คําอนุญาตจากผูเขียน : ทานสามารถสงตอบทความนี้ไปใหเพื่อนๆหรือถายสําเนานําไปปดประกาศบนบอรดของบริษัท
เพื่อเผยแพรใหเพื่อนรวมงานไดอานกันอยางทั่วถึง โดยไมจําเปนตองขออนุญาตจากผูเขียนอีก

ภาระหนาที่ของผูบริหารระดับสูง
ในการสงเสริม TQM ในองคกร
ตอนที่ ๑ ความสําคัญของการนํา TQM มาใช
และปจจัยแหงความสําเร็จ
เขียนโดย
ดร. วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล
บทความชุดนี้มีทั้งหมด ๕ ตอน
ตอนที่ ๑ ความสําคัญของการนํา TQM มาใชและปจจัยแหงความสําเร็จ (ตอนนี้)
1. ประโยชนที่จะไดรับจากการนํา TQM มาใชพัฒนาระบบบริหาร
2. องคกรตองลงทุนอะไรบาง? ไดรับผลตอบแทนคุมคาไหม?
3. ความจริงจังของผูบริหารระดับสูงคือปจจัยแหงความสําเร็จ

ตอนที่ ๒ การเตรียมความพรอมของผูบริหารระดับสูงกอนออกเดินทาง
ตอนที่ ๓ แผนสงเสริม TQM และ ระยะตางๆของการสงเสริม TQM
ตอนที่ ๔ กระบวนการสงเสริม TQM ในองคกร
ตอนที่ ๕ การประเมินระดับความสําเร็จในการนํา TQM เขามาใช

ผลตอบแทนที่องคกรจะไดรับ อาจมีมูลคา 10~50 ลานบาท/ป สําหรับองคกรขนาดเล็ก
และ อาจมากถึง 200~1,000 ลานบาท/ป สําหรับองคการขนาดใหญ
สิ่งที่องคกรจะตองลงทุนมีเพียง เวลา-แรงงาน-คาใชจายในการเรียนรู ของพนักงานทุกระดับ เทานั้น
การเขารวมอยางจริงจังของพนักงานทั่วทั้งองคกร จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ ผูบริหารระดับสูงแสดงออกซึ่งความมุงมั่นตั้งใจ
อันแนวแน ใหเปนที่ประจักษรับรูไดอยางเปนรูปธรรมและอยางชัดเจน เทานั้น
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1. ประโยชนที่จะไดรับจากการนํา TQM มาใชพัฒนาระบบบริหาร
จากประสบการณรวม 15 ปของผูเขียน นับตั้งแต พ.ศ.2538 เรื่อยมา ในการใหคําปรึกษาแนะนําแกบริษัทตางๆเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารดวย TQM พบวา กอใหเกิดผลดีหลายดานดวยกัน พอจะรวบรวมมาเลาใหฟงไดดังนี้ครับ (ประเมิน
ภายหลังจากการนํา TQM มาติดตั้งไดประมาณ 12~24 เดือน)
1) คุณภาพของงานและคุณภาพของสินคาดีขึ้น โดยวัดไดจาก อัตราสวนของชิ้นงานหรือสินคาบกพรองและ

การทํางานที่ผิดพลาด ลดลง 20~80%
2) รอบเวลาการทํางานของกระบวนการผลิตและกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ลดลง 10~50%
3) ตนทุนโดยรวม (อันเกิดจาก การสูญเปลาของ วัตถุดิบ แรงงาน การซอม-แกไขงาน การติดขัด ลาชา) ลดลง
5~15%
4) ลูกคาพึงพอใจ โดยที่ ลูกคาเกาซื้อเพิ่มขึ้น 5~10% ในปแรก และ 10~30% ในปถัดมา และ จํานวนลูกคา
ใหมเพิ่มขึ้น 10~40% ในปถัดมา
5) สงผลให ยอดขายเพิ่มขึ้น 10~20% และในบางบริษัท เพิ่มขึ้นมากถึง 50%
6) จากทั้ง 5 ขอขางตน สงผลให กําไรเพิ่มขึ้น 10~30% ในปแรก และ 20~60% ในปถัดมา
7) ประสิทธิผลทั้ง 6 ขอขางตนมีความยั่งยืน เนื่องจาก กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน ตางๆทั่วทั้งองคกร ไดรับ
การออกแบบใหมใหมีคุณภาพดีขึ้น โดยเนนที่
; ทําใหถูกตองตั้งแตขั้นตอนแรกๆ
; ยกเลิกงานที่ไมจําเปน (เชน การตรวจสอบ การทําซา การเฝาระวัง)
; รวบหรือลดงานที่ทําซ้ําซอนกันใหเหลือเพียงขั้นตอนเดียว
; เปลี่ยนไปใชวิธีการอื่นที่ทํางายกวา ไดผลดีกวา
; สลับลําดับการทํางานใหม
; ยายการทํางานบางอยางออกไปทํานอกกระบวนการ
; ปฏิบัติงานหลายอยางขนานกันไปพรอมๆกัน
8) โดยผานการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพงานรวมกันอยางตอเนื่อง ผานชองทาง การบริหารเข็มมุง การ
ปรับปรุงงานแบบคิวซีและไคเซ็น การบริหารกระบวนการขามสายงาน และ การออกแบบใหมและปรับปรุง
กระบวนการและการตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานประจําวัน พนักงานและผูบริหารทั่วทั้งองคกร มีความรูความ
เขาใจสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของตนเองอยางละเอียดลึกซึ้ง ยิ่งขึ้น
9) พรอมทั้ง เพิ่มพูนความรอบรูเชิงวิชาการและวิทยาการที่เกี่ยวของกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ อันเปน
ผลมาจากการระดมสมองและคนควาหาความรูใหมๆ ในระหวางการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพงานตางๆ
ดังกลาวในขอ 8)
10) พรอมทั้ง ไดพัฒนาทักษะในการคิดอยางเปนระบบ เปนขั้นเปนตอน และทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ
ในระหวางการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพงานดังกลาวในขอ 8)
11) พรอมทั้ง ไดพัฒนาทักษะในการเปนผูนํา อันไดแก การสื่อสาร การจูงใจคน และ การทํางานเปนทีม
ในระหวางการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพงานดังกลาวในขอ 8)
12) ผูบริหารและพนักงานทั่วทั้งองคกร มีความสนุกสนาน ความสุขใจ และ ความเขาใจซึ่งกันและกัน จากการ
รวมมือกันเรียนรูและคิดคนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆรวมกันดังกลาวในขอ 8)
13) ผูบริหารและพนักงานทั่วทั้งองคกร ไดปรับเปลี่ยน คานิยม (ทัศนคติหรือวัฒนธรรม) ในการทํางาน ดังนี้
; จาก ผลิตสินคาตามใจชอบ (Production-Out) เปน ผลิตสินคาตามความตองการของลูกคาและตลาด
(Market-In)
; จาก ทํางานตามใจชอบ (Work-Out) เปน ทํางานตามความตองการของกระบวนงานถัดไป (Next
Processes are Customers)
; จาก พึ่งพาการตรวจสอบในขั้นสุดทายและคอยแกไขงานเมื่อมีปญหา (Final Inspection) เปน เอาใจใส
ในการปรับปรุงกระบวนการโดยทําใหถูกตองตั้งแตขั้นตอนแรกๆ (Process Orientation)
; จาก แกไขปญหาเฉพาะหนา (Remedy) เปน เนนการปองกันมิใหปญหาเกิดซ้ํา (Prevention)
; จาก ทํางานเทาที่ไดรับมอบหมาย ดวยวิธีการเดิมๆ เปน ปรับปรุงคุณภาพงานใหสนองตอบความ
ตองการของลูกคาหรือกระบวนงานถัดไปไดดีขึ้นอยูเสมอตามวงจร Plan-Do-Check-Act
; จาก ตัดสินใจโดยใชความรูสึก เปน ตัดสินใจโดยใชขอมูลจริงและการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ

สรุปคือ ตามขอ 8) ถึง 13) ขางตน องคกรจะได
คนที่ เรียนรูเปน คิดเปน ทํางานเปน มีภาวะผูนํา และ มีคานิยมคุณภาพ
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กลาวไดวา การนํา TQM มาใช ไมเพียงแคมีประสิทธิผลในการ ยกระดับคุณภาพสินคา ลดตนทุน ลดรอบเวลาของ
กระบวนการทํางาน เทานั้น แตยังหมายถึง การคนควาและสรางสรรคองคความรูใหมๆฝงเขาไปในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และ การสรางคนใหมีทั้งความรู มีทักษะในการเปนนักคิด มีแรงบันดาลใจภายในตนเอง มีความเปนผูนํา และ
มีคานิยมในการทํางานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนําความเจริญรุงเรืองมาสูองคกรไดอยางยั่งยืนและอยางไมรูจบ ดวย

2. องคกรตองลงทุนอะไรบาง? ไดรับผลตอบแทนคุมคาไหม?

