให้ควำมสำคัญ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในฐำนะที่เป็นองค์กรในกำรผลิตข้อมูลพื้นฐำนที่จำเป็นของประเทศและเป็น
หน่วยงำนกลำงที่มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติของประเทศให้เป็นเอกภำพ โดยมีกลไกกำรดำเนินงำน
คือกำรจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย เพื่อกำหนดกรอบควำมรับผิดชอบของหน่วยสถิติในกำรจัดทำ
สถิติให้สำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และกำหนดมำตรฐำนกำรผลิตสถิติให้มีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและ
สอดคล้ องกับมำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะสถิติที่ มีควำมส ำคัญต่อกำรนำเสนอสถำนกำรณ์ ของประเทศ หรือที่
เรียกว่ำ “สถิติทำงกำร” (Official Statistics) ซึ่งต้องเป็นสถิติที่มี กำรผลิตถูกต้องตำมหลักกำร มีมำตรฐำนและ
คุ ณ ภำพที่ ก ำหนด รวมถึ งเป็ น สถิ ติ ที่ มี ก ำรผลิ ต อย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ส ำมำรถน ำมำใช้ เป็ น ข้ อ มู ล อ้ ำ งอิ ง
(Reference) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือสูงสำหรับประเทศไทย
อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันยังขำดกำรพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำรอย่ำงเป็นระบบ และเครื่องมือใน
กำรจั ดกำรคุ ณ ภำพสถิติ ที่ ผ ลิ ต ขึ้น จำกหน่ ว ยงำนต่ ำง ๆ ส่ งผลให้ ก ำรแลกเปลี่ ยนและเชื่อ มโยงข้ อมู ล จำก
หน่วยงำนและโครงกำรต่ำง ๆ เกิดปัญหำด้ำนควำมเป็นเอกภำพและผู้ต้องกำรใช้สถิติไม่มีควำมมั่นใจเพียงพอ
ต่อกำรนำสถิติดังกล่ำวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นปัญหำอย่ำงมำกสำหรับกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติและ
กำรตัดสินใจสำคัญระดับประเทศ
ดังนั้น กำรพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำรจึงเป็นสิ่งที่มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง รวมถึงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตสถิติทำงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและเห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรคุณภำพสถิติ
ของประเทศ พร้อมทั้งร่วมมือในกำรขับ เคลื่ อนเพื่อให้ ส ถิติทำงกำรของประเทศมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่
กำหนด และสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้ใช้ว่ำ “สถิติทางการเป็นฐานข้อมูลสถิติหลักของประเทศเพื่อให้ผู้บริหาร
ใช้ในการตัดสินใจและเป็นข้อมูลสาคัญที่ประกอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อใช้ในการวางแผน ติดตาม
และประเมินผลพัฒนาประเทศอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้บนพื้นฐานของข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพและ
เชื่อถือได้”
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แนวคิดและทฤษฎีของการบริหารจัดการคุณภาพ
การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management: TQM)
1. ความหมายของคุณภาพ
เนื่ อ งจำกแนวคิ ด และหลั ก กำรของกำรบริ ห ำรคุ ณ ภำพแบบองค์ รวม (TQM) มี พื้ น ฐำนมำจำก
วิวัฒนำกำรของกำรผลิ ตและกำรบริ หำรที่มุ่งทำให้เกิด “คุณภำพ” และควำมหมำยของคำว่ำ “คุณภำพ” ได้
เปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้มีควำมเข้ำใจในพัฒ นำกำรของแนวคิดนี้
สำมำรถสรุปคำอธิบำยเกี่ยวกับ “คุณภำพ” ที่นักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยไว้ ได้แก่
ฮำโรลด์ (Gilmore Harold, อ้ำงในวีระพจน์, 2540: 82) ให้นิยำมไว้ว่ำ คุณภำพคือระดับที่บ่งบอก
ว่ำผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่
บร็อท (Robert A. Broth, อ้ำงในวีระพจน์, 2540: 82) กล่ำวว่ำ คุณภำพคือระดับที่บ่งบอกควำม
เป็นเลิศในรำคำที่ยอมรับได้
จู รั น (Juran, 1951) ผู้ เขี ย นหนั งสื อ ชื่ อ The Quality Control Hanbook ได้ ให้ นิ ย ำมที่ เป็ น จุ ด
ริเริ่มของแนวคิดเกี่ยวกับคุณภำพสมัยใหม่ว่ำ คุณภำพคือ ควำมเหมำะสมในกำรใช้งำน (quality is fitness for
use) และเป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้ำ 2 ประกำร ดังนี้
1. คุณภำพ หมำยถึง คุณสมบัติของผลผลิตที่ได้ตำมควำมต้องกำรและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ำ
เพื่อเพิ่มยอดขำย
2. คำนึงถึงต้นทุน ปรำศจำกควำมไม่มีประสิทธิภำพ ไร้ข้อบกพร่อง ไม่กลับมำทำใหม่ ลดกำร
สูญเสีย ลดกำรตรวจสอบ ลดกำรร้องเรียนของลูกค้ำ เพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งมอบ
ครอสบี (Crosby, 1979) ได้นิยำมว่ำ คุณภำพ หมำยถึง คุณลักษณะและประโยชน์ของกำรใช้งำน
โดยรวมของผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้สำมำรถตอบสนองกำรใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสมตรงกับควำมคำดหวังและควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ
เดมมิ่ง (Deming, 1982) กล่ำวว่ำคุณภำพมี 2 มุมมองคือ คุณภำพด้ำนกำรออกแบบ (quality of
design) และคุณภำพด้ำนควำมถูกต้องในกำรผลิต (quality of conformance) ซึ่งคุณภำพในกำรออกแบบจะมี
ผลโดยตรงต่อกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ ในขณะที่คุณภำพด้ำนควำมถูกต้องในกำรผลิต จะมีผลโดยตรง
ต่อต้นทุนที่ใช้ในกำรผลิต นั่นคือ คุณภำพถูกพิจำรณำใน 2 มุมมอง คือ คุณภำพ หมำยถึง ทั้งรำยได้และต้นทุน
ขององค์กร
อิชิกำวำ (Ishikawa, 1985) ได้อธิบำยว่ำ คุณภำพ หมำยถึง กำรประหยัดที่สุด มีประโยชน์ในกำรใช้
งำนสูงสุด และสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
ไฟเกนบวม (Fiegenbaum, 1987) ให้ ค ำจ ำกั ด ควำมของค ำว่ ำ คุ ณ ภำพ หมำยถึ ง สิ่ งที่ ดี ที่ สุ ด
สำหรับเงื่อนไขด้ำนกำรใช้งำนและรำคำของลูกค้ำ
แซลลิส (Sallis, 1993: 24) อธิบำยควำมหมำยของคุณภำพสรุปได้ว่ำ คุณภำพมีควำมหมำยแยกได้ 2
แนว คือ คุณภำพที่เป็นจริง (quality in fact) หมำยถึง คุณภำพที่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด และ คุณภำพตำม
กำรรับรู้ (quality in perception) เป็นคุณภำพที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรและควำมพอใจสูงสุดของผู้บริโภค
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เบสเตอร์ฟิลด์ และคณะ (Besterfield et al., 2002) ได้อธิบำยว่ำ คุณภำพ เป็นสัดส่วนของกำร
ปฏิบัติกับควำมคำดหวัง นำเสนอควำมหมำยในรูปสมกำร ได้ว่ำ
Q = P/E
เมื่อ Q = คุณภำพ (Quality)
P = ผลกำรปฏิบัติงำน (Performance)
E = ควำมคำดหวัง (Expectations)
สรุปได้ว่ำ คุณ ภำพมีควำมหมำยที่ได้ จัดแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ แนวคิดสมัยเก่ำ “คุณ ภำพ
หมำยถึง สิน ค้ำหรือผลิตภัณ ฑ์ที่ได้สร้ำงขึ้นมำและได้มำตรฐำน” ส่วนควำมหมำยของคุณ ภำพตำมแนวคิด
สมั ย ใหม่ นั้ น “คุ ณ ภำพ หมำยถึง ตรงตำมควำมต้ อ งกำรหรือ ควำมพึ งพอใจของลู ก ค้ ำ ภำยใต้ ต้ น ทุ น กำร
ดำเนินงำนที่เหมำะสม” ซึ่งเป็นควำมหมำยที่ตรงกับแนวคิดและปรัชญำกระบวนกำรบริหำรงำนแบบ TQM ที่
ให้ควำมสำคัญลำดับแรกกับควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก
2. ความหมายของการจัดการคุณภาพ
จูรัน (Juran, 1986) ได้กล่ำวถึงนิยำมของกำรจัดกำรคุณภำพไว้ว่ำ “กำรจัดกำรคุณภำพ (Quality
Management: QM) หมำยถึง กระบวนกำรในกำรบ่งชี้และบริหำรกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งต่อ
กำรดำเนินกำร เพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนคุณภำพขององค์กร”
ณัฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ (2545: 55) สรุปว่ำ กำรจัดกำรคุณภำพ หมำยถึง กระบวนกำรในกำร
วำงแผน ดำเนินงำน และควบคุมคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ โดยคุณภำพต้องเริ่มต้นจำกฝ่ำยบริหำร ระดับสูงต้อง
ตระหนักถึงควำมสำคัญและควำมจำเป็นของคุณภำพ นำคุณภำพมำใช้เป็นแนวทำงและเครื่องมือเชิงกลยุทธ์
ขององค์กำร
นิ ต ย์ สั ม มำพั น ธ์ (2545: 7) สรุ ป ควำมหมำยของกำรจั ด กำรคุ ณ ภำพว่ ำ หมำยถึ ง กำรพั ฒ นำ
ออกแบบ กำรลงมือผลิต รวมทั้งกำรนำเสนอสินค้ำและบริกำรที่มีประโยชน์สูงสุดโดยประหยัดที่สุด และเป็นที่
พึงพอใจของลูกค้ำโดยสม่ำเสมอ
สรุป กำรจัดกำรคุณภำพ หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรที่มีระบบต่อกำรนำไปปฏิบัติในกำรวำงแผน
ผลิ ตภั ณ ฑ์ สู่ กำรออกแบบ กำรผลิ ต และกำรส่ งมอบ เพื่ อให้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ห รื อบริกำรบรรลุ วัตถุประสงค์ของ
องค์กำรและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ
3. แนวคิดของการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management: TQM)
แนวควำมคิด TQM มีวิวัฒนำกำรทำงควำมคิดมำจำกกำรผลิตทำงด้ำนอุตสำหกรรม โดยมีแนวคิด
เดิมเกี่ยวกับกำรผลิต ว่ำ กำรผลิตต้องมีคุณภำพและต้องมีกำรตรวจสอบ (inspection) แต่ส่วนใหญ่เป็นกำร
ตรวจเมื่อเสร็จสิ้นกำรผลิต ต่อมำได้มีแนวคิดในกำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control) ซึ่งเน้นที่กระบวนกำร
หรือกิจกรรมกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพเป็นกิจกรรมที่เน้นค้นหำหรือตรวจสอบข้อผิดพลำดในกำรทำงำน
(detection) เพื่อหำทำงแก้ไข แนวคิดนี้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อผู้ผลิตเริ่มมองเห็นว่ำจะต้องผลิตสินค้ำให้มีคุณภำพ
ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อให้ได้มำตรฐำนเป็นที่พอใจ โดยระบบกำรประกันคุณ ภำพ (Quality
Assurance) มุ่งเน้ น กำรป้ องกัน (prevention) กำรเกิด ข้อ ผิ ดพลำด แทนกำรตรวจสอบหำควำมผิ ดพลำด
ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต ลดจำนวนของเสียจำกกำรผลิตให้เป็นศูนย์ (zero defect)

5
ในช่วงศตวรรษ 1980 ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำให้ได้คุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ โดยต้องเกิดจำกกำรบริหำรที่มีคุณภำพในทุก ๆ ด้ำน ซึ่งก็คือ กำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวม (TQM)
หรื อ ที่ญี่ ปุ่ น เรีย กว่ำกำรควบคุ ม คุณ ภำพแบบองค์รวม (TQC) ที่ เน้ น กำรปรับ ปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่ อเนื่ อง
(continuous improvement) ซึ่งกำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวม ถือเป็นระบบที่พัฒนำทั้งประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของงำนในทุกกระบวนกำรและทุก ๆ หน่วยงำนให้ เกิดเป็นคุณภำพของผลิ ตภัณ ฑ์และบริกำรที่จะ
นำเสนอสู่ลูกค้ำ ดังนั้นจึงเป็นรูปแบบบริหำรคุณภำพที่หลำย ๆ องค์กรให้ควำมสนใจและนำมำใช้ในกำรบริหำร
คุ ณ ภำพขององค์ ก ร เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รพั ฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งและผลกำรด ำเนิ น งำนขององค์ ก รเป็ น ไปอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภำพมีกำรพัฒนำมำเป็นระยะ ๆ จำกนักวิชำกำร ซึ่งมีทั้งชำวตะวันตกและญี่ปุ่น
โดยโกสท์และเดวิส (Goetsch และ Davis, 2006) เทนเนอร์และดีโทโร (Tenner และDetoro, 1992: 15–22)
ได้ลำดับเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรคุณภำพ สรุปได้ดังตำรำงต่อไปนี้
ตาราง 1 สรุปลาดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพ
ปี ค.ศ. ชื่อบุคคลสาคัญ/ประเทศ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพ
1903 Frederick Taylor
เริ่มสอนวิธีบริหำรโรงงำนโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวิชำวิศว
อุตสำหกรรม
1911 Frederick Taylor
เขียนหนังสือชื่อ The Principles of Scientific Management และเป็นผู้ให้ดำเนิน
เทคนิคกำรศึกษำเรื่อง Time and Motion
1924 Walter A. Shewhart
เขียนตำรำเรื่อง กำรควบคุมสินค้ำอุตสำหกรรมอย่ำงมีระบบ ในขณะที่ทำงำนอยู่ที่
บริษัท Bell Telephone
1931 Walter A. Shewhart
ได้ เผยแพร่ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ statistical quality control ในหนั งสื อ Economic
Control of Quality of Manufactured Products
1940 W. Edward Deming
เข้ำทำงำนใน The U.S. Bureau of the Census และได้นำเทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำง
ทำงสถิติมำประยุกต์ใช้
1941 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
มีกำรจัดทำเอกสำรกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตอำวุธสงครำมขึ้นในช่วงสงครำมโลก
ครั้งที่ 2 โดยได้นำหลักสถิติมำใช้ในกำรบริหำรให้เกิดคุณภำพ
1949 ประเทศญี่ปุ่น
เริ่มต้นพัฒนำคุณภำพ มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนเพื่อยกระดับคุณภำพขึ้นโดยตรง มีชื่อ
ว่ำ “สหภำพนักวิทยำศำสตร์และวิศวกรญี่ปุ่น ” (Japanese Union of Scientists
and Engineers: JUSE) มีกำรพัฒนำกิจกรรมกลุ่มคุณภำพถึงขั้นตอนที่เรียกว่ำ กำร
ควบคุมคุณภำพสมบูรณ์แบบ (Total Quality Control) และในปัจจุบันได้นำมำใช้
ร่วมกับระบบกำรบริหำรงำนแบบทันเวลำ (Just in Time)
1950 W. Edward Deming
แสดงปำฐกถำเกี่ยวกับหลักกำรคุณภำพให้กับผู้ฟังที่เป็นนักวิทยำศำสตร์ วิศวกรและ
คณะผู้บริหำรระดับสูงของญี่ปุ่น
1951 Joseph M.Juran
ตีพิมพ์หนังสือ The Quality Control Handbook
1961 Martin Company
สร้ำงขีปนำวุธ Pershing โดยยึดหลักควำมผิดพลำดเป็นศูนย์ (zero defect)
1970 Phillip Crosby
ประกำศแนวคิดควำมผิดพลำดเป็นศูนย์ “Zero Defect”
1979 Phillip Crosby
เขียนหนังสือ Quality is Free
1982 W. Edward Deming
เขียนหนังสือเรื่อง Quality, Productivity and Competitive Position
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ปี ค.ศ. ชื่อบุคคลสาคัญ/ประเทศ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพ
1982 Armand V. Feigenbaum ผู้คิดค้น cost of quality และเสนอแนวคิดที่ทุกหน้ำที่ในบริษัทมีส่วนรับผิดชอบต่อ
คุณภำพ ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดแนวคิด TQM
1984 Phillip Crosby
เขียนหนังสือเรื่อง Quality Without Tears: The Art of Hassie–Free Management
1987 สภำครองเกส ประเทศ
ได้จัดตั้งรำงวัล The Malcolm Baldrige National Quality
สหรัฐอเมริกำ
1988 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
หน่วยงำนทำงทหำรของสหรัฐได้นำแนวคิดเกี่ยวกับคุณ ภำพโดยรวมมำใช้ในทำง
ทหำร
1993 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
แนวคิด total quality ได้ ถูก นำไปสอนในวิท ยำลัย และมหำวิท ยำลัย ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำอย่ำงกว้ำงขวำง

