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  จากนิยามขางตน  “คุณภาพ”  ของสินคาหรือธุรกิจบริการใด ๆ  มิใชความดีเลิศหรือความดี
ท่ีสุด  แตหมายถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือธุรกิจบริการท่ีแสดงถึงความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการและความพึงพอใจของลูกคาไดเปนอยางดี   
 คุณภาพ  จึงมีความหมายกวางและแตกตางกันออกไป   ตามลักษณะของสินคา และธุรกิจ
บริการ  ดังเชน   
 

ประเภทสินคา/บริการ ส่ิงที่กําหนดคุณภาพ 
 
 
 

 
 

1.  หลอดไฟฟา 

 ความสวาง 
 อายุการใชงาน 
 การประหยัดไฟ 
 ลักษณะรูปรางและขนาด 
 ราคา 
 อ่ืน ๆ  

 
 
 

 
2.  ตูเย็น 

 ปริมาณในการเก็บของ 
 ลักษณะรูปรางและขนาด 
 การประหยัดไฟ 
 ความทนทาน 
 การประกันคุณภาพ 
 ราคา 
 อ่ืน ๆ 

 
 
 

 
 

3.  รถยนต 

 การประหยัดน้ํามัน 
 ความปลอดภัย 
 การประกันคุณภาพ 
 การบริการหลังการขาย 
 ประโยชนในการใชงาน 
 อ่ืน ๆ 
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ประเภทสินคา/บริการ ส่ิงที่กําหนดคุณภาพ 
 
 
 
 

4.  โรงแรม 

 ความรวดเร็วในการใหบริการ 
 ความเอาใจใสในการใหบริการ 
 ความสะดวกสบาย 
 ความสะอาดของสถานท่ีและหองพัก 
 อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 

5.  รานอาหาร 

 รสชาติอาหาร 
 ความรวดเร็วในการใหบริการ 
 ความเอาใจใสในการใหบริการ 
 บรรยากาศของรานอาหาร 
 ความเหมาะสมของราคา 
 อ่ืน ๆ 

 

 จากตัวอยางขางตน  ยอมแสดงใหเห็นวา ส่ิงท่ีกําหนดรายละเอียดของคุณภาพสินคาและ
ธุรกิจบริการในแตละประเภทมีความแตกตางกัน  ท้ังนี้  ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาเปนหัวใจ
สําคัญ 

 อดีตในยุคท่ีมีผูผลิตเพียงไมกี่ราย  ตลาดซ้ือ - ตลาดขาย   จึงเปนของผูผลิต  ซ่ึงมุงเนนแต
ผลิตสินคาเพ่ือใหไดมาตรฐานเพียงอยางเดียว แตปจจุบันเปนโลกของการแขงขัน  มีผูผลิตสินคา
ประเภทเดียวกันมากมาย  ทําใหผูซ้ือมีโอกาสเลือก  ฉะนั้น  สินคาท่ีมีมาตรฐานแตไมตรงกับความ-
ตองการของผูซ้ือหรือผูบริโภค   ยอมจําหนายไดนอยหรือไมไดเลย ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงคุณภาพ
ของสินคาในฐานะผูซ้ือหรือผูบริโภค พบวา ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจ ดานประสิทธิภาพของ
การใชงาน รูปลักษณของผลิตภัณฑ และความเหมาะสมกับราคา ตลอดจน  การบริการหลังการขาย  
สวนธุรกิจบริการ เชน โรงเรียน  โรงแรม  รานอาหาร รานเสริมสวย  และอ่ืน ๆ  มักจะใหความสําคัญ
ในเรื่องความพึงพอใจในการบริการเปนปจจัยสําคัญ หากผูผลิตมีความปรารถนาท่ีจะใหผูซ้ือหรือ
ผูบริโภคเลือกซ้ือเลือกและใชแตสินคาหรือธุรกิจบริการของตนเอง  จําเปนท่ีจะตองผลิตสินคาและ
ดําเนินธุรกิจบริการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของผูซ้ือหรือผูบริโภคเพราะ
ตลาดสมัยใหมเปนของผูซ้ือหรือผูบริโภคไมใชของผูผลิตเหมือนในอดีตท่ีผานมา   
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มาตรฐานการผลิต 