สิ่งที่องคกรจะตองลงทุน มีเพียง เวลา-แรงงาน-คาใชจายในการเรียนรู ของพนักงานทุกระดับ เทานั้น ซึ่งทั้งสามอยาง
นี้ใชไปเพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลในการปรับปรุงทั้ง 13 ประการตามที่กลาวมาแลวในหัวขอ 1.
ก. เวลาและแรงงานของพนักงานทุกระดับ
ผูบริหาร 3 ระดับสูงสุด (ประมาณ 25~100 คน) ตองใชเวลาในการเรียนรู แนวคิดและโลกทัศนของทีคิวเอ็ม เครื่องมือ
คุณภาพ ระบบปรับปรุงคุณภาพงานทั้ง 4 ชองทาง ตามแผนการติดตั้งทีคิวเอ็ม ประมาณ 36 วันในปแรก และ 30 วันในป
ที่สอง (ดูรายละเอียด แผนการติดตั้ง TQM ไดที่ http://www.tqmbest.com/product&service/Consulting/index.php)
และใชเวลาอีกเทาๆกัน ในการนําความรูนั้นไปใชในการปรับปรุงงานของตนเอง ซึ่งจะชวยทําใหเกิดความรูและความ
เขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นดวย
ขนานกันไปกับผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับตนและพนักงานระดับปฏิบัติการ จะใชเวลาพอๆกัน ในการเรียนรู
แนวคิดและโลกทัศนของทีคิวเอ็ม เครื่องมือคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพงานแบบนิทานเรื่องคิวซีและไคเซ็น และ การ
ออกแบบปรับปรุงใหมกระบวนการและตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่อยูในความรับผิดชอบของตนเอง ใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น
ตามปกติ องคกรที่นํา TQM มาใช จะกําหนดวันในรอบสัปดาหที่แนนอน เชน วันพฤหัสที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ให
เปนวัน TQM ตลอดทั้งป เพื่อใหพนักงานทุกระดับ มีความเชื่อมั่น เอาจริงเอาจัง มีสมาธิกับการเรียนรู และนําความรูไป
ใชกันอยางเต็มที่
ข. คาใชจายในการเรียนรูของพนักงาน
เงินลงทุนประเภทซื้อเครื่องจักร อุปกรณ ดัดแปลงสถานที่ ฯลฯ แทบจะไมมีเลย และองคกรไมจําเปนตองตระเตรียม
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งบประมาณในสวนนี้ดวย
เพราะการปรับปรุงคุณภาพงานเกือบทุกเรื่องจะเปนการใชสติปญญาของพนักงานและ
ผูบริหารลวนๆ ในการคิดคนวิธีการทํางานใหมๆมาแทนที่ของเกา
คาใชจายสวนใหญเปน คาจางที่ปรึกษาจากภายนอก ตกประมาณปละ 6~700,000 บาท และ คาใชจายในการ
จัดการเรียนการสอนและการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงงานโดยพนักงาน ซึ่งประมาณคราวๆวาเทากับคาจางที่ปรึกษาจาก
ภายนอก
คาใชจายดังกลาวขางตน ในสวน ก. (ซึ่งองคกรตองจายอยูแลว แมไมมีการนํา TQM เขามาใช) มีมูลคามากกวา
คาใชจายในสวน ข. ประมาณ 5 ถึง 10 เทา
แตผลตอบแทนที่องคกรจะไดรับจากการปรับปรุงคุณภาพงานดวยทีคิวเอ็ม คิดเฉพาะสวนที่ประมาณคาไดเปนตัวเลข
ทางการเงิน ตามประสิทธิผลขอ 1) ถึง 6) ในหัวขอ 1. รวมกันมีมูลคาประมาณ 10~50 ลานบาท/ป สําหรับองคกรขนาด
เล็กที่มีพนักงานประมาณ 100~200 คน และอาจมากถึง 200~1,000 ลานบาท/ป สําหรับองคกรขนาดใหญที่มีพนักงาน
ประมาณ 1,000~หลายพัน คน
กลาวไดวา ยิ่งองคกรจริงจังและมุงมั่นตอการเรียนรูและนํา TQM มาใชมากเพียงไร
ประโยชนตอบแทนที่จะไดรับก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเทานั้น