สรุปได้ว่ำ แนวคิดและควำมเป็นมำเกี่ยวกับกำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวมได้เริ่มจำกแนวควำมคิด
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนโดยใช้หลักวิทยำศำสตร์ พัฒนำกำรที่ยำวนำนนี้ทำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำยของ
ค ำว่ ำ “คุ ณ ภำพ” และมี ก ำรประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด เชิ ง คุ ณ ภำพในหลำยระดั บ ซึ่ ง เดล (Dale, Lascelles&
Plunkett, 1990: 4) ได้สรุปลำดับขั้นของแนวควำมคิดในกำรพัฒนำคุณภำพเป็นลำดับขั้น 4 ระดับ คือ
 ระดั บ กำรตรวจสอบ (Inspection) เป็ น กำรวิ เครำะห์ คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะของวั ต ถุ
สิ่งของเพื่อตรวจสอบดูว่ำมีควำมสอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่
 ระดับกำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control) เป็นกำรปฏิบัติกำรเพื่อควบคุมคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรทำงำน (กระบวนกำรให้บริกำร) เพื่อค้นหำควำมบกพร่องที่
เกิดขึ้นและกำจัดควำมบกพร่องเหล่ำนั้นออกไปจำกผลผลิตก่อนส่งมอบให้ลูกค้ำต่อไป
 ระดับกำรประกันคุณภำพ (Quality Assurance) เป็น กระบวนกำรปฏิบัติกำรหรือระบบ
ของกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ อ อกแบบและจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สร้ ำ งควำมมั่ น ใจให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ำรว่ ำ
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่องค์กรเป็นผู้สรรค์สร้ำงขึ้นมำมีคุณภำพตรงตำมข้อกำหนดที่ระบุไว้
ด้ ว ยระบบเอกสำรอ้ ำ งอิ ง ในกำรปฏิ บั ติ ง ำน กำรจั ด องค์ ก ร กำรบั ง คั บ บั ญ ชำ กำร
ประสำนงำน และกำรตรวจสอบภำยในที่ ครบวงจร และครอบคลุ ม สำระส ำคัญ ในทุ ก
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องนั้นหรือไม่
 ระดับสูงสุดคือ กำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวม (Total Quality Management)
แผนภูมิ 1 ลาดับขั้นของแนวความคิดในการพัฒนาคุณภาพ

ที่มำ: Dale, B.G., Lascelles, D.M. & Plunkett, J.J. (1990). The process of Totle Quality Management.
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4. ความหมายของการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม
ไฟเกนบวม (Fiegenbaum, 1961 อ้ำงถึงใน วีระพจน์ ลือประสิทธิ์สกุลม 2540: 117–118) ได้นิยำม
กำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวม ไว้ว่ำ “เป็นระบบอันทรงประสิทธิภำพที่รวบรวมควำมพยำยำมของกลุ่มต่ำง ๆ
ในองค์กร เพื่อพัฒนำคุณภำพ ธำรงรักษำคุณภำพ และปรับปรุงคุณภำพ เพื่อให้เกิดกำรประหยัดมำกที่สุดใน
กำรผลิตและกำรบริกำร โดยยังคงรักษำระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วน”
ออคแลนด์ (Oakland, 1989: 287) อธิบำยว่ำ กำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวมเป็นแนวคิดในกำร
ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลและมีควำมยืดหยุ่นในภำพรวมของธุรกิจ วิธีกำรและเทคนิคของ TQM สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในทุกองค์กำรได้เป็นอย่ำงดี
แอกำวอล (Aggarwal, 1993: 12) อธิบำยว่ำ TQM เป็นปรัชญำที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของบุคคล
เป็นกำรดำเนินกำรต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด กิจกรรมต่ำง ๆ จะสร้ำงควำมเขื่อมั่นให้กับผู้รับบริกำรและ
รักษำผลกำไรในระยะยำว โดยกำรปรับปรุงคุณภำพกำรผลิต สิ่งสำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ กำรสร้ำงบรรยำกำศ
ควำมร่วมมือในทุกระดับ องค์กำรต้องใช้หลักพื้นฐำนด้ำนกำรบริหำรร่วมกันและขจัดอุปสรรคของหน่วยงำน
เน้ น กำรฝึ ก อบรมและกำรศึ ก ษำ กำรบริ ห ำรจะต้ อ งปรั บ ให้ ทั น กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงกั บ ควำมพอใจของ
ผู้รับบริกำร ในด้ำนคุณภำพ มีควำมยืดหยุ่น ตั้งรำคำสมเหตุสมผล กำรบริหำรต้องพิจำรณำไปที่ควำมเหมำะสม
ของกำรผลิตที่มีคุณภำพที่ระดับต้นทุนต่ำสุด ซึ่งเท่ำกับกำรมองไปที่ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรด้วย
รำเดสกี้ (Hradeshy, 1996: 2–3) กล่ ำ วว่ ำ TQM เป็ น ปรั ช ญำ เป็ น ชุ ด ของเครื่ อ งมื อ และเป็ น
กระบวนกำรที่ มุ่ งผลผลิ ต สุ ด ท้ ำ ย ท ำให้ ลู ก ค้ ำ พอใจและมี ก ำรปรั บ ปรุ ง อย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง ค ำว่ ำ ปรัช ญำและ
กระบวนกำรในที่นี้จะต่ำงจำกปรัชญำและกระบวนกำรทั่วไปที่ว่ำ ทุกคนในองค์กำรจะต้องสำมำรถปฏิบัติได้
TQM เป็นยุทธวิธี (tactics) กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและเทคนิควิธีด้ำนโครงสร้ำง มุ่งให้เกิดควำมพอใจทั้ง
ลูกค้ำภำยในและลูกค้ำภำยนอก โดยผู้บริหำรต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมและมีพันธะรับผิ ดชอบ (Involved and
committed)
อิชิกำวำ (Ishikawa, 1985) บิดำแห่งกำรบริหำรของญี่ปุ่ น ได้ให้ควำมหมำยของ TQM หรือ TQC
ไว้ดังนี้
TQC คือ กำรปฏิบัติทำงควำมคิดในกำรบริหำร
TQC คือ กิจกรรมกลุ่มซึ่งไม่สำมำรถทำได้โดยปัจเจกบุคคล
TQC มิใช่ยำวิเศษแต่มีสรรพคุณคล้ำยกับยำสมุนไพร
TQC คือ กำรบริหำรด้วยข้อเท็จจริง
TQC คือ กำรบริหำรด้วยกำรหมุนวงล้อ PDCA
TQC คือ กำรบริหำรที่วำงอยู่บนพื้นฐำนแห่งมนุษยธรรม
TQC คือ วินัยที่เชื่อมโยงควำมรู้เข้ำกับกำรปฏิบัติ
TQC เริ่มต้นที่กำรศึกษำและสิ้นสุดที่กำรศึกษำ
องค์กำรมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ (อ้ำงถึงใน วิฑูรย์ สิมะโชคดี , 2541: 47) ตำม ISO/CD 8402–1
ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ “TQM หมำยถึง แนวทำงในกำรบริหำรขององค์กรที่มุ่งเน้นคุณภำพ โดยสมำชิกทุกคน
ขององค์กรมีส่วนร่วมและมุ่งหมำยผลกำไรในระยะยำวด้วยกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ รวมทั้งกำรสร้ำง
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่หมู่สมำชิกขององค์กรและแก่สังคม”
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ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ (2539) เห็นว่ำ TQM เป็นปรัชญำของกำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
ทำให้หน่วยงำนหรือองค์กรใด ๆ มีเครื่องมือในทำงปฏิบัติ เพื่อกำรสนองและก้ำวล้ำเหนือควำมจำเป็น ควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังในปัจจุบันและอนำคตของลูกค้ำ โดยให้ควำมหมำยดังนี้
 Total หมำยถึง สมบูรณ์ แบบ เป็ น กระบวนกำรที่ ครบวงจร เป็น อัน หนึ่ งอันเดียวกัน และ
ดำเนินอย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กร
 Quality หมำยถึ ง ควำมสำมำรถในกำรสนองควำมต้ องกำรหรื อ เกิ น ควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
 Service คือ ศิลปะในกำรสร้ำงสรรประโยชน์ให้ลูกค้ำด้วยควำมสำมำรถของเรำ
ดังนั้ น กำรบริก ำรที่ มีคุ ณ ภำพสมบู รณ์ (Total Quality Service) เป็ น กระบวนกำรในกำรที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนำวิธีกำรดำเนินธุรกิจ กำรมุ่งเน้นคุณภำพและกำรบริกำร ทำให้ลูกค้ำใช้เงินมำกขึ้น 3 เท่ำ
บอกเล่ำกับคนอื่น ๆ ถึงประสบกำรณ์ที่ดีอย่ำงน้อยอีก 4 คน ถ้ำพบกับบริกำรที่ไม่ดี จะบอกเล่ำให้กับคนอื่น ๆ
อย่ำงน้อย 13 คน
จำกควำมหมำยของกำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวมที่กล่ำวมำทั้งหมด สรุปเกี่ยวกับควำมหมำย
ของกำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวมไว้ดังนี้
กำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวม หมำยถึง แนวทำงของกำรบริหำรจัดกำรที่ใช้ข้อมูลสำรสนเทศที่ได้
จำกลูกค้ำ (ทั้งลูกค้ำภำยในและลูกค้ำภำยนอก) ซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณค่ำของกระบวนกำรและผลิตภัณฑ์/บริกำร
ขององค์กร เพื่อกำรออกแบบระบบงำนที่สำคัญขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมรอบองค์กรน้อย
ที่สุด และดำเนิน กำรปรับ ปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยต้องให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อส่งมอบ
คุณค่ำของผลิตภัณฑ์/บริกำรที่สนองต่อควำมต้องกำรและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้ำ เพื่อสมรรถนะของกำร
ดำเนินงำนขององค์กรที่เติบโตอย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ต้องได้รับกำรขับเคลื่อนจำกผู้บริหำรระดับสูง รวมถึงกำรวินิจฉัย
สมรรถนะของกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
5. องค์ประกอบหลักของการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม
กำรนำแนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับ TQM มำใช้กำหนดเป็นระบบกำรบริหำรคุณภำพขององค์กร
นั้น ต้องมีควำมชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ หลักกำรพื้นฐำนที่สำคัญ และคำนึงถึงองค์ประกอบเบื้องต้นที่จำเป็น
นั กวิช ำกำรที่ ก ล่ ำวถึงประเด็ น ดั งกล่ ำวไว้ค่ อนข้ำงชัดเจน คือ เทนเนอร์และดีโทโร (Tenner และDetoro,
1992: 31) โดยได้กล่ำวถึงรูปแบบในกำรนำแนวคิดเกี่ยวกับ TQM มำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนสำคัญ 3 ประกำร คือ
1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องในทุก ๆ ส่ วนของ
องค์กำร
2. มีหลักกำรพื้นฐำนของรูปแบบที่สำคัญ ครบ 3 ประกำร คือ กำรมุ่งให้ควำมสำคัญกับลูกค้ ำหรือ
ผู้รับบริกำร (customer focus), กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน (process improvement), และกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพของทุกคนในองค์กำร (total involvement)
3. มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๆ ที่จะทำให้กำรนำ TQM ไปใช้ให้บรรลุผล ได้แก่
 ผู้บริหำรมีคุณลักษณะของ “ภำวะผู้นำ (leadership)”
 มี ก ำรให้ ก ำรศึ ก ษำและจั ด กำรฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ TQM กั บ ทุ ก คนในองค์ ก ำร
(education and training)

9






มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่เกื้อหนุน (supportive structure)
ระบบกำรติดต่อสื่อสำรมีประสิทธิภำพ (communications)
ให้ควำมสำคัญกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ (reward and recognition)
นำกระบวนกำรทำงสถิติ (statistical process control) หรือ กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน
(measurement) มำใช้ในกระบวนกำร TQM
ให้ควำมสำคัญและมุ่งเน้นกำรทำงำนเป็นทีม (teamwork)

6. วัตถุประสงค์ของการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม
กำรน ำระบบกำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวมมำใช้ นั้น จำเป็นต้องมีกำรกำหนดวัตถุประสงค์ ของ
องค์กรอย่ำงชัดเจน เพื่อให้สำมำรถวำงแผนกำรนำระบบมำใช้ได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่ง วิฑูรย์ สิมะโชคคดี (2542) ได้
กล่ำวไว้ว่ำ วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของกำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวม คือ
1. เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ
2. เพื่อพัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้ำน
3. เพื่อควำมอยู่ รอดขององค์กรและสำมำรถเจริญ เติบ โตอย่ำงไม่ห ยุดยั้ง ภำยใต้ภ ำวกำรณ์
แข่งขันที่รุนแรง
4. เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำนทุกคน
5. เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
6. เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แต่ วัต ถุ ป ระสงค์ ส ำคั ญ ที่ สุ ด คือ กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรให้ ส ำมำรถใช้ ศั กยภำพของตนเองได้ อย่ ำง
เต็มที่ โดยกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงงำนและปรับปรุงคุณภำพของสินค้ำหรือบริกำร อันจะทำให้คุณภำพชีวิต
ของพนักงำนทุกคนดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและเพื่อปรับปรุงคุณภำพของสินค้ำหรือบริกำรให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อันจะ
ทำให้ลูกค้ำเกิดควำมพอใจ และกลับมำซื้อหำสินค้ำหรือบริกำรขององค์กรอีก
7. หลักการสาคัญของการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม
กำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวม มีหลักกำรสำคัญ 3 ประกำร (Tenner และ Detoro, 1992: 32–
33) ได้แก่
1. กำรมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกับลูกค้ำ (Customer Focus) หมำยควำมถึง กำรบริหำรงำนแบบ
TQM เป็นกำรบริหำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรเป็นสำคัญ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ
ลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรทั้ง “ภำยนอก” และ “ภำยใน” ลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรภำยนอกได้แก่ ผู้ที่ยอมจ่ำยเงินเพื่อ
แลกกับสินค้ำหรือบริกำร ลูกค้ำภำยนอกจะเป็นผู้ที่ตัดสินว่ำสินค้ำหรือบริกำรนั้นได้คุณภำพหรือไม่ สำหรับ
ลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรภำยในได้แก่ บุคคลภำยในบริษัท หรือฝ่ำยถัดไปที่ต้องรับผลงำนจำกฝ่ำยต้นทำงไปปฏิบัติ
ต่อ เช่น ฝ่ำยก่อสร้ำงเป็นลูกค้ำของฝ่ำยออกแบบ สำหรับลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรภำยในจะมีวลีที่ทำให้เข้ำใจง่ำย
และใช้ในองค์กรว่ำ “คุณคือลูกค้ำคนถัดไป” กำรบริหำรงำนแบบ TQM จึงเป็นกำรบริหำรงำนที่ต้องคำนึงถึงกำร
ทำให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจสูงสุดในทุก ๆ ครั้งที่เข้ำมำใช้บริกำรหรือซื้อสินค้ำ
2. กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง (Coutinuous Improvement) หมำยควำมถึง กำรพัฒนำคุณภำพ
ตำมหลัก TQM จะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (incremental change) คือเปลี่ยนแปลงทีละ
น้อย มิใช่กำรเปลี่ยนแปลงแบบก้ำวกระโดด (radical change) ดังที่ใช้ในกำรรื้อปรับระบบ (re–engineering)
กำรพัฒนำปรับปรุงในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีกำรทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรอย่ำงแท้จริง คือ จะต้อง
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รับฟังควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรที่อยู่ในรกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยอำศัยเทคนิคทำงสถิติเป็นเครื่องมือในกำร
ตรวจวัด เพื่อให้ทรำบถึงพฤติกรรมของกระบวนกำรต่ำง ๆ เหล่ำนั้น จะได้นำมำเป็นข้อมูลเพื่อใช้วิเครำะห์หำทำง
ปรับปรุงกระบวนกำรให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรได้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้นองค์กรที่ดำเนินงำนตำมปรัชญำของ TQM จะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองให้
ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้ง โดยดำเนินงำนตำมวงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพื่อเป็นหลักในกำร
เริ่มต้นกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนประกอบทั้ง 4 ด้ำน สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้
1. กำรวำงแผน (Plan) ขั้นตอนกำรวำงแผนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด โดยจุดเริ่มต้น
จะต้องมีกำรตระหนักถึงปัญหำและกำหนดปัญหำที่จะแก้ไข มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เลือกทำงเลือก และวิเครำะห์ทำงเลือกเพื่อเลือกวิธีที่จะใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
2. กำรปฏิบัติ (Do) นำทำงเลือกที่ตัดสินใจไปสู่กำรปฏิบัติโดยมั่นใจว่ำผู้รับผิดชอบได้
ตระหนั ก ถึ งวัต ถุ ป ระสงค์ และควำมจ ำเป็ น อย่ ำงถ่ องแท้ แ ล้ ว และให้ ผู้ ที่ มี ห น้ ำ ที่
รับผิดชอบดำเนินงำนตำมแผน รู้ถึงรำยละเอียดและขั้นตอนต่ำง ๆ มีกำรจัดอบรม
เพื่อดำเนินงำนตำมแผน และมีกำรจัดทรัพยำกรที่จำเป็น
3. กำรตรวจสอบ (Check) มีกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดย
ประเมินกำรดำเนินงำนขององค์กำรว่ำสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมแผนหรือไม่ และเนื้อหำ
สำระของแผนมีควำมครบถ้วนหรือไม่ หำกกำรประเมินพบว่ำ ผลงำนออกมำได้ถูกต้อง
ตรงตำมเป้ำหมำยก็สำมำรถนำไปจัดทำเป็นมำตรฐำนสำหรับกำรดำเนินงำนในครั้ง
ต่อไปได้
4. กำรปรับปรุงแก้ไข (Act) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรกำหนดมำตรฐำนจำกผลกำรดำเนินงำน
เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในอนำคต และทำกำรแก้ไขในส่วนที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ เมื่อผลลัพธ์ที่ได้ได้รับกำรยอมรับจำกทุกฝ่ำย แล้วจึงจัดทำ
เป็นรำยงำนเพื่อให้ผู้บริหำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ ในองค์กำรทรำบ สิ่งสำคัญถ้ำหำก
พบว่ำที่ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ตั้งไว้นั้นเกิดจำกกำรวำงแผนที่ไม่ดี
ตั้งแต่ต้น องค์กำรจะต้องหำสำเหตุของกำรวำงแผนที่ไม่ดีก่อน แล้วจึงทำกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรวำงแผนและปรับปรุงเนื้อหำของแผนด้วย
3. กำรให้ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Involvement) หมำยควำมถึง กำรบริหำรคุณภำพแบบองค์
รวม เป็นกำรบริหำรงำนที่คนทั้งองค์กำร หรือทั้งบริษัทจะต้องเข้ำมำมีส่วมร่วมพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
และทั่วทั้งองค์กำร ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลก็ต่อเมื่อพนักงำนทุกคนมีควำมมุ่งมั่น มีควำมพร้อมที่จะเสนอแนะและทำ
กำรพัฒนำคุณภำพของงำนนั้น ๆ ด้วยควำมเต็มใจ โดยมิได้ถูกบังคับ หรือเพียงถือว่ำเป็นหน้ำที่ แต่ทำไปด้วยใจที่
ต้องกำรเห็นสิ่งที่ดีขึ้นกว่ำเดิม และมีควำมสุขที่สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรได้ และ
พนักงำนเองต้องมีควำมพึงพอใจเกิดขึ้นก่อนเป็นสำคัญ
8. การนาการบริหารคุณภาพแบบองค์รวมไปสู่การปฏิบัติ
กำรบริ หำรคุ ณภำพแบบองค์ รวม (Total Quality Management: TQM) ได้เข้ ำมำมีบทบำทอย่ำง
มำกในอุตสำหกรรมกำรผลิตและงำนบริกำร ทำให้ในปัจจุบันมี TQM หลำกหลำยรูปแบบ โดยที่ TQM ตำม
แนวทำงของตะวันตก ตัวอย่ำงเช่น Baldrige Criteria for performance Excellence Framework จะเน้นที่
ระบบของกำรจัดกำรควำมเป็นผู้นำและกำรตรวจดูผลลัพธ์ที่ได้ จึงได้กำหนดองค์ประกอบย่อย 7 มิติ ดังนี้
1. ภำวะผู้นำ (Leadership)
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2. กำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
3. กำรให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ ลู ก ค้ ำ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และตลำด (Student, Stakeholder
and Market Focus)
4. สำรสนเทศและกำรวิเครำะห์ (Information and Analysis)
5. กำรให้ควำมสำคัญแก่บุคคลและหน่วยงำนย่อย (Faculty and Staff Focus)
6. กำรบริหำรกระบวนกำร (Process Management)
7. ผลกำรดำเนินงำน (Organizational Performance Result)
แผนภูมิ 2 Baldrige Model