มาตรฐานการผลิต 

มาตรฐานการผลิต 

 นอกจากนี้   สังคมและสภาพแวดลอมเริ่มเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีผูผลิตตองตระหนักในการ
ดําเนินธุรกิจท่ีไมใหเกิดผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม  กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ในอนาคตองคการ
ทุกประเภทตองดําเนินธุรกิจอยางมีมาตรฐาน ตอบสนองความพึงพอใจท้ังของลูกคาและสังคม
แวดลอม  ดังแผนภาพท่ี 1.1 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี  1.1  แสดงแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพของสินคาและบริการในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
 จากแผนภาพท่ี 1.1 แสดงใหเห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการผลิตสินคาและดําเนิน
ธุรกิจบริการนั้น  พบวา  ในอดีตมีเปาหมายมุงเนนเฉพาะการผลิตสินคา  โดยมีผูผลิตเปนผูกําหนด
คุณลักษณะและมาตรฐานของสินคา  เพราะผูผลิตมีเพียงไมกี่ราย  แตปจจุบันการดําเนินธุรกิจให
ความสําคัญท้ังธุรกิจการผลิตสินคา และธุรกิจบริการ   นอกจากนี้  ผูผลิตมีจํานวนมากขึ้น  ทําให
ผูบริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลายและสามารถเลือกส่ิงท่ีตนเองตองการไดมากท่ีสุด    ดังนั้น  องคการ
ธุรกิจสวนใหญ จึงหันมาผลิตสินคาและดําเนินธุรกิจบริการภายใตความตองการของผูบริโภค    
สําหรับ  อนาคตหรือแมแตในปจจุบันนี้เริ่มมีการรณรงค   เรื่องการผลิตท่ีไมทําลายสังคมและ
สภาพแวดลอม    เพราะมีผลกระทบตอมนุษยท้ังทางตรงและทางออม  ฉะนั้น  การดําเนินธุรกิจจึง
ตองคํานึงถึงความพึงพอใจของผูบริโภค  สังคม และส่ิงแวดลอม   อยางไรก็ตาม เพ่ือดูแลผูบริโภคให
ไดรับความเปนธรรมและความปลอดภัยจากการบริโภคจึงมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดกําหนดมาตรฐาน
สินคาสําหรับควบคุมผูผลิตและคุมครองผูบริโภคไวอยางชัดเจน 

 สรุป  จากแนวคิดขางตน  คุณภาพ  ในอดีต หมายถึง มาตรฐานสินคาท่ีองคการกําหนดไวซ่ึง
เปนความพึงพอใจของผูผลิต แตปจจุบัน หมายถึง ความพึงพอใจของผูบริโภค สําหรับอนาคต หมายถึง  
ความพึงพอใจของผูบริโภคและสังคมแวดลอม 
 

สินคา อดีต สรางความพึงพอใจ 
 

ผูผลิต 

ปจจุบัน สินคาและธุรกิจบริการ สรางความพึงพอใจ ผูบริโภค 

อนาคต สินคาและธุรกิจบริการ 
 

สรางความพึงพอใจ 
 

ผูบริโภคและ 
สังคมแวดลอม 
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สงผลตอ 

1.2  ความสําคัญของคุณภาพ 
 สินคาและธุรกิจบริการท่ีมีคุณภาพมีความสําคัญตอผูบริโภค องคการผูผลิต พนักงาน และ
สังคมแวดลอม  ตลอดจน  ประเทศชาติเปนอยางมาก   กลาวคือ   คุณภาพท่ีดี  ยอมทําใหผูบริโภค
ไดรับความพึงพอใจ  องคการสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน  พนักงานมีรายไดและมีความม่ันคง  
สวนสังคมแวดลอมมีความปลอดภัย และประเทศผูผลิตมีเศรษฐกิจด ี จึงสามารถสรุปไดวา“คุณภาพ” 
เปนความยิ่งใหญท่ีองคการจะตองสรางสรรคใหเกิดขึ้น  ธํารงรักษา  และพัฒนาใหดีท่ีสุด 
 กลาวโดยสรุป  คุณภาพมีความสําคัญ  4  ประการใหญ ๆ  คือ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี  1.2  แสดงความสําคัญของสินคาและธุรกิจบริการท่ีมีคุณภาพ 
 
 จากแผนภาพท่ี  1.2  สามารถอธิบายรายละเอียดได   ดังนี ้

1. ความมีช่ือเสียงขององคการ     องคการท่ีผลิตสินคา   และดําเนินธุรกิจบริการได
อยางมีคุณภาพ  ยอมมีช่ือเสียงและไดรับความเช่ือถือจากลูกคาหรือผูบริโภคท้ังในปจจุบันและอนาคต  
การสรางช่ือเสียงมิใชเรื่องงายและตองใชเวลานานท่ียาวนาน  แตการดํารงรักษาเปนเรื่องยากกวา 
ดังเชน องคการธุรกิจหลายแหงท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป  ลวนแลวตองใช
เวลาในการพัฒนาและส่ังสมคุณภาพมาเปนเวลานาน หากเม่ือใดคุณภาพต่ําลงจะเสียช่ือเสียงและขาด
ความเช่ือถือจากลูกคาทันที  สงผลใหบริษัทตัวแทนจําหนายและบริษัทท่ีจําหนายวัตถุดิบ  ไดรับ
ผลกระทบและอาจไมสามารถยืนหยัดในธุรกิจไดในท่ีสุด  คุณภาพจึงเปนส่ิงกําหนดความอยูรอดของ
ธุรกิจในระยะยาว  

 

ความมีชื่อเสียงขององคการ 

 

การมีกําไรขององคการ 

 

ความไววางใจตอองคการ 

 

ความมีชื่อเสียงของประเทศชาติ 

ลูกคายอมรับและเชื่อถือ 
 

องคการดํารงอยูไดอยางม่ันคง 

สังคมพึงพอใจ 

เศรษฐกิจดีแขงขันไดในตลาดโลก 

 

สินคาและ 
ธุรกิจบริการ 
ท่ีมีคุณภาพ 