จะสังเกตเห็นไดวา แมวาประโยชนตอบแทนจากการนํา TQM มาใช จะมีมูลคามากมายเปนหลายเทาของคาใชจาย
โดยรวมที่ลงทุนไป แตคาใชจายที่แพงที่สุดนั้นไดแก การทุมเท เวลา-แรงงาน-สติปญญาของพนักงานทุกระดับ และ การ
สูญเสียโอกาสในการพัฒนาองคกรในดานตางๆ จากการไมนํา TQM มาใชอยางจริงจัง

3. ความจริงจังของผูบริหารระดับสูงคือปจจัยแหงความสําเร็จ
จากที่บรรยายขางตน จะเห็นไดวา ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่และนําไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืน ก็
คือ การดําเนินการอยางถูกตอง อันไดแก การเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางานและโลกทัศนในการบริหารตาม
แบบทีคิวเอ็ม การนําเครื่องมือและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพงานของทีคิวเอ็ม ไปประยุกตใชในงานดานตางๆอยาง
จริงจัง และ การมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับอยางทั่วถึงทั่วทั้งองคกร
แตการเขารวมอยางจริงจังของพนักงานทั่วทั้งองคกร จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ ผูบริหารระดับสูงแสดงออกซึ่งความมุงมั่น
ตั้งใจอันแนวแน ใหเปนที่ประจักษ รับรูไดอยางเปนรูปธรรมและอยางชัดเจน เทานั้น
ภาระหนาที่ของผูบริหารระดับสูงที่เปนเงื่อนไขพื้นฐานรองรับความสําเร็จ
๑) ผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร (หมายเลข 1) ตอง มุงมั่นอยางเด็ดเดี่ยว ทําความเขาใจ TQM ใหถองแท เอาการ
เอางาน และ เปนผูนําธงดวยตนเอง
๒) คณะผูบริหารระดับสูง ตองตระหนักวา การนําระบบ TQM มาประยุกตใช เปนแผนงานที่มีความสําคัญลําดับ
สูงสุด ที่มีผลตอความสําเร็จในระยะสั้นและระยะยาวขององคกร จึงเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตอง
รวมมือกันทั้งคณะ ผลักดันใหบรรลุผลสําเร็จใหได
๓) จัดตั้งหนวยงานสงเสริม TQM ที่ผูบริหารระดับสูงสุดเปนผูคัดเลือกบุคลากรและหนุนหลังอยางเต็มที่
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๔) ตรวจวินิจฉัยความคืบหนาในการเรียนรูและนํา TQM มาใชโดยพนักงานทุกระดับ (อานเรื่อง Top Management
Diagnosis ไดที่ http://www.tqmbest.com)
๕) ผูบริหารระดับสูงสุดจะตอง เปนผูนําในการแกไขปญหาประเภทขามสายงาน และ สามารถสั่งการใหพนักงานทุก
ระดับ ดําเนินการสิ่งตางๆที่กําหนดไวในแผนการนํา TQM เขามาใชใหได
๖) ตองดําเนินการติดตอกันอยางตอเนื่อง ในระยะ 2~3 ปแรก ภายใตการชี้แนะของที่ปรึกษาเพียงรายเดียว (คนเดียว
หรือชุดเดียวกัน) ที่มีแผนการที่แนชัด เพื่อปองกันความสับสน วกไปวนมา และนําไปสูความลมเหลวในที่สุด
จะเห็นไดวา การนํา TQM เขามาใชพัฒนาคุณภาพของระบบบริหาร เปนเดิมพันที่แมจะใหผลตอบแทนที่สูงคา แตใน
ขณะเดียวกัน ก็เปนภาระรับผิดชอบที่ยิ่งใหญและยากลําบากไมนอยสําหรับผูบริหารระดับสูง และมีความเสี่ยงตอการ
ลมเหลว หากไมมีความมุงมั่นตั้งใจอันแนวแน
“มาถึงวันนี้ (พย.51) ดิฉันคิดวา การนํา TQM เขามาใช เปนสิ่งที่ดีที่สุดในดาน
การบริหารที่ดิฉันไดตัดสินใจทําใหกับบริษัท ตั้งแตทํางานมากวา 10 ป และก็