ที่มำ : Baldrige National Quality Programe, 2008

แต่แนวทำง TQM ของญี่ปุ่น เน้นผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติและมีกำรพิจำรณำจำกกรณีศึกษำที่ประสบ
ผลสำเร็จ โดยกรณีศึกษำที่ประสบผลสำเร็จต้องนำเสนอเป็นขั้นตอนเสมือนงำนวิจัย ซึ่งต้องมีข้อมูลเพื่อนำไปสู่
กำรวิเครำะห์ แนวทำงกำรวิเครำะห์ กลวิธีที่แยบยลที่จะนำไปสู่ควำมสำเร็จ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตำมแนวคิดของ
Prof.Dr.Noriaki Kano เน้นที่จะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่ของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ที่จะตอบสนองต่อกำร
เปลี่ ย นแปลงควำมต้องกำรของลู กค้ ำอย่ ำงพลิ กโฉมและต่อเนื่ อง โดยศำสตรำจำรย์ Kano จำก Science
University of Takyo ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชำญด้ำน TQM กล่ำวว่ำ กำรดำเนินกำร TQM เปรียบเสมือนกำรสร้ำง
บ้ำน ซึ่งมีองค์ป ระกอบต่ำง ๆ เช่น มีรำกฐำนที่มั่นคง มีพื้นที่แข็งแรง มีเสำบ้ำน และมีหลังคำบ้ำน ส ำหรับ
บ้ำน TQM ของ Dr.Kano มีองค์ประกอบดังนี้
 หลังคำบ้ำน หมำยถึง วัตถุประสงค์ของบริ ษัทซึ่งก็คือ กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลู กค้ำ
(CS) พนักงำน (ES) และสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ (Env’t) โดยมี“คำน” รองรับอยู่ใต้หลังคำบ้ำนอันเปรียบเสมือนมี
“เป้ำหมำย” และ “กลยุทธ์” เป็นฐำนเพื่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์เหล่ำนั้น
 นอกจำกนี้ จำเป็น ต้องมี 3 เสำหลัก ที่ค้ำจุนให้ คำนและหลังคำบ้ำนอยู่ได้คือเสำต้นที่ 1 คือ
แนวคิด (Concept) หมำยถึง แนวคิดกำรทำงำนที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดปฏิบัติเสมอในกำรทำงำน ได้แก่
1. กำรยึดควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นสำคัญ (Market–In)
2. กระบวนกำรถั ด ไป คื อ ลู ก ค้ ำ (Next Processes isour Customers) อย่ ำ สร้ ำ ง
ปัญหำให้กระบวนกำรถัดไป เพรำะว่ำกระบวนกำรถัดไปคือลูกค้ำของเรำ ดังนั้นต้อง
รับผิดชอบกำรทำงำนให้ดีที่สุด
3. วงจรกำรบริ ห ำรงำน (PDCA) คือ กำรวำงแผน (Plan) ปฏิบั ติ (Do) ตรวจสอบผล
เทียบเป้ำหมำย (Check) กำรปรับปรุง (Act)
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4. กำรบริหำรด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง (Fact&Data)
5. กระบวนกำรทำงำนที่ดี (Process Orientation)
6. กำรกำหนดมำตรฐำนกำรทำงำน (Standardization)
7. กำรป้องกันปัญหำไม่ให้เกิดซ้ำอีก (Recurrence Prevention)
 เสำต้นที่ 2 คือ เทคนิควิธีกำร (Techniques) หมำยถึง เครื่องมือ เทคนิค และวิธีกำรต่ำง ๆ
เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ปรับปรุงพัฒนำงำน เช่น เครื่องมือควบคุมคุณภำพ 7 ประกำร เครื่องมือควบคุมคุณภำพ
ใหม่ 7 ประกำร ECRS QC Story TaskAchieving เทคนิคทำงสถิติ และเทคนิคอื่น ๆ เป็นต้น
 เสำต้นที่ 3 คือ ช่องทำงในกำรสนับสนุน (Promotion Vehicle) หมำยถึง กำรขับเคลื่อนไป
ให้ถึงเป้ำหมำยที่บริษัทกำหนด บริษัทจำเป็นต้องมีช่องทำงกำรบริหำรในระดับต่ำง ๆ ประกอบด้วย 1. กำร
บริหำรนโยบำย (Policy Management) 2. กำรบริหำรงำนประจำวัน (Daily Management) 3. กำรบริหำร
ข้ำมสำยงำน (Cross Functional Management) 4. กิ จกรรมพื้ น ฐำน (Bottom–up Activity) ใช้ เพื่ อกำร
ปรับปรุงงำนของพนักงำนระดับต่ำง ๆ อำทิ กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภำพ ไคเซ็น และ 5ส
 นอกจำกหลั ง คำบ้ ำ น คำน และเสำทั้ ง 3 ต้ น แล้ ว ในกำรบริ ห ำรคุ ณ ภำพขององค์ ก ร
จำเป็ นต้องมี “พื้นบ้ำน” ซึ่งหมำยถึง “แรงผลักดันและกำรจูงใจ” รวมทั้ง “ฐำนรำก” ที่มั่นคงไม่ว่ำจะเป็น
เทคโนโลยีเฉพำะตัวขององค์กร ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนฐำนปัจจัยระดับมหภำค คือ ระดับควำมรู้ของประชำชำติ
รวมทั้งควำมมั่น คงทำงกำรเมือง เพื่อผสมผสำนให้ล งตัว ส่งผลไปสู่ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ พนักงำน และ
สิ่งแวดล้อม
แผนภูมิ 3 Kano’s House Model

ที่มำ: ดัดแปลงจำกภำพจำกศูนย์สง่ เสริมคุณภำพ เครือซิเมนต์ไทย

นอกจำกที่ ก ล่ ำวมำข้ำงต้ น แล้ ว ยังมีรูป แบบของ TQM อี กหลำกหลำย เช่น The Juse's TQM
Model, Kume's TQM Model เป็นต้น
สรุปได้ว่ำ แนวคิดและกระบวนกำรบริหำรงำนเชิงคุณภำพ จะพบว่ำ มีกำรพัฒนำมำอย่ำงยำวนำน
และมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ หรือกำรบริหำร
คุณภำพแบบองค์รวม ดังนั้นกำรนำไปประยุกต์ใช้จำเป็นต้องนำไปปรับให้เหมำะสมกับสภำพและวัฒนธรรม
ขององค์กร และควรตระหนักว่ำ ปรัชญำหรือแนวคิดของ TQM มิใช่โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ได้กับทุก ๆ ปัญหำ
และทุกองค์กร ผลจำกกำรศึกษำของสมำคม American Quality รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ทำกำร
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สำรวจบริษัทที่ใช้ TQM ทั้งหมด 584 แห่ง พบว่ำมีเทคนิค TQM ทั้งหมดรวม 945 แบบ (อ้ำงถึงใน ชุลีพร เดช
ขำ, 2538: 53) ทำให้ได้ข้อคิดว่ำ ไม่ได้มี TQM เพียง 1 วิธีที่เป็นสำกล และ TQM ที่ใช้ได้ดีกับองค์กรแห่งหนึ่ง
อำจใช้ไม่ได้กับองค์กรอีกแห่งหนึ่งก็เป็นได้ แนวคิดและกระบวนกำรบริหำรแบบ TQM จึงมีควำมหลำกหลำย
และแตกต่ำงกันเมื่อมีกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติ แต่มีหลักกำรสำคัญที่สำมำรถศึกษำเป็นพื้นฐำนให้เข้ำใจได้

