แบบประเมินความพรอม
กอนจะนํา TQM มาประยุกตใชในองคกร

ไมสงวนลิขสิทธิ์

โดย ดร. วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล
คํานํา
แบบฟอรมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูบริหารระดับสูงขององคกรที่สนใจจะนํา TQM มาใชพัฒนาคุณภาพ
ของระบบบริหาร ใชประเมินความพรอมของตนเอง รวมทั้ง ตรวจสอบประเด็นที่จําเปนจะตองเตรียมตัวใหพรอม เพื่อจะ
ไดนํา TQM เขามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนไปโดยราบรื่น
ในกรณีที่ ทานประสงคจะใชบริการปรึกษาแนะนําจาก บริษัท TQM Best จํากัด ผูบริหารระดับสูงขององคกรจะตอง
ประเมินความพรอมตามแบบฟอรมนี้ ตามความเปนจริง แลวสงมาใหผูเชี่ยวชาญของเราใชเปนขอมูลประกอบการวาง
แผนการใหคําปรึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอไป

เกณฑกําหนดคะแนนความพรอม
1.การนํา TQM เขามาใช ริเริ่มโดย (เลือกไดขอเดียว)
2.ความเขาใจเกี่ยวกับ TQM ของผูบริหารระดับสูง (เลือกขอเดียว)
3.เหตุการณชักนําผูบริหารระดับสูงอยากใช TQM (หลายขอได)
4.ปจจัยกระตุนใหจําเปนตองนํา TQM เขามาใช (เลือกขอเดียว)
5.จุดมุงหมายสําคัญที่สุดในการนํา TQM มาใช (เลือกขอเดียว)
6.ผูบริหารสูงสุดไดสื่อสารใหพนักงานทราบเหตุผลและจุดมุงหมาย
7.สภาพการทํางานในบริษัท (เลือกไดขอเดียว)
8.บริษัทมีประสบการณในการนํา TQM เขามาใชกี่ปแลว
9.บริษัทมีแผนที่จะนํา TQM เขามาเปนเวลา (เลือกไดขอเดียว)
10.บริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรสําหรับ TQM (หลายขอได)
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คะแนนที่ได-ระดับความพรอม
≤ 99 ยังไมควรเริ่ม มีโอกาสลมเหลวสูง จะเสียเวลาเปลา จําเปนตองเตรียมความพรอมเพิ่มเติมกอนจะเริ่ม TQM
100 ~ 150 ตองเตรียมความพรอมเพิ่มเติม กอนจะเริ่มตน
≥ 151 มีความพรอมมาก สามารถเริ่มไดทันที
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1. การจะนํา TQM เขามาใชพัฒนาระบบบริหารของบริษัท ริเริ่มโดย (เลือกไดเพียงขอเดียว)
a) ผูจัดการฝาย ..........................................................หรือ (ระบุ) ...............................................................
b) กรรมการผูจัดการ
c) ประธานเจาหนาที่บริหาร
d) เจาของกิจการ
2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ TQM ของผูบริหารระดับสูงในขอ 1. (เลือกไดเพียงขอเดียว)
a) ยังไมมีความรูความเขาใจแตอยางใด
b) มีความรูความเขาใจอยูบางและยังไมมีประสบการณในการนํามาปฏิบัติ
c) มีความรูความเขาใจดีแตยังไมมีประสบการณในการนํามาปฏิบัติ
d) มีประสบการณนํามาปฏิบัติ ....... ป ระหวางป .......... ถึง ป ............ ที่ ..................................................
e) อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................
3. เหตุการณที่ชักนําใหผูบริหาระดับสูงตามขอ 1. สนใจที่จะนํา TQM เขามาใชพัฒนาระบบบริหาร (เลือกไดหลายขอ)
a) ไดรับขอเสนอแนะจากผูบริหารระดับลาง
b) ไดขาววาบริษัทคูแขงเริ่มนํา TQM มาใชแลว
c) ไดรับความรูมาจากผูบริหารระดับสูงในบริษัทอื่น
d) ไดรับความรูจากการอานหนังสือ (ระบุ) .................................................................................................
e) ไดรับความรูจากการเขารวมสัมมนา (ระบุหลักสูตร+วิทยากร) .................................................................
f) ไดรับความรูจากการเยี่ยมชมบริษัทที่นํา TQM มาใช (ระบุชื่อบริษัท) .......................................................
g) อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................................................