คิดวา TQM เปนระบบบริหารที่ดีที่สุด แมวาเราจะเพิ่งนํา TQM มาประยุกต
ใชไดเพียง 6-7 เดือน ก็สามารถเห็นผลไดชัดเจน เชน การใหบริการขายบัตรที่
รวดเร็วขึ้น ลดความยาวของคิวที่รอในชวงเทศกาล นอกจากนี้พนักงานยังมี
ความสุขใจในการทํางานเพิ่มขึ้น”
คุณพัณณิน กิติพราภรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อะมิวส
เมนท ครีเอชั่น จํากัด หรือ ดรีมเวิรลด (ผูไดรับรางวัล Best of the
Best ของมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มประเทศไทย ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๒)
ในบทความตอนตอไป ขอเชิญพบกับ “การเตรียมความพรอมสําหรับผูบริหารระดับสูง” เพื่อ การเดินทางไกล ไปบน
เสนทาง TQM อยางถูกตอง สูความสําเร็จ ดวยความมุงมั่นตั้งใจอันแนวแนและมั่นคง
แนะนําหนังสืออานเพิ่มเติม (คลิ๊กที่นี่ไปตามลิงกเพื่อดูเนื้อหายอของหนังสือ)
1) เกี่ยวกับ คานิยมหรือแนวคิดของทีคิวเอ็ม, วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, “TQM Living Handbook ภาคหนึ่ง: An
Executive Summary”, บริษัท ทีคิวเอ็มเบสท จํากัด, มีนาคม 2540.
2) เกี่ยวกับ โลกทัศนการบริหารแบบทีคิวเอ็ม, วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, “การบริหารคุณคาทั่วทั้งองคกร: เลม ๒ โลก
ทัศนใหมในการบริหาร”, บริษัท ทีคิวเอ็มเบสท จํากัด, พฤศจิกายน 2549.
3) เกี่ยวกับ การบริหารเข็มมุง, วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, “TQM LIVING HANDBOOK ภาคสอง: Hoshin Kanri and
Strategic Planning”, บริษัท ทีคิวเอ็มเบสท จํากัด, สิงหาคม 2541.
4) เกี่ยวกับ การบริหารขามสายงานและการออกแบบปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานประจําวัน, วีรพจน ลือประสิทธิ์
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สกุล, “TQM LIVING HANDBOOK ภาคหา: การบริหารกระบวนการอยางมีคุณภาพ ตอนที่ ๑ การสถาปนา
ระบบ”, พฤษภาคม 2544. และ “ibid ตอนที่ ๒ แนวทางการปรับปรุง”, กุมภาพันธ 2545.
5) เกี่ยวกับ การปรับปรุงคุณภาพงานแบบคิวซี, วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล และ ผดุงศักดิ์ ทวิชัยยุทธ, “TQM Living
Handbook ภาคเจ็ด คูมือปรับปรุงคุณภาพงาน สําหรับพนักงานทุกระดับในองคกรทีคิวเอ็ม”, บริษัท ทีคิวเอ็ม
เบสท จํากัด, ตุลาคม 2543.
6) เกี่ยวกับ การปรับปรุงงานแบบไคเซ็น, วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, "เพลินเปน 100 เทากับกิจกรรมเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง เลม 1, เลม 2, เลม 3" สมาคมสงเสริมเทคโน-โลยี่(ไทย-ญี่ปุน).
7) เกี่ยวกับ การตรวจวินิจฉัยโดยผูบริหารระดับสูง, วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล และ พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์, เว็บไซท
http://www.tqmbest.com, TQM Knowledge -> TQM Foundation -> Top Management Diagnosis, 2552.
อานบทความอื่นๆของผูเขียนไดใน TQM Magazine (คลิ๊กที่นี่เพื่อไปตามลิงก แลวเขาเมนู “คนหาบทความ”)
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