การบริหารคุณภาพ ISO
ISO ย่อมำจำกคำว่ำ “International Organization for Standardization” (องค์กรระหว่ำงประเทศ
ว่ำด้วยกำรมำตรฐำน) เป็นองค์กรสำกลทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรกำหนดหรือปรับมำตรฐำนนำนำชำติเกือบทุกชนิด
(ยกเว้นด้ำนไฟฟ้ำ ที่เป็นหน้ำที่ของ IEC) เพื่อให้ประเทศต่ำง ๆ ในโลกสำมำรถใช้มำตรฐำนเดียวกันได้ เนื่องจำก
แต่ละประเทศมีมำตรฐำนคุณภำพของตนเอง ดังนั้นหน่วยงำน ISO จึงจัดตั้งคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับ
กำรประกันคุณภำพสำกลขึ้น คือ “Technical Committee ISO/176 on Quality Assurance” เพื่อทำหน้ำที่
กำหนดมำตรฐำนประกันคุณภำพสำกลขึ้น ซึ่งก็คือ ISO 9000 นั่นเอง
ISO 9000 คือ มำตรฐำนสำกลส ำหรับระบบบริหำรงำนคุณภำพอันเกี่ยวกับกำรจัดกำรทำงด้ำน
คุณภำพและกำรประกันคุณภำพ เป็นระบบบริหำรประกันคุณภำพขั้นพื้นฐำนที่มีควำมมุ่งหมำยที่จะให้ระบบ
คุณภำพเท่ำเทียมกันระหว่ำงองค์กรและประเทศต่ำง ๆ โดยอนุกรมของมำตรฐำน ISO 9000 ประกอบด้วย
 ISO 9000:2005 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ: หลักกำรพื้นฐำนและคำศัพท์
 ISO 9001:2008 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ: ข้อกำหนด
 ISO 9004:2009 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ: แนวทำงสำหรับปรับปรุงสมรรถนะ
โดย ISO 9001:2008 เป็นหัวใจสำคัญของระบบ เพรำะจะต้องนำไปปฏิบัติและนำไปพิจำรณำเพื่อ
ตรวจประเมิน
1. ลักษณะสาคัญของมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000
1. เป็นมำตรฐำนเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรคุณภำพ เพื่อทำให้ลูกค้ำพึงพอใจ ด้วยกำรยึดหลักกำร
คุณภำพที่มุ่งเน้นให้มีกำรจัดทำขั้นตอนกำรดำเนินงำนและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่จะทำให้สินค้ำหรือบริกำรเป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำตั้งแต่แรกได้รับทุกครั้งและตลอดไป
2. เป็ น มำตรฐำนระบบบริ ห ำรคุ ณ ภำพที่ ส ำมำรถน ำไปใช้ ได้ กั บ กิ จ กรรมทุ ก ประเภททั้ งด้ ำ น
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม ธุรกิจด้ำนกำรบริกำร ทั้งขนำดเล็กถึงขนำดใหญ่
3. เป็นมำตรฐำนระบบบริหำรคุณภำพที่นำนำชำติยอมรับและใช้เป็นมำตรฐำนของประเทศ
4. เป็นมำตรฐำนระบบบริหำรคุณภำพที่เกี่ยวกับทุกแผนกงำนและทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
5. เป็นกำรบริหำรคุณภำพจำกขั้นตอนในกระบวนกำรผลิตนั้น ๆ
6. เป็นกำรบริหำรที่ให้ควำมสำคัญในเรื่องของเอกสำรกำรปฏิบัติงำน โดยนำเอำสิ่งที่มีกำรปฏิบัติอยู่
แล้วมำทำเป็นเอกสำร แล้วจัดเป็นหมวดหมู่อย่ำงมีระบบ เพื่อนำไปใช้งำนได้สะดวกและเกิดประสิทธิผล
7. เป็นระบบงำนมำตรฐำนที่เปิดโอกำสให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำร
ปฏิบัติงำน และมำตรฐำนกำรทำงำนได้ตลอดเวลำ
8. เป็นระบบมำตรฐำนสำกลที่กำหนดให้มีกำรตรวจประเมินโดยบุคคลที่ 3 (Third Party)เพื่อให้
กำรรับรอง เมื่อผ่ำนกำรรับรองแล้วจะได้รับกำรตรวจซ้ำแบบสุ่มไม่ต่ำกว่ำปีละ 2 ครั้ง ถ้ำครบ 3 ปี แล้วจะต้อง
ตรวจประเมินใหม่ทั้งหมดเหมือนกับกำรขอกำรรับรองครั้งแรก
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9. เป็ น ระบบมำตรฐำนที่ ลู ก ค้ ำชั้ น น ำยอมรับ ทั่ ว โลก และเป็ น ไปตำมเงื่อ นไขของ GATT โดย
กำหนดให้ใช้มำตรฐำนสำกล
10. เป็นมำตรฐำนที่ระบุข้อกำหนดที่จำเป็นต้องมีในระบบคุณภำพ
11. เป็นกำรรับรองในระบบคุณภำพของค์กรทั้งหมด ไม่ใช่กำรรับรองตัวผลิตภัณฑ์เหมือนมำตรฐำน
สินค้ำอื่น
12. เป็นมำตรฐำนระบบคุณภำพที่ประเทศไทยรับรองเป็นมำตรฐำนคุณภำพ มอก.9000
2. วัตถุประสงค์ที่ต้องจัดทามาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000
1. เพื่อทำให้ลูกค้ำมีควำมมั่นใจในคุณภำพของสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ และกำรบริกำรที่จะได้รับ
2. เพื่อให้มีระบบบริหำรงำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและเกิดประสิทธิผล
3. เพื่อสำมำรถควบคุมกระบวนกำรดำเนินธุรกิจได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
4. เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้บริหำรว่ำ สำมำรถบรรรลุตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
5. เพื่อให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐำนใน
กำรสร้ำงระบบบริหำรคุณภำพโดยส่วนรวมต่อไป
6. เพื่อช่วยลดควำมสูญเสียจำกกำรดำเนินงำนที่ไม่มีคุณภำพทำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำย
3. หลักการของการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO
หลั กกำรบริ ห ำรงำนคุ ณ ภำพ เป็น กฎเกณฑ์ ที่ ใช้ เป็ น แนวทำงกำรบริห ำรงำนขององค์กร โดยมี
จุดมุ่งหมำยที่จ ะปรับ ปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว โดยเน้นควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ประกอบด้วย หลักกำรสำคัญ 8 ประกำรดังนี้
หลักการที่ 1 ให้ความสาคัญแก่ลูกค้า องค์กรต้องพึ่งพิงลู กค้ำเพื่อควำมอยู่รอด ดังนั้นจึงควรทำควำมเข้ำ
ใจควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งในส่วนปัจจุบันและอนำคต และทำให้บรรลุควำมต้องกำรเหล่ำนั้น
รวมถึงกำรพยำยำมที่จะทำให้ได้เกินควำมคำดหวังของลูกค้ำ
หลักการที่ 2 ความเป็ น ผู้ น า ผู้ น ำเป็ น ผู้ ก ำหนดควำมเป็ น เอกภำพของวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละทิ ศ ทำงของ
องค์กร ผู้นำต้องเป็นผู้สร้ำงและธำรงไว้ซึ่งปัจจัยเกื้อหนุนภำยในที่สนับสนุนให้ทุกคนสำมำรถมี
ส่วนร่วมและส่งเสริมกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร พนักงำนทุกระดับถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและกำรให้ควำม
ร่วมมืออย่ำงเต็มที่และเต็มควำมสำมำรถของพนักงำนทุกคน ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
หลักการที่ 4 การบริหารเชิงกระบวนการ ผลลัพท์ที่ต้องกำรสำมำรถบรรลุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพก็ต่อเมื่อ
ทรัพยำกรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นกระบวนกำร
หลักการที่ 5 การบริหารเป็นระบบ กำรบ่งชี้ กำรทำควำมเข้ำใจ และกำรบริหำรกำรจัดกำรในเชิงระบบที่
ประกอบด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จะช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กร
หลักการที่ 6 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องควรได้รับกำรกำหนดให้เป็นวัตถุประสงค์
ถำวรขององค์กร
หลักการที่ 7 การตัดสินจากข้อมูลที่เป็นจริง กำรตัดสินใจที่ทรงประสิทธิภำพ ควรดำเนินกำรบนพื้นฐำนของกำร
วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ
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หลักการที่ 8 ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วม องค์กรและผู้ส่งมอบต่ำงต้องพึ่งพำอำศัยกันและกำรมี
ควำมสัมพันธ์ในเชิงผู้เกื้อกูลผลประโยชน์จะช่วยส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงคุณค่ำของทั้ง
สองฝ่ำย
4. แนวคิดและข้อกาหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008
มำตรฐำนฉบับนี้ ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหำรคุณภำพที่สำมำรถใช้ได้โดยองค์กรเน้ นถึง
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โดยทำให้ได้ตำมข้อกำหนดของลูกค้ำและข้อกำหนดที่เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้
นอกจำกนั้ น มำตรฐำนนี้ ยั ง ใช้ ไ ด้ ส ำหรั บ องค์ ก รเองและหน่ ว ยงำนภำยนอก รวมทั้ ง หน่ ว ยงำนรั บ รอง
(Certification Bodies) เพื่ อ กำรประเมิน ควำมสำมำรถขององค์ กรว่ำ ท ำได้ ตำมข้ อก ำหนดของลู ก ค้ำและ
ข้อกำหนดที่เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ มำตรฐำนฉบับนี้สนับสนุนให้มีกำรดำเนินงำนเป็นกระบวนกำร
ในกำรบริหำรคุณภำพ ทั้งนี้กิจกรรมใดก็ตำมที่ได้รับปัจจัยนำเข้ำ (Inputs) และเปลี่ยนแปลงปัจจัยเหล่ำนั้นไป
เป็นผลที่ได้ (Outputs) สำมำรถพิจำรณำได้ว่ำคือกระบวนกำร (Process)
ข้อกำหนดของระบบมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001:2008 ประกอบด้วย
1. ขอบข่ำย (Scope) ระบุ ว่ำ องค์กรต้องแสดงให้เห็ นถึงควำมสำมำรถในกำรผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ ที่
สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้ำและข้อกำหนดในกฎระเบียบที่บังคับใช้ และเน้นควำมพึง
พอใจของลูกค้ำ โดยนำมำปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง และป้องกันกำรเกิดสภำพผิด
เงื่อนไข
2. เอกสำรอ้ำงอิง
3. นิยำมและคำจำกัดควำมระบุว่ำ คำศัพท์และคำนิยำมที่ระบุไว้ใน ISO 9000:2000 นำมำใช้กับ
ISO 9001:2008
4. ระบบบริหำรคุณภำพ
 ข้อกำหนดโดยทั่วไประบุว่ำ องค์กรต้องจัดทำเอกสำรกำรปฏิบัติงำนจริง และปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง
 ข้อ กำหนดทำงด้ ำนกำรจั ดท ำเอกสำร ระบุ ร ะเบี ย บวิธีป ฏิ บั ติในกำรจั ด ท ำเอกสำรที่
กำหนดไว้ตำมมำตรฐำนฉบับนี้
5. ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร
 ควำมมุ่งมั่น ของฝ่ ำยบริห ำรระบุ ว่ำ ผู้ บริ ห ำรระดับ สู งต้องแสดงให้ เป็น ที่ ประจั ก ษ์ถึ ง
ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรคุณภำพ
 มุ่งเน้ น ที่ ลู กค้ำระบุว่ำ ผู้ บริ ห ำรระดับ สู งต้ องให้ ควำมมั่น ใจว่ำ ได้ มีกำรก ำหนดควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ พร้อมทั้งได้แปลงเป็นข้อกำหนดและดำเนินกำร
ให้เป็นผลสำเร็จเพื่อให้บรรลุถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
 นโยบำยคุ ณ ภำพระบุ ว่ ำ ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ต้ อ งให้ ค วำมมั่ น ใจว่ ำ นโยบำยคุ ณ ภำพ
เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้กรอบแนวทำงกำรกำหนดและกำรทบทวน
วัตถุประสงค์คุณภำพ ได้สื่อให้เป็นที่เข้ำใจกับบุคลำกรทุกระดับ
 กำรวำงแผนคุ ณ ภำพระบุ ว่ ำ ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู งต้ อ งให้ ค วำมมั่ น ใจว่ ำ มี ก ำรก ำหนด
วัตถุป ระสงค์คุณภำพขึ้ น มีกำรบ่งชี้และวำงแผนเกี่ยวกับทรัพยำกรที่จำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน ผลจำกกำรวำงแผนต้องนำมำจัดทำเป็นเอกสำร
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กำรบริหำร ระบุถึง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและอำนำจเพื่อให้กำรบริหำรคุณภำพเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรแต่งตั้งผู้แทนฝ่ำยบริหำร มีกำรสื่อสำรภำยในองค์กร มีกำร
จัดทำคู่มือคุณภำพ
 กำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริห ำร ระบุว่ำ ผู้บ ริห ำรระดับสู งต้องทบทวนระบบกำรบริ ห ำร
คุณภำพตำมช่วงเวลำที่วำงแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบบริหำรคุณภำพยังคงเหมำะสม
6. กำรจัดสรรทรัพยำกร
 กำรจัดสรรทรัพยำกรระบุว่ำ องค์กรต้องกำหนดและจัดสรรทรัพยำกรที่จำเป็นในเวลำ
ทีเ่ หมำะสม
 ทรั พ ยำกรบุ ค คลระบุ ว่ ำ องค์ ก รต้ อ งมี ก ำรมอบหมำยงำนให้ กั บ บุ ค ลำกร พร้ อ มทั้ ง
ฝึกอบรมให้แก่บุคลำกร
 สำธำรณูปโภคระบุว่ำ องค์กรต้องบ่งชี้ จัดหำ และคงไว้ซึ่งสิ่งเอื้ออำนวยควำมสะดวกที่
จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตำมข้อกำหนด
 สภำวะแวดล้อมในกำรทำงำนระบุว่ำ องค์กรต้องบ่งชี้และจัดกำรปัจจัยที่ประกอบเป็น
สภำพแวดล้ อ มของกำรท ำงำนซึ่ งจ ำเป็ น ต่ อ กำรท ำให้ บ รรลุ ซึ่ งกำรได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
สอดคล้องกับข้อกำหนด
7. กำรทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นจริง
 กำรวำงแผนเพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ น จริ ง ระบุ ว่ ำ องค์ ก รต้ อ งระบุ ล ำดั บ ขั้ น ตอนของ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็นต่อกำรได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ กำรวำงแผนกระบวนกำรผลิต
และจัดทำเป็นเอกสำรในรูปแบบเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนขององค์กร
 กระบวนกำรที่ เกี่ยวข้องกับลู กค้ำระบุ ว่ำ องค์กรต้ องกำหนดควำมต้องกำรของลู กค้ ำ
ทบทวนข้อกำหนดที่ลูกค้ำบ่งชี้ไว้ก่อนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้ำ ต้องสื่อสำรกับ
ลูกค้ำโดยรับข้อมูลย้อนกลับจำกลูกค้ำ รวมทั้งข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ
 กำรออกแบบและพั ฒ นำระบุ ว่ำ องค์ก รต้ องวำงแผนและควบคุม กำรออกแบบ กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์
 กำรจั ด ซื้ อ ระบุ ว่ำ องค์ ก รต้ อ งควบคุ ม กำรจั ด ซื้ อ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ สั่ งซื้ อ
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก ำหนดโดยประเภทและขอบเขตของกำรควบคุ ม ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ
ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อมีผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิตหรือกำรให้บริกำร
 กำรด ำเนิ น กำรผลิ ต และกำรให้ บ ริ ก ำรระบุ ว่ ำ องค์ ก รต้ อ งควบคุ ม กำรผลิ ต และกำร
ให้บริกำร มีกำรดูแลผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพที่เป็นไปตำมข้อ กำหนดของลูกค้ำก่อนที่
จะส่งมอบ มีกำรรับรองกระบวนกำรผลิตว่ำ จะไม่พบข้อบกพร่อง
 กำรควบคุ ม เครื่ อ งมื อ วั ด และกำรเฝ้ ำ ติ ด ตำมระบุ ว่ ำ องค์ ก รต้ อ งบ่ งชี้ ก ำรตรวจวั ด ที่
กระทำ รวมทั้งเครื่องมือวัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ ควำมสำมำรถของกำรวัดสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดในเรื่องกำรตรวจวัด
8. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และปรับปรุง
 ทั่ว ไประบุ ว่ำ องค์กรต้อ งนิ ยำม วำงแผน และดำเนิ น กิ จ กรรมกำรตรวจวัด และกำร
ติ ด ตำมตรวจสอบที่ จ ำเป็ น ส ำหรับ กำรประกั น ควำมสอดคล้ อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ำม
ข้อกำหนดและประกันกำรปรับปรุงที่สัมฤทธิผล ในที่นี้ต้องกำหนดควำมจำเป็นและ
กำรใช้วิธีต่ำง ๆ ตลอดจนเทคนิคทำงสถิติ
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เฝ้ำติดตำมและวัดผลระบุว่ำ องค์กรต้องติดตำมตรวจสนอบควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
รวมทั้งต้องดำเนินกำรตรวจติดตำมภำยใน (Internal Audit) เป็นระยะ เพื่อพิจำรณำ
ว่ำ ระบบบริหำรคุณภำพสอดคล้องกับข้อกำหนดของมำตรฐำนนำนำชำติหรือไม่ และ
ได้ดำเนินงำนจริงและรักษำไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่
กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดระบุว่ำ องค์กรต้องมั่นใจว่ำ ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดได้รับกำรบ่งชี้และควบคุม เพื่อป้องกันกำรนำไปใช้งำนหรือ
ส่งมอบโดยไม่ตั้งใจ กิจกรรมต่ำง ๆ นั้นต้องจัดทำเป็นเอกสำร
กำรวิเครำะห์ ข้อ มูลระบุว่ำ องค์กรต้องรำยงำนและวิเครำะห์ข้อมูลที่เหมำะสม เพื่อ
พิจำรณำควำมเหมำะสมและประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรคุณภำพ และบ่งชี้กำร
ปรับปรุงที่สำมำรถจะกระทำได้
กำรปรับ ปรุงระบุ ว่ำ องค์กรต้องมีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และต้อง
ปฏิบัติกำรแก้ไขเพื่อกำจัดสำเหตุของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด

5. หัวใจของมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 (บรรจง จันทมำศ 2544: 10–11)
1. ผู้บริหำรทุกระดับในองค์กร โดยเฉพำะระดับสูงจะต้องเข้ำใจบทบำทและหน้ำที่ของตนเองใน
กำรกำหนดนโยบำยคุณภำพ กำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กร กำหนดบุคลำกรให้เหมำะสมกับงำน
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น และสนับสนุนงบประมำณ
2. ระบบคุณภำพ ISO 9000 เน้นในกำรจัดทำเอกสำรระบบคุณภำพเพรำะถือว่ำ เอกสำรมีไว้เพื่อ
เป็นข้อตกลงให้ทุกคนที่อยู่ในระบบมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน จะต้องมีกำรจัดเก็บ กำรติดตำมวิเครำะห์
รำยงำนกำหนดหน้ำที่ในกำรตรวจรับ และต้องติดตำมให้ปฏิบัติตำมที่ได้เห็นชอบไว้ กำรจัดทำเอกสำรจะทำให้
กำรปรับปรุงคุณภำพเป็นไปอย่ำงมีระบบ
3. ISO 9000 เน้ นที่กำรจัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบ (Audit) ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบภำยในองค์กร
เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้แน่ใจว่ำ ระบบคุณภำพที่วำงไว้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและตรงเป้ำหมำย
เพื่อนำผลที่ได้จำกกำรติดตำมให้ผู้ถูกติดตำมได้แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
6. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit)
กำรตรวจติดตำมคุณภำพ หมำยถึง กระบวนกำรซึ่งเป็นระบบ เป็นอิสระ และจัดทำเอกสำรเพื่อแสดง
ให้เห็นว่ำ กิจกรรมต่ำง ๆ ในระบบคุณภำพมีผลลัพธ์สอดคล้องกับแผนหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และถูกนำไป
ปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล เหมำะสม และสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ระบบกำรตรวจติดตำมคุณภำพ (Audit System) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. กำรตรวจติดตำมภำยใน (Internal of First Party Audit) หมำยถึง กำรตรวจติดตำมที่ผู้ตรวจ
(Auditor) เป็นบุคลำกรขององค์กรเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรทรำบว่ำ กิจกรรม
ต่ำง ๆ ในระบบคุณภำพที่สร้ำงขึ้นมำถูกนำไปปฏิบัติอย่ำงสอดคล้องตำมข้อกำหนดของ ISO
9001:2008 และช่วยให้มีโอกำสในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง
2. กำรตรวจติดตำมโดยลูกค้ำ (Second Party Audit) หมำยถึง กำรตรวจติดตำมโดยลูกค้ำ
ของเรำหรือองค์กรที่กำลังจะกลำยมำเป็นลูกค้ำของเรำ ซึ่งกำรตรวจติดตำมลักษณะนี้ ส่วน
หนึ่งก็เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำหรือบริกำรนั่นเอง
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3. กำรตรวจติดตำมโดยองค์กรผู้ให้กำรรับรอง (Third Party Audit) หมำยถึง กำรตรวจติดตำม
โดยองค์กรภำยนอก (ซึ่งไม่มีส่ วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กร) ซึ่งจะมำตรวจระบบคุณภำพของ
องค์กรว่ำ สอดคล้องตำมข้อกำหนดของ ISO 9001:2008 หรือไม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรตรวจโดย
Certificaiton Body (CB) กำรตรวจติดตำมประเภทนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้กำรรับรองกับองค์กรว่ำ
ได้ ป ฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนด ISO 9001:2008 ซึ่ ง จะท ำให้ ลู ก ค้ ำ ขององค์ ก รมั่ น ใจได้ ว่ ำ
กระบวนกำรตลอดจนสินค้ำและบริกำรขององค์กรมีคุณภำพ โดยลูกค้ำไม่ต้องตรวจติดตำม
ด้วยตนเอง สำมำรถลดควำมจำเป็นในกำรตรวจติดตำมโดยลูกค้ำ (Second Party Audit) ซึ่ง
ต้องเสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยจำนวนมำก
สรุ ป ประโยชน์ จ ำกกำรน ำระบบคุ ณ ภำพ ISO 9000 มำใช้ ส ำมำรถพั ฒ นำบุ ค ลำกร พั ฒ นำ
กระบวนกำรผลิต และพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนใน
กำรผลิต ตลอดจนควำมสูญเสียต่ำง ๆ อันเกิดจำกกำรผลิต ทั้งนี้เพรำะระบบคุณภำพ ISO 9000 สร้ำงจิตสำนึกใน
กำรทำงำนให้กับพนักงำน มีกำรทำงำนที่มีระบบ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สำมำรถควบคุมและตรวจสอบได้ง่ำย และ
ที่สำคัญคือ สำมำรถเพิ่มผลผลิตและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร นับเป็นกำรประกำศเกียรติคุณอีกทำงหนึ่ง
ด้วย
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการขององค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานสถิติ
ต่างประเทศ
องค์กรระหว่ำงประเทศหลำยแห่งได้คำนึงถึงกำรพัฒ นำคุณภำพสถิติ จึงริเริ่มสร้ำงกรอบคุณภำพ
ข้อมูลใช้ภำยในองค์กร ทบทวนกรอบคุณภำพข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ
จัดทำเพื่อเป็นข้อแนะนำสำหรับประเทศสมำชิก เพื่อให้กำรจัดทำและกำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติมีควำมน่ำเชื่อถือ
เป็ นไปตำมมำตรฐำนและมีคุณภำพที่ยอมรับได้ในระดับสำกล ซึ่งกรอบคุณ ภำพข้อมูล ขององค์กรระหว่ำง
ประเทศใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำกรอบคุณภำพข้อมูลของประเทศ และประยุกต์ให้มีควำมเหมำะสมกับ
ลักษณะงำน ทั้งในเรื่องกระบวนกำรทำงำนและลักษณะข้อมูล โดยองค์กรที่มีกำรจัดกำรข้อมูลสถิติที่ได้รับกำร
ยอมรับในระดับสำกล ได้แก่