4. ปจจัยที่กระตุนใหบริษัทจําเปนตองนํา TQM เขามาใชพัฒนาระบบบริหาร (เลือกไดเพียงขอเดียว)
a) บริษัทประสบวิกฤติยอดขายตกต่ําเนื่องจากสินคาไมมีคุณภาพ มีการรองเรียนและเรียกคาเสียหายจากลูกคา
มาก สินคาขายสูคูแขงไมได
b) ผูบริหารระดับสูงมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงประสิทธิผลดานการบริหารของเขา
c) บริษัทกําลังขยายตัวอยางรวดเร็วจําเปนตองมีการทํางานอยางเปนระบบ มากกวาการพึ่งพาความรูของ
บุคลากรแตเพียงอยางเดียว
d) อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................
5. จุดมุงหมายสําคัญที่สุดของผูบริหารระดับสูงในการนํา TQM มาใชพัฒนาระบบบริหาร เพื่อ (เลือกไดเพียงขอเดียว)
a) ลดของเสีย ลดตนทุน ลดรอบเวลาการผลิต
b) ปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการใหเปนที่พึงพอใจของลูกคา
c) เพิ่มยอดขาย-สวนแบงตลาด และ เพิ่มผลกําไร
d) พัฒนาบุคลากรใหเปนคนที่มีคุณภาพ
e) ปรับเปลี่ยน Management Paradigm
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6. ผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร สื่อสารใหพนักงานในบริษัท ทราบเหตุผลและจุดมุงหมายของการนํา TQM เขามาใช
a) ยังไมไดประกาศ
b) ไดประกาศแลว
7. สภาพแวดลอมในการทํางานภายในบริษัทของทานอยูในระดับใด (เลือกไดเพียงขอเดียว)
a) กระบวนการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคกร ไดรับการออกแบบใหมใหสามารถสงมอบสินคาบริการที่มีคุณภาพตรง
ตามหรือเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา
b) มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีและครอบคลุม สามารถปองกันมิใหเกิดปญหาซ้ํา ไดเปนสวนใหญ
c) แกไขปญหาที่ปลายเหตุอยูเสมอ ไมสามารถการกําหนดมาตรการปองกันปญหาเกิดซ้ําได
d) ตั้งรับปญหา จะตื่นตัวแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาเปนครั้งๆ แบบไฟไหมฟาง
e) พนักงานเห็นปญหาอยูตําตา แตปลอยปละละเลยไมสนใจที่จะจะแกไขปรับปรุง
8. บริษัทมีประสบการณในการนํา TQM เขามาใชพัฒนาระบบบริหารของบริษัท
a) ยังไมมีประสบการณ b) มี ....... ป โปรดอธิบายสาระสําคัญ ............................................................
……………………………………………………………………………………………………………....
9. บริษัทมีแผนที่จะนํา TQM เขามาใชพัฒนาระบบบริหารของบริษัทเปนเวลา (เลือกไดเพียงขอเดียว)
a) ยังไมกําหนด b) 1 ป
c) 2 ป d) 3 ป
e) 4 ป f) ตลอดไป
10. บริษัทเขาใจและไดจัดเตรียมบุคลากรและเวลาสําหรับการนํา TQM มาพัฒนาระบบบริหาร (เลือกไดหลายขอ)
a) ไดจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริม TQM โดยมีผูบริหารระดับสูงเปนประธานแลว
b) ไดจัดตั้งสํานักงานสงเสริม TQM แลว
c) ไดจัดเตรียมใหมีผูฝกอบรม TQM เปนวิทยากรภายในบริษัท
d) ผูบริหารสูงสุดขององคกรตระหนักวาการนํา TQM มาใชพัฒนาคุณภาพของระบบบริหาร เปนยุทธศาสตรที่มี
ความสําคัญลําดับตนๆของบริษัท
e) ผูบริหาร 3 ระดับบนตระหนักดีวาจะตองจัดสรรเวลาเดือนละ 2~3 วัน สําหรับเรียนรู TQM และ นํามา
พัฒนาการบริหารงานของตน
ลงนาม โดยผูบริหารระดับสูง (ชื่อ-สกุล, ตําแหนง, ลายเซ็นต) ขางลางนี้

คําแนะนํา
ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในการเตรียมความพรอมกอนจะเริ่มตน TQM ในตํารา TQM Living
Handbook ภาคเกา การสงเสริม TQM กับ ภาระหนาที่ของผูบริหารระดับสูง, ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, จัดพิมพโดย
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), สั่งซื้อไดที่ บริษัท ทีคิวเอ็มเบสท จํากัด, โทรศัพท 0-2260-3710, อีเมล
info@tqmbest.com, 100 หนา, ราคา 250 บาท.
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