องค์การสหประชาชาติ (United Nations)
1. คานิยามของคุณภาพข้อมูลสถิติ
องค์กำรสหประชำชำติให้คำนิยำมของคุณภำพข้อมูลสถิติโดยยึดตำมคำนิยมของ ISO ที่กล่ำวว่ำ
“ระดับที่ตอบสนองหรือตรงต่อควำมต้องกำร (The degree to which a set of inherent characteristics
fulfils requirements)”
2. หลักพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
ในปี 1994 คณะกรรมำธิกำรสถิติแห่งสหประชำชำติ (The United NationsStatistics Commissions)
ได้พัฒนำและให้กำรรับรองหลักกำรพื้นฐำนของสถิติทำงกำร 10 ประกำร (The Fundamental Principles of
Official Statistics) โดยกำรพั ฒ นำนั้ น คณะกรรมำธิก ำรฯ ได้ ยึ ดแนวทำงกำรจั ด กำรของ Total Quality
Management (TQM) เป็นหลัก และมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำเพื่อเป็นหลักพื้นฐำนของระบบกำรบริห ำร
จัดกำรคุณ ภำพในระดับ สำกล และนำนำชำติให้ กำรยอมรับ และวำงแนวทำงกำรจัดกำรคุณ ภำพสถิติของ
ประเทศหรือองค์กรของตนให้มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรทั้ง 10 ประกำรนี้ ซึ่งได้แก่
หลักการที่ 1 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ไม่เอนเอียง เป็นกลาง และให้ผู้ใช้ ข้อมูล
เข้าถึงได้เท่าเทียมกัน (Relevance, impartiality and equal access)
สถิติทำงกำรเป็นสถิติที่ผลิตโดยหน่วยสถิติของรัฐ ที่แสดงสถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ โดยมีหลักกำรจัดทำที่น่ำเชื่อถือ เป็นกลำง และตอบสนอง
ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ทั้งภำครัฐ เอกชน และมีกำรเผยแพร่สถิติให้สำธำรณชนเข้ำถึงได้ง่ำย
และเท่ำเทียมกัน
หลักการที่ 2 มีการได้มาอย่างถูกหลักวิชาชีพสถิติ (Professionalism)
หน่วยสถิติของรัฐต้องดำเนินกำรจัดทำสถิติ (กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรประมวลผลข้อมูล กำร
วิเครำะห์ข้อมูล กำรนำเสนอข้อมูล) อย่ำงมีอำชีพบนพื้นฐำนของหลักวิชำกำรและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ เพื่อรักษำควำมน่ำเชื่อถือของสถิติทำงกำร
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หลักการที่ 3 มีการเผยแพร่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการได้มาซึ่งสถิติ (Accountability)
หน่วยสถิติของรัฐต้องเผยแพร่สถิติตำมมำตรฐำนวิชำกำร ในเรื่องแหล่ง ที่มำของข้อมูล วิธีกำร
และกระบวนกำรในกำรจัดทำสถิติ
หลักการที่ 4 มีการป้องกันการใช้สถิติอย่างไม่ถูกต้อง (Prevention of misuse)
หน่วยสถิติของรัฐ มีหน้ำที่แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรตีควำม และกำรนำสถิติไปใช้อย่ำงไม่
ถูกต้อง
หลักการที่ 5 มีการจัดทาด้วยวิธีที่คุ้มค่าโดยคานึงถึงคุณภาพ ความทันเวลา งบประมาณ และภาระของผู้ให้
ข้อมูล (Cost–effectiveness)
ในกำรจัดทำสถิติ หน่วยสถิติของรัฐจะต้องพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและควำมคุ้มค่ำของกำร
ได้มำของสถิติทั้ งจำกกำรส ำรวจหรือจำกข้อมูลกำรปฏิ บัติงำน โดยค ำนึงถึ งคุ ณ ภำพของสถิ ติ
ควำมทันเวลำ งบประมำณ และภำระของผู้ให้ข้อมูล
หลักการที่ 6 มีการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล (Confidentiality)
ข้ อมู ล เฉพำะบุ ค คล/เฉพำะรำยที่ ห น่ ว ยสถิ ติ ของรัฐ จั ดเก็ บ ต้ องรั กษำไว้ เป็ น ควำมลั บ อย่ ำ ง
เคร่งครัดและใช้เพื่อประโยชน์ในทำงสถิติเท่ำนั้น
หลักการที่ 7 มีการเปิด เผยกระบวนการผลิตสถิติ กฎหมาย ระเบียบ มาตรการในการดาเนิน การ เพื่อ
รักษาความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ (Legislation)
กฎหมำย ระเบียบ และมำตรกำรในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสถิติต้องเผยแพร่ให้สำธำรณชน
ทรำบ
หลักการที่ 8 มีการประสานระหว่างหน่วยสถิติของรัฐเพื่อลดความซ้าซ้อนและภาระงานทั้งผู้ผลิตและผู้ให้
ข้อมูล (National co–ordination)
กำรประสำนระหว่ำงหน่วยสถิติของรัฐ มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ทำให้ระบบสถิติของประเทศมี
ควำมสอดคล้องและมีประสิทธิภำพ
หลักการที่ 9 มีการผลิตสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (International co–ordination)
หน่วยสถิติของรัฐในแต่ละประเทศที่มีกำรประสำน และใช้แนวคิด กำรจัดหมวดหมู่และวิธีกำรที่
เป็นสำกล จะช่วยส่งเสริมระบบสถิติในทุกระดับให้มีควำมสอดคล้องและมีประสิทธิภำพ
หลักการที่ 10 มีความร่วมมือทางสถิติระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการนามาตรฐานสากลมาใช้
(International Statistical Co–ordination)
ควำมร่วมมือทำงสถิติระหว่ำงประเทศในระดับทวิภำคีและพหุภำคี ช่วยในกำรปรับปรุงระบบ
สถิติทำงกำรของทุกประเทศ
3. แนวทางและกรอบการจัดการคุณภาพของหน่วยสถิติ
หลังจำกที่คณะกรรมำธิกำรสถิติแห่งสหประชำชำติได้ประกำศหลักกำรพื้นฐำนของสถิติทำงกำร แต่
เนื่องจำกหลักกำรพื้นฐำนดังกล่ำวเป็นหลักกำรของระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของประเทศไม่ได้เป็นหลักกำร
ที่กล่ำวถึงคุณภำพอย่ำงชัดเจนและเนื่องจำกคุณภำพของสถิติทำงกำรเป็นเรื่องที่สำนักงำนสถิติของประเทศต่ำง ๆ
ให้ ค วำมส ำคั ญ องค์ ก รระหว่ ำ งประเทศและส ำนั ก งำนสถิ ติ จึ ง ได้ พั ฒ นำกรอบคุ ณ ภำพที่ มี แ นวคิ ด และ
กระบวนกำรประกันคุณภำพของกระบวนกำรผลิตสถิติ ตัวอย่ำงเช่น กรอบกำรประกันคุณภำพที่พัฒนำโดย
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กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) เพื่อนำมำใช้ภำยในหน่วยงำนและให้สำนักงำนสถิติแห่งชำตินำไปใช้
ประเมินคุณภำพสถิติที่เป็นชุดข้อมูลเฉพำะ รวมทั้งบัญชีประชำชำติและดัชนีรำคำผู้บริโภค
อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันพบว่ำ กรอบคุณภำพทั้งหลำยยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ทับซ้อนกัน
อยู่มำก UN จึงได้พัฒนำกรอบกำรประกันคุณภำพของประเทศ (National Quality Assurance Framework
(NQAF)) เพื่อวำงระบบกำรประเมินคุณภำพให้มีแบบแผนเดียวกัน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจำกทุกประเทศ
National Quality Assurance Framework (NQAF) ประกอบด้วย 4 มุมมอง มิติคุณภำพ 19 มิติ
Managing the statistical system
NQAF 1 Coordinating the national statistical system
NQAF 2 Managing relationships with data users and
data providers
NQAF 3 Managing statistical standards
Managing Institutional Environment
NQAF 4 Assuring professional independence
NQAF 5 Assuring impartiality and objectivity
NQAF 6 Assuring transparency
NQAF 7 Assuring statistical confidentiality and
security
NQAF 8 Assuring the quality commitment
NQAF 9 Assuring adequacy of resources
Managing Statistical Processes
NQAF 10 Assuring methodological soundness
NQAF 11 Assuring cost–effectiveness
NQAF 12 Assuring soundness of implementation
NQAF 13 Managing the respondent burden
Managing Statistical Output
NQAF 14 Assuring relevance
NQAF 15 Assuring accuracy and reliability
NQAF 16 Assuring timeliness and punctuality
NQAF 17 Assuring accessibility and clarity
NQAF 18 Assuring coherence and comparability
NQAF 19 Managing metadata

ระบบสถิติ
มิติ 1 กำรประสำนงำนของระบบสถิติแห่งชำติ
มิติ 2 ควำมสัมพันธ์กับผู้ใช้ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
มิติ 3 มำตรฐำนสถิติ
สภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน
มิติ 4 ควำมเป็นอิสระอย่ำงมืออำชีพ
มิติ 5 ควำมเที่ยงตรงและกำรยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
มิติ 6 ควำมโปร่งใส
มิติ 7 กำรเก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูล
มิติ 8 ควำมรับผิดชอบด้ำนคุณภำพ
มิติ 9 ทรัพยำกรที่เพียงพอ
กระบวนการทางสถิติ
มิติ 10 ควำมถูกต้องของระเบียบวิธีทำงสถิติ
มิติ 11 ควำมมีประสิทธิผลของต้นทุน
มิติ 12 ควำมถูกต้องของกำรดำเนินงำน
มิติ 13 กำรลดภำระกำรให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล
ผลผลิตทางสถิติ
มิติ 14 ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
มิติ 15 ควำมถูกต้องแม่นยำและควำมเชื่อถือได้
มิติ 16 ควำมเหมำะสมของเวลำและกำรตรงต่อเวลำ
มิติ 17 กำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและควำมชัดเจนของข้อมูล
มิติ 18 ข้อมูลสอดคล้องและสำมำรถรวม/วิเครำะห์ร่วมกับ
ข้อมูลอื่นได้ และใช้เปรียบเทียบได้
มิติ 19 กำรมีข้อมูลสนับสนุน (Metadata) เพียงพอ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ได้มีกำรพัฒนำ NQAF ที่แสดงตัวชี้วัดไว้โดยละเอียดและครอบคลุมทุกด้ำนและ
ตลอดทั้งกระบวนกำรของกำรผลิตสถิติทำงกำร เพื่อให้องค์กรต่ำง ๆ นำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปใช้เป็นกรอบ
กำรดำเนินกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตรำยกำรสถิติทำงกำร อย่ำงไรก็ตำมไม่ได้มุ่งเน้นให้นำไปใช้แทนที่หรือ
เปลี่ยนกรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลที่มีอยู่เดิมของสำนักงำนสถิติแห่งชำติของประเทศต่ำง ๆ ซึ่งในแต่ละ
ประเทศย่อมมีควำมแตกต่ำงกันไปในกำรประยุกต์ใช้ NQAF ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในกำรพัฒนำ ทรัพยำกรที่มี
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อยู่ สภำพแวดล้อมขององค์กร และควำมกังวลในเรื่องของคุณภำพของผลผลิตสถิติทำงกำรในปัจจุบัน ดังนั้น
สำนักงำนสถิติแห่งชำติของประเทศต่ำง ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกตัวชี้วัดที่แสดงใน NQAF
สานักงานสถิติยุโรป (Eurostat)
1. คานิยามของคุณภาพข้อมูลสถิติ
กลุ่ มผู้ เชี่ย วชำญที่ น ำกำรทำงำนเฉพำะกิจด้ำนคุณ ภำพสถิติ (The leadership Expert Group:
LEG) ของ Eurostat ได้ ให้ คำนิ ย ำมของคุณ ภำพข้อ มูล สถิติไว้ว่ำ “เหมำะสมกับ กำรนำไปใช้ /วัตถุป ระสงค์
(Fitness for Use / Fitness for purpose)”
2. หลักพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
สำนั กงำนสถิติยุ โรป (Eurostat) มีพันธกิจในกำรจัดท ำและให้ บริกำรข้อมูลสถิติของสหภำพยุโรป
(European Union: EU) ด้วยคุณภำพทำงสถิติที่สูง โดยกำรประเมินคุณภำพข้อมูลถูกรวมเข้ำ เป็นกระบวนกำร
ปกติในกำรจัดทำข้อมูลสถิติ แต่เนื่องจำก Eurostat ไม่ได้เป็นผู้จัดทำข้อมูลสถิติแต่เพียงหน่วยงำนเดียว รวมทั้ง
ให้ควำมสำคัญว่ำข้อมูลสถิติระหว่ำงประเทศในสหภำพยุโรปจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือและสำมำรถเปรียบเทียบ
กันได้ จึงได้มีแนวคิดในกำรจัดกำรคุณภำพสถิติขึ้ น โดยยึด Total Quality Management (TQM) คือ กำรใส่
ใจในควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูล ภำวะผู้นำและกำรพัฒนำ และกำรมีส่วนร่วมของกำรพัฒนำ รวมทั้งควำม
ต่อ เนื่ องในกำรปรั บ ปรุ งคุ ณ ภำพตำมแบบที่ EuropeanFoundation for Quality Management (EFQM)
และหลักกำรพื้นฐำนของสถิติทำงกำร 10 ประกำร (The Fundamental Principles of Official Statistics)
เป็นหลักพื้นฐำนของระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
3. แนวทางและกรอบการจัดการคุณภาพของหน่วยงานสถิติ
คณะทำงำน European Statistical System Committee (ESSC) ได้จัดทำ European Statistics
Code of Practice (CoP) ในเดือนกุมภำพันธ์ 2548 เพื่อกำหนดมำตรฐำนในกำรพัฒนำ จัดทำ และเผยแพร่
ข้อมูลสถิติ โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภำพข้อมูลซึ่งครอบคลุมเนื้อหำตั้งแต่สภำพแวดล้อมเชิงสถำบัน จนถึงกระบวนกำร
ทำงสถิติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
CoP ถูกสร้ำงขึ้นบนหลั กกำร 15 หลั กกำร ที่ ครอบคลุ ม 3 ประเด็นหลั ก คือ สภำพแวดล้ อมเชิ ง
สถำบัน (Institutional Environment) กระบวนกำรทำงสถิติ (Statistical Processes) และผลลัพธ์ทำงสถิติ
(Output of Statistics) โดย CoP ได้ระบุตัวชี้วัดที่เป็นแนวปฏิบัติขั้นสูงของหลักกำรในแต่ละข้อเพื่อให้ข้อมูล
สถิติที่ได้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนของ EU และได้กำหนดเกณฑ์คุณภำพของข้อมูล European Statistic รวมไว้
ใน European Statistical Law ด้วย ซึ่ง CoP ทั้ง 15 หลักกำร มีดังนี้
Institutional Environment
Principle 1 Professional Independence
Principle 2 Mandate for Data Collection
Principle 3 Adequacy of Resources
Principle 4 Commitment to quality
Principle 5 Statistical Confidentiality
Principle 6 Impartiality and Objectivity

สภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน
หลักกำร 1 ควำมเป็นอิสระ
หลักกำร 2 อำนำจหน้ำที่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักกำร 3 ควำมเพียงพอของแหล่งข้อมูล
หลักกำร 4 กำรยึดมั่นในคุณภำพ
หลักกำร 5 กำรรักษำควำมลับของข้อมูล
หลักกำร 6 ควำมเที่ยงตรงและกำรยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
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Statistical Processes
Principle 7 Sound Methodology
Principle 8 Appropriate Statistical Procedures
Principle 9 Non–excessive Burden on Respondents
Principle 10 Cost Effectiveness
Statistical Output
Principle 11 Relevance
Principle 12 Accuracy and Reliability
Principle 13 Timeliness and Punctuality
Principle 14 Coherence and Comparability
Principle 15 Accessibility and Clarity

กระบวนการทางสถิติ
หลักกำร 7 ควำมถูกต้องของระเบียบวิธีทำงสถิติ
หลักกำร 8 กระบวนทำงสถิติที่เหมำะสม
หลักกำร 9 กำรไม่สร้ำงภำระให้แก่ผู้ให้ข้อมูลมำกเกินไป
หลักกำร 10 ควำมมีประสิทธิผลของต้นทุน
ผลผลิตทางสถิติ
หลักกำร 11 ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
หลักกำร 12 ควำมถูกต้องแม่นยำและควำมเชื่อถือได้
หลักกำร 13 ควำมเหมำะสมของเวลำและกำรตรงต่อเวลำ
หลักกำร 14 ข้อมูลสอดคล้องและสำมำรถรวม/วิเครำะห์
ร่วมกับข้อมูลอื่นได้ และใช้เปรียบเทียบได้
หลักกำร 15 กำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและควำมชัดเจนของ
ข้อมูล

แผนภูมิ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง TQM, NQAF และCoP

ที่มำ: N.B. Figure derived from draft Handbook on Data Quality Assessment Methods and Tools (DatQAM),
version 31.01.2007.

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund : IMF)
1. คานิยามของคุณภาพข้อมูลสถิติ
กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศได้ให้คำนิยำมของคุณภำพข้อมูลสถิติไว้ว่ำ “เหมำะสมกับกำรนำไปใช้
(Fitness for Use / Fitness for purpose)”
2. หลักพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศได้ยึดหลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร 10 ประกำรของสหประชำชำติ
เป็นหลักพื้นฐำนของระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
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3. แนวทางและกรอบการจัดการคุณภาพของหน่วยงานสถิติ
IMF ได้พัฒนำกรอบคุณภำพข้อมูลโดยใช้ชื่อว่ำ Data Quality Assessment Framework (DQAF)
เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรวัดระดับคุณภำพของกำรกำกับดูแลระบบงำน กระบวนกำรจัดทำข้อมูลทำงสถิติ และ
ผลลั พ ธ์ทำงสถิติ ซึ่งโดยบทบำทหน้ ำที่ของ IMF จะเน้นแนวทำงกำรประเมิน กำรจัดทำข้อมูลของประเทศ
สมำชิกให้มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
IMF กำหนดโครงสร้ำงสำหรับ กำรประเมินกระบวนกำรทำงสถิติทั้งกระบวนกำร ตั้งแต่กำรเก็บ
รวบรวม ประมวลผล ไปจนถึงกำรเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งกรอบคุณภำพข้อมูลดังกล่ำ วเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
และใช้เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำกรอบคุณภำพข้อมูลในหลำยประเทศ
องค์ประกอบของ DQAF มี 2 ส่วน คือ 1) สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐำนที่องค์กรควรจะต้องมีเพื่อให้กำร
จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภำพ (Prerequisites) และ 2) มิติด้ำนคุณภำพของข้อมูล (Dimensions) ดังนี้
0. Prerequisites
0.1 Legal and Institutional environment
0.2 Resources
0.3 Relevance
0.4 Other quality management
Dimensions
1. Assurances of integrity
2. Methodological soundness
3. Accuracy and reliability
4. Serviceability
5. Accessibility

0. พื้นฐานที่ช่วยให้การจัดทาข้อมูลมีคุณภาพ
0.1 กฎหมำยและสภำพแวดล้อมเชิงสถำบัน
0.2 ทรัพยำกร
0.3 ควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูล
0.4 กำรบริหำรจัดกำรเรื่องคุณภำพข้อมูล
มิติคุณภาพ
1. ควำมโปร่งใสและควำมมีจรรยำบรรณ
2. วิธีกำรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล
3. ควำมถูกต้องแม่นยำและน่ำเชื่อถือได้
4. กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูล
5. กำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย

แต่ละมิติด้ำนคุณภำพจะมีกำรจำแนกรำยละเอียดย่อยออกเป็น 3–5 องค์ประกอบ (Elements) ซึ่ง
ระบุถึงกระบวนกำรทำงสถิติที่ดี และในแต่ละองค์ประกอบจะระบุตัวชี้วัด (Indicators) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับเป็น
กรอบโดยทั่วไปที่ใช้ได้สำหรับทุกประเภทข้อมูล
อาเซียน (Association of South East Asian Nations: ASEAN)
1. คานิยามของคุณภาพข้อมูลสถิติ
อำเซียนได้ให้คำนิยำมของคุณภำพข้อมูลสถิติไว้ว่ำ “เหมำะสมกับกำรนำไปใช้/วัตถุประสงค์ (Fitness
for Use / Fitness for purpose)”
2. หลักพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
ACSS (ASEAN Community Statistical System) เป็ นคณ ะท ำงำนที่ จั ด ตั้ ง โดย ASEAN มี
วิสัยทัศน์และพันธกิจในกำรเป็นผู้ให้ข้อมูลสถิติที่มองกำรณ์ไกล ให้ข้อมูลสถิติที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ทันต่อเหตุกำรณ์
และสำมำรถเปรี ย บเที ย บได้ เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรตั ด สิ น ใจด้ ำ นนโยบำยของประเทศสมำชิ ก และ ASEAN
Secretariat ACSS และได้ยึดหลักปฏิบัติพื้นฐำนสถิติทำงกำร 10 ประกำรของสหประชำชำติ เป็นหลักพื้นฐำน
ของระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
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3. แนวทางและกรอบการจัดการคุณภาพของหน่วยงานสถิติ
ACSS Code of Practice มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงและมำตรฐำนในกำรกำรพัฒ นำ กำรผลิ ต
กำรเผยแพร่ และกำรสื่อสำรของผลผลิ ตสถิติและกำรบริกำรทำงสถิติ ซึ่งมีห ลั กกำรพื้นฐำนที่ทำให้มีควำม
น่ำเชื่อถือในเรื่องผลผลิตสถิติและกำรบริกำรทำงสถิติให้แก่หน่วยงำนทำงสถิติของประเทศสมำชิกอำเซียนและ
สำนักเลขำธิกำรอำเซียน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ใช้บริกำร และยังมีกำรปรับปรุงระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้ ควำมโปร่งใส และกำรเข้ำถึงข้อมูลอีกด้วย
ACSS Code of Practice มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงให้แก่หน่วยงำนทำงสถิติในแต่ละประเทศ
สมำชิกอำเซียนและสำนักเลขำธิกำรอำเซียนในกำรพัฒนำ กำรผลิต กำรเผยแพร่ และกำรสื่อสำรสถิติอำเซียน
ดังนี้
- จัดทำคู่มือและหลักปฏิบัติที่ดี
- ช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีในกำรฝึกอบรม ให้คำแนะนำ และสนับสนุนควำมต้องกำร
- ปรับปรุงควำมน่ำเชื่อถือของผู้ใช้สถิติในกำรจัดกำรข้อมูลและกำรปฏิบัติ
- เพิ่มควำมตระหนักให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลในเรื่องขอบเขตและข้อจำกัดกำรใช้ข้อมูล
ACSS Code of Practice ประกอบด้วย 3 มุมมอง ครอบคลุม 8 หลักกำร ดังนี้
A. Institutional Environment
1. Mandate for Data Collection
2. Professionalism & Integrity
3. Confidentiality
4. Accountability
5. Statistical Cooperation & Coordination
B. Statistical Processes
1. Cost Effectiveness
2. Reduced Respondent Burden
C. Statistical Output
1. Commitment to Quality (Relevance,
Reliability, Timeliness, Comparability &
Accessibility)

A. สภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน
1. อำนำจหน้ำที่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ควำมเป็นมืออำชีพและกำรยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
3. กำรรักษำควำมลับของข้อมูล
4. ควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดทำสถิติ
5. กำรให้ควำมร่วมมือด้ำนสถิติ
B. กระบวนการทางสถิติ
1. ควำมมีประสิทธิผลของต้นทุน
2. กำรลดภำระกำรรำยงำนข้อมูล
C. ผลผลิตทางสถิติ
1. กำรยึดมั่นในคุณภำพ (ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ควำมน่ำเชื่อถือได้ ควำมเหมำะสมของเวลำข้อมูลใช้
เปรียบเทียบได้ และกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย)

ทั้งนี้ ในแต่ละหลักกำรจะมีตัวชี้วัดมำกน้อยแตกต่ำงกันไปตำมเนื้อหำ เนื่องจำกอำเซียนเป็ นองค์กร
ระดั บ ภู มิ ภ ำค ดั งนั้ น เรื่ อ งที่ ACSS Code of Practice ให้ ค วำมส ำคั ญ คื อ กำรแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และกำร
เปรียบเทียบข้อมูลกันได้ระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค
สานักงานสถิติแคนาดา (Statistics Canada)
1. คานิยามของคุณภาพข้อมูลสถิติ
สำนักงำนสถิติแคนำดำได้ให้คำนิยำมของคุณภำพข้อมูลสถิติไว้ว่ำ “เหมำะสมกับกำรนำไปใช้ (Fitness
for Use)”
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2. หลักพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
หลักพื้น ฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพข้อมูลสถิติของประเทศแคนำดำ เป็นแนวคิด ปรัช ญำ หรือ
กฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐำนสำหรับใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติขององค์กร โดยพัฒนำจำกหลักกำรจัดกำร
คุณภำพของ ISO 9000 ปรับ มำจำกหลั กกำรจัดกำรคุณ ภำพแบบองค์รวม (Total Quality Management:
TQM) กล่ำวคือ ดำเนินกำรเพื่อวัตถุประสงค์ด้ำนคุณภำพตำมที่สำมำรถแสดงในลักษณะต่ำง ๆ ดังนี้
1) กำรมุ่งเน้นที่ผู้ใช้ข้อมูล (Customer Focus)
2) ควำมเป็นผู้นำและกำรรักษำวั ตถุประสงค์ให้แน่วแน่ (Leadership and Constancy of
Purpose)
3) กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ (Involvement of People)
4) กำรดำเนิ นงำนอย่ำงเป็นกระบวนกำร (Process Approach) เพื่อที่จะทำให้กำรจัดกำร
กิจกรรมและทรัพยำกรต่ำง ๆ เกิดควำมมีประสิทธิภำพ
5) กำรจั ด กำรอย่ ำ งเป็ น ระบบ (Systems Approach to Management) เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
6) กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (Continual improvement)
7) กำรใช้ข้อเท็จจริงเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจ (Factual approach)
8) ควำมสั ม พั น ธ์กั บ ผู้ ให้ ข้ อ มูล เพื่ อผลประโยชน์ ร่ว มกัน (Mutually beneficial supplier
relationships)
นอกจำกนี้ สถิติแคนำดำยึดหลักที่ว่ำ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกคนของสถิติแคนำดำล้วนแต่ ต้องมี
บทบำทในกำรรั บรองคุ ณภำพ ตั้ งแต่ เจ้ ำหน้ ำที่ ที่ ปฎิ บั ติ งำนประจ ำด้ ำนกำรผลิ ตจนถึ งผู้ บริหำรระดั บสู งสุ ด
เนื่องจำกเชื่อมั่นในทฤษฎีของ Deming (1982) ทีว่ ่ำ “คุณภำพไม่ใช่สิ่งที่สำมำรถตรวจสอบได้ในกระบวนกำรต่ำง ๆ
แต่เป็ น สิ่ งที่ต้ องหลอมรวมกั บ กระบวนกำรตั้ งแต่ ต้น ” ดั งนั้ น กำรปฏิ บั ติงำนด้ำนทรัพยำกรบุ คคลของสถิ ติ
แคนำดำจึงสะท้อนให้เห็นว่ำ คุณภำพเป็นหน้ำที่ของทุกคน และขั้นตอนทุกอย่ำงตั้งแต่กำรคัดเลือกบุคลำกร จนถึง
กำรอบรมและกำรพัฒนำบุคลำกรจะมุ่งเน้นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเข้ำใจว่ำอะไรเป็นส่วนประกอบ
ของข้อมูลสถิติที่มีคุณภำพ
3. แนวทางและกรอบการจัดการคุณภาพของหน่วยงานสถิติ
สำนักงำนสถิติแคนำดำมีเป้ำหมำยว่ำ ข้อมูลที่ผลิตได้ต้องสะท้อนให้เห็นสภำพเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อมของแคนำดำที่สม่ำเสมอและสำมำรถรวม/วิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นได้ (Coherence) และข้อมูล
ต่ำง ๆ สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ ร่ ว มกั น และร่ว มกั บ ข้ อมู ล อื่ น จำกแหล่ งต่ำง ๆ ในกำรบรรลุ วัตถุประสงค์ นี้
หน่วยงำนต้องดำเนินกำรตำมกรอบกำรประกันฯ ใช้ชื่อและนิยำมศัพท์ต่ำง ๆ หน่วยสถิติ แนวคิด ตัวแปรและกำร
จัดจำแนกแประเภทในแผนงำนสถิติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ตลอดจนกำรใช้วิธีกำรเก็บและประมวลผลข้อมูล
สำหรับกำรผลิตข้อมูลสถิติในงำนสำรวจที่สอดคล้องกัน
ผู้ บ ริ ห ำรของส ำนั ก งำนสถิ ติ แ คนำดำได้ อ ธิบ ำยถึ งแนวทำงกำรจั ด กำรคุ ณ ภำพสถิ ติ ว่ ำ กำร
ออกแบบและกำรพัฒ นำระบบกำรจัดกำรคุณภำพจะปฏิบัติตำมหลักของ ISO 9001 และได้พิจำรณำควำม
ต้องกำรของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำง ๆ วัตถุประสงค์ ผลิตผลข้อมูลสถิติ กระบวนกำร รวมทั้ง
ขนำดและโครงสร้ ำงของหน่ ว ยงำน โดยแนวทำงฯ จะต้ องสอดคล้ องกับ กรอบกำรประเมิ นคุ ณ ภำพ และ
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แนวทำงคุณภำพที่จัดทำขึ้นมีควำมสอดคล้องกับหลักปฏิบัติพื้นฐำนและแนวทำงของสหประชำชำติ ตลอดจน
Eurostat
สถิติแคนำดำได้วำงแนวทำงกำรจัดกำรคุณภำพไว้โดยอธิบำยไว้ในกรอบกำรประกันคุณภำพ (Quality
Assurance Framework: QAF) ซึ่งองค์ประกอบต่ำง ๆ ของกรอบกำรจัดกำรคุณภำพนั้น สำมำรถนำมำจัดทำ
เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรคุณภำพสถิติตำมกรอบกำรจัดกำรคุณภำพที่สำมำรถเชื่อมโยงไปยังกระบวนกำรใน
แต่ละขั้นตอนของกำรผลิตสถิติได้ โดยแยกเป็นแต่ละมิติได้ดังนี้
1. Relevance
2. Accessibility
3. Accuracy
4. Interpretability
5. Timeliness
6. Coherence

Quality Assurance Framework
1. ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
2. กำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย
3. ควำมถูกต้องแม่นยำ
4. กำรตีควำมหมำย
5. ควำมเหมำะสมของเวลำ
6. ข้อมูลสอดคล้องและสำมำรถรวม/วิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นได้

สานักงานสถิติออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistics: ABS)
1. คานิยามของคุณภาพข้อมูลสถิติ
สำนักงำนสถิติออสเตรเลียได้ให้คำนิยำมของคุณภำพข้อมูลสถิติไว้ว่ำ “เหมำะสมกับวัตถุประสงค์
(Fitness for purpose)”
2. หลักพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
สำนักงำนสถิติออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistics: ABS) มีหน้ำที่จัดทำและให้บริกำร
ข้อมูลสถิติคุณภำพสูงจำนวนมำก ABS ตระหนักว่ำในกระบวนกำรจัดทำข้อมูลสถิติไม่ว่ำจะเป็นกำรสำรวจหรือ
กำรเผยแพร่ข้อมูลย่อมมีควำมเสี่ยงต่อควำมผิดพลำดของข้อมูลได้เสมอ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อภำพรวมกำร
วิเครำะห์ได้ แม้ว่ำปัญหำและข้อผิดพลำดส่วนมำกสำมำรถพบและแก้ไขได้ก่อนเผยแพร่ แต่เป็นกำรแก้ไขอย่ำง
กระชั้นชิดในช่วงก่อนกำรเผยแพร่ ในที่สุดแล้วอำจส่งผลกระทบต่อควำมล่ำช้ำในกำรเผยแพร่ข้อมูล หรือจะต้อง
เผยแพร่ใหม่กรณีพบข้อผิดพลำดหลังจำกเผยแพร่ข้อมูลไปแล้วซึ่งจะกระทบต่อผู้ที่นำข้อมูลไปใช้งำนต่อ จึงได้มี
แนวคิดในกำรจัด กำรคุณ ภำพสถิติขึ้น โดยยึด Total Quality Management (TQM) เป็นหลั กพื้นฐำนของ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
3. แนวทางและกรอบการจัดการคุณภาพของหน่วยงานสถิติ
กรอบคุณภำพข้อมูลของสำนักงำนสถิติออสเตรเลีย หรือ ABS Data Quality Framework (ABS–
DQF) มีพื้นฐำนมำจำกกรอบ 2 กรอบ กรอบหนึ่งพัฒนำโดย Statistics Canada ส่วนอีกกรอบหนึ่งพัฒนำโดย
European Statistics Code of Practice โดย ABS–DQF มี โ ครงสร้ ำ งเช่ น เดี ย วกั บ IMF Data Quality
Assesment Framework (DQAF) แต่มีกำรปรับให้มีรำยละเอียดน้อยกว่ำ และมีแนวทำงที่มุ่งในผลิตผลเพื่อ
กำรประเมินคุณภำพมำกกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทำงของกรอบ IMF ซึ่งเน้นในลักษณะที่เป็นองค์รวม
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ABS–DQF มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ ดังนี้
 ช่วยในกำรจัดทำกรอบควำมต้องกำรข้อมูลโดยมีตัวกำหนดวัตถุประสงค์/ควำมต้องกำรใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นต้นของกำรวำงแผน
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่ำเมื่อมีกำร
ออกแบบกำรสำรวจใหม่ ๆ ในแง่ของกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
 ช่วยในกำรประเมินด้ำนควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ในกำรสำรวจและกำรเผยแพร่ทำง
สถิติเกี่ยวกับข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กรอบคุณภำพข้อมูลของ ABS ประกอบด้วย 7 มิติ (dimensions) ดังนี้
1. Institutional environment
2. Relevance
3. Timeliness
4. Accuracy
5. Coherence
6. Interpretability
7. Accessibility

ABS Data Quality Framework
1. สภำพแวดล้อมเชิงสถำบัน
2. ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
3. ควำมเหมำะสมของเวลำ
4. ควำมถูกต้องแม่นยำ
5. ข้อมูลสอดคล้องและสำมำรถรวม/วิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นได้
6. กำรตีควำมหมำย
7. กำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย

กำรประเมินคุณภำพนั้นจะคำนึงถึงทุกมิติ เนื่องจำกแต่ละมิติมีควำมเกี่ยวเนื่องกันไม่สำมำรถแยก
ขำดจำกกันได้ แต่สำมำรถพิจำรณำให้ควำมสำคัญแต่ละมิติไม่เท่ำกันได้ขึ้ นกับแหล่งข้อมูลและเนื้อข้อมูลเป็น
หลัก
สานักงานสถิติเกาหลี (Statistics Korea: KOSTAT)
1. คานิยามของคุณภาพข้อมูลสถิติ
สำนักงำนสถิติเกำหลีได้ให้คำนิยำมของคุณภำพข้อมูลสถิติไว้ว่ำ “ข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถ
นำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้อง และเป็นข้อมู ลที่จัดทำขึ้นเพื่อสนองตอบได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของกำรจัดทำข้อมูล พร้อมกับมีควำมแม่นยำเท่ำที่จำเป็น มีพร้อมให้บริกำรเมื่อต้องกำร และผู้ที่ต้องกำรใช้
สำมำรถเข้ำถึงได้”
2. หลักพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
KOSTAT ได้พัฒนำด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพสถิติตั้งแต่ปี 1999 ซึ่งเป็ นผลจำกควำมต้องกำรข้อมูล
สถิ ติ ที่ มี คุ ณ ภำพสู ง มี ควำมน่ ำเชื่ อถื อ และสำมำรถช่ วยในกำรตั ดสิ นใจที่ ถู กต้ องแม่ นย ำได้ ภำยห ลั ง ที่ เกิ ด
วิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินขึ้นในเอเซียที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 1997
เมื่ อ ตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ และควำมจ ำเป็ น KOSTAT ได้ เริ่ ม โครงกำร โดยมอบหมำยให้
ศำสตรำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติกรุงโซล (Seoul National University) มำช่วยศึกษำจัดทำและวำง
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพข้อมูลสถิติ โดยได้นำพื้นฐำนและแนวทำงจำกกำรประเมินคุณภำพของประเทศ
แคนำดำ และแนวทำงของ International Organizationof Standardization (ISO) มำประยุ ก ต์ โดยมี ก ำร
คำนึ งถึงกำรเตรียมปั จจัยสนับสนุนที่จำเป็ น และเกี่ยวข้องไม่ว่ำเป็นด้ำนวิสั ยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และ
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โครงสร้ำงองค์ ก รของตนเองรวมถึงกำรออกแบบกฎบั ญญั ติ ส ำหรับสถิ ติ 2007 ที่ กำหนดภำรกิ จหน้ ำที่ ของ
หน่วยงำนภำครัฐที่จัดทำสถิติมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรประเมินหรือได้รับกำรประเมิน
3. แนวทางและกรอบการจัดการคุณภาพของหน่วยงานสถิติ
KOSTAT มีแผนกควบคุมคุณภำพซึ่งจัดเป็ นหน่วยงำนหลั กในกำรจัดท ำและขับเคลื่ อนแผนในกำร
จัดกำรคุณภำพสถิติ กำรด ำเนิ นกำรโครงกำรประเมินคุณภำพ รวมทั้งกำรจัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับกำร
จัดกำรคุณภำพ และส่งเสริมและอบรมคุณภำพสถิติ
หน่วยงำนสถิติจะได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนและกำรจัดจำแนกประเภทที่จัดทำโดย
KOSTAT ซึ่งมีทั้งมำตรฐำนสำหรับกำรสำรวจ กำรให้คำนิยำมศัพท์ทำงสถิติ และกำรจำแนกประเภทต่ำง ๆ เช่น
อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์ อำชีพ โรคภัย ฯลฯ
KOSTAT มี น โยบำยที่ จ ะมุ่ งเน้ น ควำมส ำคัญ ของกำรรัก ษำคุ ณ ภำพข้อ มูล สถิ ติโดยกำรวำงแผน
สำหรับกำรจัดกำรคุณภำพและกำรนำแผนไปปฏิบัติ และจัดทำแนวทำงกำรจัดกำรคุณภำพข้อมูลสถิติก่อนที่จะ
เผยแพร่ รวมทั้งจัดทำโครงกำรประเมินคุณภำพข้อมูลสถิติ พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์และจัดอบรมด้ำนคุ ณภำพ
และเชื่อมั่นว่ำระบบกำรจัดกำรคุณภำพข้อมูลสถิติจะนำไปสู่กำรพัฒนำสถิติอย่ำงต่อเนื่องได้
ข้อมูลสถิติที่นำมำประเมินคุณภำพสถิตินั้น ประเมินตำมวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลจำก
กำรสำรวจ (Survey) ข้อมูลจำกกำรบริหำรงำนและทะเบียน (Administration) และ ข้อมูลทุติยภูมิ
(Processed) หรือข้อมูลปฐมภูมิที่ผ่ำนขบวนกำรต่ำง ๆ เช่น GDP เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทมีคู่มือสำหรับกำร
ประเมินคุณภำพแยกแต่ละเล่ม รวมทั้งได้กำหนดมิติคุณภำพจำนวน 6 มิติ ได้แก่
1. Relevance
2. Accuracy
3. Timeliness and Punctuality
4. Comparability
5. Coherence
6. Accessibility and Clarity

Quality Assurance Framework
1. ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
2. ควำมถูกต้องแม่นยำ
3. ควำมเหมำะสมของเวลำและตรงต่อเวลำ
4. ควำมสำมำรถเปรียบเทียบได้
5. ข้อมูลสอดคล้องและสำมำรถรวม/วิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นได้
6. กำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและควำมชัดเจนของข้อมูล

สรุปผลการศึกษา
จำกกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำรขององค์กรระหว่ำงประเทศและประเทศต่ำง ๆ
ที่ประสบควำมสำเร็จ ซึ่งได้สังเครำะห์ข้อมูลจำกศึกษำแนวคิดและทฤษฏีของกำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวม
(TQM) แนวคิดและทฤษฎีกำรบริหำรคุณภำพ ISO กำรพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำรขององค์กรระหว่ำงประเทศ
และหน่วยสถิติประเทศต่ำง ๆ ได้แก่ องค์กำรสหประชำชำติ สหภำพยุโรป กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ
อำเซียน สำนักงำนสถิติแคนำดำ สำนักงำนสถิติออสเตรเลีย และสำนักงำนสถิติเกำหลี สรุปได้ว่ำ
ในปัจจุบัน ระบบสถิติของประเทศไทยเป็นระบบกระจำยงำน (Decentralized System) มีหน่วยงำน
ภำครัฐจำนวนมำกที่ผลิตสถิติจำกระบบกำรรำยงำนและงำนทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจและกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำน ถึงแม้ว่ำกำรผลิตสถิติภำยใต้ระบบดังกล่ำวได้มีกำรพัฒ นำอย่ำงต่อเนื่อง แต่ก็เป็นกำรพัฒ นำ
ภำยใต้ข้อจำกัดด้ำนบุคลำกร งบประมำณ ฯลฯ ที่แตกต่ำงกัน ส่งผลให้เกิดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนมำตรฐำนและ
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คุณภำพของงำนด้ำนสถิติ และในบำงกรณีก็มีควำมซ้ำซ้อนและสิ้นเปลือง สำนักงำนสถิติแห่งชำติจึงได้จัดทำ
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554–2558 โดยมีเป้ำประสงค์ที่ จะพัฒนำระบบสถิติของประเทศให้
เข้มแข็งและก้ำวหน้ำอย่ำงเป็นระบบ ผู้บริหำรมีสถิติทำงกำรที่มีมำตรฐำนและคุณภำพใช้ในบริหำรและตัดสินใจ
กำหนดนโยบำยต่ำง ๆ
จำกเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้นพบว่ำ ประเทศไทยต้องกำรกำรจัดกำรคุณภำพสถิติทำงกำรอย่ำงเป็น
รูป ธรรม และหำกพิ จ ำรณำและวิเครำะห์ ข้อมู ล กำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณ ภำพ และกำรปรับ ปรุง
คุณภำพข้อมูลสถิติในต่ำงประเทศ พบว่ำ กำรจัดกำรคุณภำพถือเป็นเป้ำหมำยหลักประเด็นหนึ่งขององค์กร
ระหว่ำงประเทศและหน่วยสถิติในทุกประเทศ จำกผลกำรศึกษำที่ผ่ำนมำประเทศต่ำง ๆ ส่วนใหญ่ได้แสดงให้
เห็นถึงควำมพยำยำมและกำรทุ่มเทเพื่อปรับปรุงคุณภำพและประสิทธิภำพของข้อมูลสถิติ โครงกำรต่ำง ๆ ได้
ริเริ่มและจัดทำขึ้น ด้วยกรอบกำรทำงำนในรูปแบบแตกต่ำงกัน และแม้ว่ำจะมีกำรดำเนินโครงกำรปรับปรุง
คุณภำพดังกล่ำวขึ้นมำและมีแนวทำงกำรจัดกำรคุณภำพที่แตกต่ำงจำกเดิม แต่กรอบกำรทำงำนทั่วไปยัง คงเป็น
สิ่งจำเป็นเพื่อที่จะนำมำใช้ในกำรประเมินเปรียบเทียบและปรับปรุงข้อมูลสถิติอย่ำงเป็นระบบ โดยหน่วยสถิติ
จำเป็นต้อง
 สร้ำงกลไกที่เป็นระบบสำหรับกำรระบุและแก้ไขปัญหำด้ำนคุณภำพข้อมูลสถิติ
 เพิ่มควำมโปร่งใสในกระบวนกำรจัดกำรคุณภำพที่นำมำใช้ เพื่อเป็นกำรประกันถึงคุ ณภำพ
ของข้อมูลสถิติอย่ำงแท้จริง
ในเวลำไม่กี่ปี ที่ผ่ำนมำ หลำยองค์กรได้ประยุกต์แนวคิดคุณ ภำพของข้อมูลสถิติ โดยเริ่มต้นจำก
องค์ ก ำรสหประชำชำติ ไ ด้ จั ด ท ำหลั ก กำรพื้ น ฐำนของสถิ ติ ท ำงกำร 10 ประกำร (The Fundamental
Principles of Official Statistics) ซึ่ ง สอดคล้ อ งหลั ก กำรจั ด กำรคุ ณ ภำพแบบองค์ ร วม (Total Quality
Management: TQM) เพื่ อเป็ น แนวทำงให้ กั บประเทศต่ำง ๆ ในกำรจัด กำรคุณ ภำพสถิติ จำกนั้ น องค์ก ร
ระหว่ำงประเทศและประเทศต่ำง ๆ เช่น สหภำพยุโรป กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ รวมทั้งสำนักงำนสถิติ
แคนำดำและสำนั กงำนสถิติประเทศอื่น ๆ ได้เริ่มจัดวำงแนวทำงกำรจัดกำรคุณ ภำพ โดยได้ระบุนิยำมของ
คุณภำพข้อมูลสถิติ หลักกำรพื้นฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพ และกรอบกำรจัดกำรคุณภำพ เพื่อปรับปรุงองค์กร
และคุณภำพของข้อมูลสถิติที่ผลิตได้ ซึ่งมีลักษณะโดยส่วนใหญ่คล้ำยคลึงกัน แต่ยังมีประเด็นย่อยที่แตกต่ำงหรือ
ให้ควำมสำคัญไม่เท่ำกันอยู่บำงประเด็นขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ กล่ำวคือ
1. คานิยามของคุณภาพข้อมูลสถิติ
องค์กรระหว่ำงประเทศและประเทศต่ำง ๆ ที่ประสบควำมสำเร็จส่วนใหญ่ ได้แก่ สหภำพยุโรป
กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ อำเซียน สำนักงำนสถิติออสเตรเลีย และสำนักงำนสถิติแคนำดำ ได้ให้คำนิยำม
ของคุ ณ ภำพข้ อ มู ล สถิ ติ ไว้ ว่ ำ “เหมำะสมกั บ กำรน ำไปใช้ / วั ต ถุ ป ระสงค์ (Fitness for Use / Fitness for
purpose)”
สำหรับองค์กำรสหประชำชำติ ได้ยึดตำมคำนิยมของ ISO ที่กล่ำวว่ำ “ระดับที่ตอบสนองหรือ
ตรงต่อควำมต้องกำร (The degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements)”
สำนั กงำนสถิติเกำหลี ที่ได้ให้ คำนิยำมของคุณ ภำพข้อมูล สถิติไว้ว่ำ ข้อมูลที่ทำให้ ผู้ใช้ข้อมูล
สำมำรถน ำไปใช้ป ระกอบกำรตัดสิน ใจได้อย่ำงถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่ อสนองตอบได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำข้อมูลพร้อมกับควำมแม่นยำเท่ำที่จำเป็น มีพร้อมให้บริกำรเมื่อต้องกำร และผู้ที่
ต้องกำรใช้สำมำรถเข้ำถึงได้
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2. หลักพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
หลักพื้นฐำนของระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพขององค์กรระหว่ำงประเทศและประเทศต่ำง ๆ
ที่ประสบควำมสำเร็จ แบ่งออกแป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ ม ที่ 1 ส ำนั ก งำนสถิ ติ ยุ โ รป (Eurostat) กองทุ น กำรเงิน ระหว่ ำงประเทศ ส ำนั กงำนสถิ ติ
ออสเตรเลีย และอำเซียนได้ยึดหลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร 10 ประกำรขององค์กรสหประชำชำติ (ซึ่งสอดคล้อง
หลักกำรจัดกำรคุณภำพแบบองค์รวม (Total Quality Management: TQM)) เป็นหลักพื้นฐำนของระบบกำร
บริหำรจัดกำรคุณภำพ
หลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร 10 ประกำรได้แก่
หลักกำรที่ 1 มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูล ไม่เอนเอียง เป็นกลำง และให้
ผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล เข้ ำ ถึ ง ได้ เ ท่ ำ เที ย มกั น (Relevance, impartiality and equal
access)
หลักกำรที่ 2 มีกำรได้มำอย่ำงถูกหลักวิชำชีพสถิติ (Professionalism)
หลักกำรที่ 3 มี ก ำรเผยแพร่ เ กี่ ย วกั บ แหล่ ง ที่ ม ำของข้ อ มู ล และวิ ธี ก ำรได้ ม ำซึ่ ง สถิ ติ
(Accountability)
หลักกำรที่ 4 มีกำรป้องกันกำรใช้สถิติอย่ำงไม่ถูกต้อง (Prevention of misuse)
หลักกำรที่ 5 มีกำรจัดทำด้วยวิธีที่คุ้มค่ำโดยคำนึงถึงคุณภำพ ควำมทันเวลำ งบประมำณ และ
ภำระของผู้ให้ข้อมูล (Cost–effectiveness)
หลักกำรที่ 6 มีกำรปกปิดควำมลับของผู้ให้ข้อมูล (Confidentiality)
หลักกำรที่ 7 มี ก ำรเปิ ด เผยกระบวนกำรผลิ ต สถิ ติ กฎหมำย ระเบี ย บ มำตรกำรในกำร
ดำเนินกำร เพื่อรักษำควำมไว้วำงใจและควำมน่ำเชื่อถือ (Legislation)
หลักกำรที่ 8 มีกำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำนสถิติของรัฐเพื่อลดควำมซ้ำซ้อนและภำระงำน
ทั้งผู้ผลิตและผู้ให้ข้อมูล (National co–ordination)
หลักกำรที่ 9 มีกำรผลิตสถิติที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล (International co–ordination)
หลักกำรที่10 มีควำมร่วมมือทำงสถิติ ระหว่ำงประเทศเพื่อพัฒนำกำรนำมำตรฐำนสำกลมำใช้
(International Statistical Co–ordination)
กลุ่มที่ 2 สำนักงำนสถิติแคนำดำและสำนักงำนสถิติเกำหลี ได้ยึดหลักกำรจัดกำรคุณภำพของ
ISO 9000 เป็ นหลักพื้นฐำนของระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ กล่ำวคือ ดำเนินกำรเพื่อวัตถุประสงค์ ด้ำน
คุณภำพตำมที่สำมำรถแสดงในลักษณะต่ำง ๆ 8 หลักกำร ดังนี้
หลักกำรที่ 1 กำรมุ่งเน้นที่ผู้ใช้ข้อมูล (Customer Focus)
หลักกำรที่ 2 ควำมเป็นผู้นำและกำรรักษำวัตถุประสงค์ให้แน่วแน่ (Leadership and
Constancyof Purpose)
หลักกำรที่ 3 กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ (Involvement of People)
หลักกำรที่ 4 กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นกระบวนกำร (Process Approach) เพื่อที่จะทำให้กำร
จัดกำรกิจกรรมและทรัพยำกรต่ำง ๆ เกิดควำมมีประสิทธิภำพ
หลักกำรที่ 5 กำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ (Systems Approach to Management) เพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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หลักกำรที่ 6 กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (Continual improvement)
หลักกำรที่ 7 กำรใช้ขอ้ เท็จจริงเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจ (Factual approach)
หลักกำรที่ 8 ควำมสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutually beneficial
supplier relationships)
3. แนวทางและกรอบการจัดการคุณภาพของหน่วยงานสถิติ
จำกกำรศึกษำแนวทำงและกรอบกำรจัดกำรคุณภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
องค์กรระหว่ำงประเทศและประเทศต่ำง ๆ ที่ประสบควำมสำเร็จเมื่อนำมำเปรียบเทียบกัน จะพบว่ำนโยบำย
และขอบเขตกำรจัดกำรคุณภำพสถิติของแต่ละประเทศได้ยึดพื้ นฐำนตำมกรอบกำรจัดกำรคุณภำพสถิติหรือ
กรอบกำรประกันคุณภำพ ซึ่งกรอบดังกล่ำวมีทั้งที่พัฒนำขึ้นเองหรือเป็นกำรประยุกต์ใช้กรอบของประเทศอื่น
หรือขององค์กรระหว่ำงประเทศที่ริเริ่มจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงรูปแบบของคุณภำพสถิติที่ดี โดย
กรอบกำรจัดกำรคุณภำพสถิติดังกล่ำวขององค์กรระหว่ำงประเทศถือได้ว่ำ เป็นกรอบที่พัฒนำขึ้นมำในระยะต้น
และเป็นกำรต่อยอดมำจำกหลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร 10 ประกำรขององค์กำรสหประชำชำติ จำกนั้นจึงได้มี
กำรพัฒนำต่อไปเป็นกรอบกำรจัดกำรคุณภำพสถิติของประเทศต่ำง ๆ และยังคงมีกรอบกำรจัดกำรคุณภำพสถิติ
ของอีกหลำยประเทศที่กำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำ
หำกพิจำรณำถึงสำระสำคัญของแนวทำงและกรอบกำรจัดกำรคุณภำพสถิติขององค์กรระหว่ำง
ประเทศและประเทศต่ำง ๆ พบว่ำ แต่ละองค์กรกำหนดแนวทำงและกรอบกำรจัดกำรคุณภำพโดยเน้นตำม
บทบำทหน้ำที่ของตนเองเป็นหลัก เช่น IMF ได้ยึดถือ ISO 9000 เป็นหลักพื้นฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพ และ
กำหนด DQAF โดยเน้นไปในด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรจัดทำข้อมูลของประเทศสมำชิก ในขณะที่ ASEAN
ได้ยึดหลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร 10 ประกำร ของสหประชำชำติ เป็นหลักพื้นฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพ
และ ACSS Code of Practice เน้ น ในเรื่ อ งกำรสร้ ำ งควำมเป็ น มำตรฐำนในระดั บ ภู มิ ภ ำคและสำมำรถ
เปรียบเทียบกันได้ ในขณะที่ Eurostat เน้นเรื่องกำรประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูล เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำม
แม้ว่ำ แนวคิดในกำรกำหนดกรอบคุณภำพจะแตกต่ำงกันตำมบทบำทหน้ำที่ของแต่ละหน่วยสถิติ แต่จะมีควำม
คล้ำยคลึงกันในมุมมองด้ำนคุณภำพ ดังตำรำง
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UN
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทำงให้
องค์กรต่ำง ๆ นำไป
ประยุกต์หรือนำไปใช้
เป็นกรอบกำร
ดำเนินกำรควบคุม
คุณภำพกำรผลิต
รำยกำรสถิติทำงกำร

IMF
เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรจัดทำสถิติให้มี
คุณภำพให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ของ IMF
ประเทศสมำชิก และ
ผู้ใช้ข้อมูล
DQAF
2545
1 Prerequisites
5 Dimensions
1. Assurances of
integrity
2. Methodological
soundness
3. Accuracy and
reliability
4. Serviceability
5. Accessibility

ASEAN
เพื่อเป็นแนวทำงและ
มำตรฐำนในกำรพัฒนำ
ประมวลผล เข้ำถึง
และ กำรสื่อสำรข้อมูล
สถิติรวมทั้งสร้ำงควำม
พึงพอใจ ในกำรใช้งำน
ข้อมูล และ
เปรียบเทียบกันได้
ACSS Code of Practice
2555
8 Principles
1. Mandate for
Data Collection
2. Professionalism
& Integrity
3. Confidentiality
4. Accountability
5. Statistical
Cooperation &
Coordination
6. CostEffectiveness
7. Reduced
Respondent
Burden
8. Commitment to
Quality
(Relevance,

Canada
เพื่อเป็นแนวทำงและ
มำตรฐำนในกำรจัดทำ
ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็น
สภำพเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ

ABS
เพื่อลดควำมเสีย่ งจำก
กำรนำข้อมูลทีไ่ ม่มี
คุณภำพไปใช้
ประกอบกำรวิเครำะห์
หรือกำรตัดสินใจ

Korea
เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรจัดทำข้อมูลสถิติ
ที่มีคุณภำพสูง มี
ควำมน่ำเชื่อถือ และ
สำมำรถช่วยในกำร
ตัดสินใจที่ถูกต้อง
แม่นยำได้

QAF
2540
6 Dimensions
1. Relevance
2. Accessibility
3. Accuracy
4. Interpretability
5. Timeliness
6. Coherence

ABS–DQF
2552
7 Dimensions
1. Institutional
2. Relevance
3. Timeliness
4. Accuracy
5. Coherence
6. Interpretability
7. Accessibility

QAF
2542
6 Dimensions
1. Relevance
2. Accuracy
3. Timeliness and
Punctuality
4. Comparability
5. Coherence
6. Accessibility
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Eurostat
เพื่อเป็นแนวทำงและ
เครื่องมือที่ช่วยให้
มั่นใจได้ว่ำกำรจัดทำ
สถิติของประเทศ
สมำชิกในกลุ่มยุโรปมี
คุณภำพสูงและ
สำมำรถเปรียบเทียบ
กันได้
Framework
NQAF
CoP
ปีที่เผยแพร่
2553
2548
มิติคุณภำพ
19 Dimensions
15 Principles
1. Coordinating
1. Professional
the national
Independence
statistical system 2. Mandate for
2. relationships with
Data Collection
data users and 3. Adequacy of
data providers
Resources
3. statistical
4. Commitment to
standards
quality
4. professional
5. Statistical
independence
Confidentiality
5. impartiality and 6. Impartiality and
objectivity
Objectivity
6. transparency
7. Sound
7. statistical
Methodology
confidentiality 8. Appropriate
and security
Statistical
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Eurostat
Procedures
9. Non–excessive
Burden on
Respondents
10. Cost
Effectiveness
11. Relevance
12. Accuracy and
Reliability
13. Timeliness and
Punctuality
14. Coherence and
Comparability
15. Accessibility
and Clarity

IMF

ASEAN
Reliability,
Timeliness,
Comparability &
Accessibility)

Canada

ABS

Korea
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8. the quality
commitment
9. adequacy of
resources
10. methodological
soundness
11. Cost
Effectiveness
12. soundness of
implementation
13. the respondent
burden
14. Relevance
15. Accuracy and
Reliability
16. Timeliness
andPunctuality
17. Accessibility
and clarity
18. Coherence and
Comparability
19. Managing
metadata
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แนวทางการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในฐำนะที่เป็นองค์กรในกำรผลิตข้อมูลพื้นฐำนที่จำเป็นของประเทศและเป็น
หน่ วยงำนกลำงที่ มีภ ำรกิจ ในกำรบริ ห ำรจัด กำรระบบสถิติข องประเทศให้ เป็ นเอกภำพโดยเฉพำะสถิติที่ มี
ควำมสำคัญต่อกำรนำเสนอสถำนกำรณ์ของประเทศ หรือที่เรียกว่ำ “สถิติทำงกำร” (Official Statistics) ซึ่ง
ต้องเป็นสถิติที่มีกำรผลิตถูกต้องตำมหลักกำร มีมำตรฐำนและคุณภำพที่กำหนด รวมถึงเป็นสถิติที่มีกำรผลิต
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถนำมำใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิง (Reference) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือสูงสำหรับประเทศไทย
คุณภำพของสถิติทำงกำรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดูแลและดำเนินกำรควบคุมตลอดทั้งกระบวนกำร ถึงแม้
หน่วยสถิติจะมีกำรแทรกกำรควบคุมคุณภำพสถิติไว้ในแต่ละกระบวนกำรแล้ว แต่กำรมีรูปแบบกำรพัฒ นำ
คุณภำพสถิติทำงกำรทีเ่ ป็นมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงำนร่วมกัน จะมีส่วนช่วยดังนี้
1. ลดควำมเสี่ยงอันเกิดจำกคุณภำพข้อมูล อันจะส่ งผลให้สำธำรณชนเกิดควำมเข้ำใจผิด และ
กระทบกับควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยสถิติ
2. เพิ่มควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ข้อมูล
3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนให้กับระบบข้อมูลของหน่วยสถิติ
4. เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลให้กับกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติของประเทศ
กำรกำหนดรูปแบบแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำรของประเทศนี้ ได้รวบรวมแนวคิดจำก
หลำยองค์กรและประเทศต่ำง ๆ ที่ศึกษำ และปรับให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยสถิติใน
ประเทศ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในภำพรวมร่วมกันและง่ำยต่อกำรนำไปปฏิบัติ ดังนี้
1) คานิยามของคุณภาพข้อมูลสถิติ
คำนิยำมของคุณภำพข้อมูลสถิติคือ “ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้หรือเหมำะสมกับวัตถุประสงค์/
กำรนำไปใช้ โดยมีกระบวนกำรผลิตสถิติที่ดีตำมหลักวิชำกำร ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลำ สอดคล้องและมี
มำตรฐำน”
2) หลักพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
ประเทศไทยยึดหลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร 10 ประกำรของสหประชำชำติ เป็นหลักพื้นฐำนของ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
3) แนวทางและกรอบการจัดการคุณภาพของหน่วยงานสถิติ
สำหรับประเทศไทย จำกกำรวิเครำะห์ลักษณะของมิติคุณภำพนั้น ได้คัดเลือกโดยมีเกณฑ์ ดังนี้
 กำรศึ ก ษำจำก Code of Practice และ Quality assurance framework (QAF) ของ
องค์กรระหว่ำงประเทศและประเทศที่ประสบควำมสำเร็จ โดยพิจำรณำว่ำ ตัวชี้วัดใดที่องค์กร
ระหว่ำงประเทศและประเทศที่ได้ทำกำรศึกษำมีกำรใช้เป็นส่วนมำก และพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
มีควำมสำคัญและจำเป็นต่อกำรวัดคุณภำพสถิติทำงกำรของประเทศ
 กำรใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เกี่ ยวข้องกับกำรผลิตสถิติทำงกำร โดยเลือกตัวชี้วัดที่จำเป็น
และเพียงพอ (necessary and sufficiency) ในระยะเริ่มต้นของกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ
ที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือ ควำมเข้ำใจ และกำรตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพ
สถิติของหน่วยสถิติ
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จำกเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้กำหนดกรอบกำรจัดกำรคุณภำพสถิติทำงกำรของประเทศ เพื่อ
เป็ น แนวทำงในกำรดำเนิ น งำนกำรบริ ห ำรจั ดกำรคุณ ภำพสถิติ ท ำงกำรกับ หน่ ว ยสถิติ ต่ ำง ๆ ให้ เกิด ควำม
ตระหนักรู้และพัฒนำสถิติทำงกำรให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพที่กำหนด
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และได้กำหนดหลักปฏิบัติเพื่อกำรจัดกำรคุณ ภำพสถิติทำงกำรประเทศไทย (Thailand Statistics
Code of Practice) ที่ประกอบด้วย 4 มุมมอง ครอบคลุม 14 มิติ ซึ่งเป็นมิติที่มีควำมสำคัญ ต่อกำรผลิตสถิติ
ดังนี้
S. Statistical System
S1. Coordinating the National Statistical System
S2. Relationships with Data Users and Data Providers
S3. Statistical Standards
A. Institutional Environment
1. Professional and Independence
2. Adequacy of Resources
3. Quality Commitment
4. Statistical Confidentiality
5. Impartiality and Objectivity
B. Statistical Processes
6. Sound Methodology
7. Appropriate Statisitcal Procedures
8. Non-Excessive Burden
9. Cost Effectiveness

S. ระบบสถิติ
S1. กำรประสำนงำนของระบบสถิติแห่งชำติ
S2. ควำมสัมพันธ์กับผู้ใช้ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
S3. มำตรฐำนสถิติ
A. สภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน
1. ควำมเป็นอิสระและควำมเป็นมืออำชีพ
2. ทรัพยำกรที่เพียงพอ
3. ควำมรับผิดชอบด้ำนคุณภำพ
4. กำรรักษำควำมลับของข้อมูล
5. ควำมเที่ยงตรงและกำรยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
B. กระบวนการทางสถิติ
6. ควำมถูกต้องของระเบียบวิธีทำงสถิติ
7. กระบวนกำรสถิติที่เหมำะสม
8. กำรไม่สร้ำงภำระให้แก่ผู้ให้ข้อมูลมำกเกินไป
9. ควำมมีประสิทธิผลของต้นทุน
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C. Statistical Output
10. Relevance
11. Accuracy and Reliability
12. Timely and Punctuality
13. Coherence and Comparability
14. Accessibility

C. ผลผลิตทางสถิติ
10. ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
11. ควำมถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้
12. ควำมเหมำะสมของเวลำและกำรตรงต่อเวลำ
13. ควำมสอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้
14. กำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย

นิยำมของมิติคุณภำพมีดังนี้
หลักปฏิบัติข้อที่ S1 การประสานงานของระบบสถิติแห่งชาติ (Coordinating the national statistical
system)
กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนของหน่วยสถิติภำยในประเทศ เป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับกำรปรับปรุงและกำรรักษำไว้ซึ่งคุณภำพของกำรผลิตรำยกำรสถิติทำงกำร
หลักปฏิบัติข้อที่ S2 ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล (Relationships with data users and
data providers)
ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ค วรสร้ ำ งและรั ก ษำควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย
(stakeholder) ไม่ว่ำจะเป็นผู้ใช้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน
รวมไปถึงสื่อ
หลักปฏิบัติข้อที่ S3 มาตรฐานสถิติ (Statistical standards)
มำตรฐำนสถิติครอบคลุมถึง หลักกำรทำงสถิติ นิยำมหรือคำจำกัดควำมที่ใช้ในกำรผลิต
สถิติทำงกำร กำรดำเนินงำนที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสถิติระดับประเทศหรือระดับสำกล
จะช่วยให้ กระบวนกำรผลิตและผลผลิตสถิติทำงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด อีกทั้งยัง
สอดคล้องและสำมำรถเปรียบเทียบสถิติทำงกำรข้ำมช่วงเวลำและระหว่ำงแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ
ทั้งภำยในประเทศและนำนำชำติได้
หลักปฏิบัติข้อที่ 1 ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพ (Professional and Independence)
กำรดำเนินงำนของหน่วยสถิติต้องเป็นอิสระจำกหน่วยงำนนโยบำย หน่วยงำนหรือ
คณะกรรมกำรบริ ห ำรหรื อก ำกั บ ดู แ ลของภำครั ฐ ตลอดจนองค์ กรอิ ส ระต่ ำง ๆ ใน
ภำคเอกชนอีกทั้งหน่วยสถิติควรมีกำรผลิตสถิติทำงกำรอย่ำงมืออำชีพ เพื่อรับรองควำม
น่ำเชื่อถือในระดับสำกล
หลักปฏิบัติข้อที่ 2 ทรัพยากรที่เพียงพอ (Adequacy of Resources)
หน่วยสถิติต้องมีทรัพยำกรเพียงพอที่จะดำเนินกำรในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล
หลักปฏิบัติข้อที่ 3 ความรับผิดชอบด้านคุณภาพ (Quality Commitment)
หน่วยสถิติทุกหน่วยมีควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนและควำมร่วมมือตำมหลักกำรใน
ปฏิญญำว่ำด้วยคุณภำพของระบบสถิติแห่งประเทศไทย
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หลักปฏิบัติข้อที่ 4 การเก็บรักษาความลับของข้อมูล (Statistical Confidentiality)
หน่วยสถิติต้องรับประกันว่ำ ข้อมูลรำยบุคคล/รำยหน่วยงำน (เช่น ครัวเรือน ผู้ประกอบกำร
หน่ วยงำนภำครัฐ เป็นต้น) และข้อมูลที่เป็นควำมลับ จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทำงสถิติ
เท่ำนั้น และไม่มีกำรนำข้อมูลดังกล่ำวไปเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
หลักปฏิบัติข้อที่ 5 ความเที่ยงตรง (Impartiality) และการยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก (Objectivity)
หน่วยสถิติจะต้องผลิตและเผยแพร่ด้วยควำมเป็นอิสระที่ได้ดำเนินกำรตำมระเบียบวิธี
ทำงวิทยำศำสตร์และยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก และโปร่งใส โดยที่ผู้ใช้ข้อมูลทุกรำยได้รับ
กำรบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
หลักปฏิบัติข้อที่ 6 ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติ (Sound Methodology)
ควำมถูกต้องของระเบียบวิธีทำงสถิติ เป็นรำกฐำนสำคัญของคุณภำพสถิติ และควำมถูก
ต้องนี้ต้องอำศัยควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ กระบวนกำร และควำมชำนำญ

หลักปฏิบัติข้อที่ 8 การไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ให้ข้อมูลมากเกินไป (Non-Excessive Burden)
ภำระของกำรให้ ข้อมูลควรได้สัดส่ วนกับควำมจำเป็นของผู้ใช้ข้อมูลและไม่ควรจะเป็ น
ภำระสำหรับผู้ให้ข้อมูลมำกเกินไป หน่วยสถิติต้องกำกับดูแลภำระกำรให้ข้อมูลและตั้ง
เป้ำที่จะลดภำระดังกล่ำวในอนำคต
หลักปฏิบัติข้อที่ 9 ความมีประสิทธิผลของต้นทุน (Cost Effectiveness)
หน่วยสถิติใช้ทรัพยำกรทำงสถิติต้องเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติข้อที่ 10 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevance)
สถิติทำงกำรที่ผลิตได้ต้องตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้
หลักปฏิบัติข้อที่ 11 ความถูกต้องแม่นยาและเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability)
สถิติทำงกำรที่ผลิตได้ต้องมีควำมแม่นยำและน่ำเชื่อถือ
หลักปฏิบัติข้อที่ 12 ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลา (Timeliness and Punctuality)
สถิติทำงกำรที่ให้บริกำรหรือเผยแพร่ ต้องเผยแพร่ในช่วงเวลำที่เหมำะสมและตรงต่อเวลำ
หลักปฏิบัติข้อที่ 13 ความสอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้ (Coherence and Comparability)
สถิติทำงกำรที่ผลิตได้มีควำมสอดคล้อง สำมำรถเปรียบเทียบข้ำมช่วงเวลำ และสำมำรถบูรณำ
กำรข้อมูลจำกหลำยแหล่งได้
หลักปฏิบัติข้อที่ 14 การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (Accessibility)
สถิติทำงกำรมีกำรน ำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้ำใจได้ง่ ำย เผยแพร่ด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสมและสะดวกใช้ งำน พร้ อ มให้ บ ริก ำรและสำมำรถเข้ ำถึ งได้ อ ย่ ำ งเท่ ำ เที ย ม
ตลอดจนมีคำอธิบำยข้อมูลเพื่อกำรใช้งำนอย่ำงถูกต้อง
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หลักปฏิบัติข้อที่ 7 กระบวนการสถิติที่เหมาะสม (Appropriate Statistical Procedures)
กระบวนกำรสถิติ (ตั้งแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูล) ที่มีควำมเหมำะสม ถือเป็นรำกฐำนสำคัญของคุณภำพสถิติ
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ทั้ งนี้ เนื่ อ งจำกระบบสถิติ ข องประเทศเป็ น แบบกระจำยงำน ดั งนั้ น ในกำรจัด กำรคุ ณ ภำพสถิ ติ
ทำงกำรนั้น พิจำรณำดังนี้
1. สำนั กงำนสถิติแห่ งชำติ ในฐำนะหน่ว ยงำนกลำงที่ท ำหน้ ำที่บ ริห ำรจัดกำรระบบสถิติของ
ประเทศและผลิ ต สถิ ติ จ ำกกำรส ำมะโนและส ำรวจ ดั งนั้ น จึ งจ ำเป็ น ต้ อ งวั ด ทั้ ง 4 มุ ม มอง คื อ ระบบสถิ ติ
สภำพแวดล้อมของสถำบัน กระบวนกำรทำงสถิติ และผลผลิตทำงสถิติ เพื่อให้สะท้อนถึงภำพรวมทั้งหมดใน
กำรบริหำรจัดกำรและคุณภำพสถิติที่ผลิต
2. หน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ ที่ผลิตสถิติจำกกำรบริหำรงำน/งำนทะเบียน และจำกกำรสำรวจ จะ
วัดคุณภำพสถิติใน 3 มุมมอง คือ สภำพแวดล้อมของสถำบัน กระบวนกำรทำงสถิติ และผลผลิตทำงสถิติ ก็
เพียงพอที่จะสะท้อนถึงคุณภำพสถิติ
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