© ดร. วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล
สารบัญ

คํานํา
แบบฟอรมขอมูลปอนกลับ
บทนํา
สารบัญรูปและตาราง
บรรณานุกรม
บทที่ 1 “คุณภาพ” ยุทธศาสตรเพื่อการแขงขัน
บทที่ 2 เรื่องเลาทีคิวเอ็ม
2.1 The JATCO’s TQM
2.2 The YHP’s Tale
2.3 The SCI’s Story
2.4 The TPA’s Story
2.5 The SCG’s Home
บทที่ 3 “คุณภาพ” คืออะไร?
3.1 ระหวาง “มาตรฐาน” กับ “คุณภาพ”
3.2 นิยามของ “คุณภาพ”
3.3 การบริหารคุณภาพ 2 แนวทาง
3.4 การบริหารคุณภาพแบบญี่ปุน
บทที่ 4 “ทีคิวเอ็ม” คืออะไร?
4.1 แมแบบทีคิวเอ็ม
4.2 นิยามของทีคิวเอ็ม
4.3 วิถีธรรมแหงทีคิวเอ็ม

book\tqm1\CONTENT.DOC

V

หนา
vii
viii
ix
xiii
xvi
1
14
16
21
29
43
66
73
74
81
87
91
95
96
117
127

TQM LIVING HANDBOOK

© ดร. วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล

บทที่ 5 แนวคิดแบบทีคิวเอ็ม
5.1 สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
5.2 มีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม
5.3 ใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา
5.4 ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ
5.5 ใหความสําคัญแกกระบวนการ
5.6 กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา
5.7 บริหารดวยขอมูลจริง ของจริง ในสถานที่จริง
5.8 แกปญหาที่สาเหตุ เนนการปองกันการเกิดปญหาซ้ํา
5.9 ใชกรรมวิธีทางสถิติ
5.10 เรื่องสําคัญมีนอยเรื่องจิ๊บจอยมีเยอะ
5.11 ดําเนินการบริหารแบบ P-D-C-A
5.12 สรางระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
บทที่ 6 เริ่มตนทีคิวเอ็มอยางไร?
6.1 ขั้นตอนติดตั้งทีคิวเอ็มในองคกร
6.2 คุณสมบัติของวิสัยทัศนองคกรแบบทีคิวเอ็ม
6.3 สรางวิสัยทัศนองคกรแบบทีคิวเอ็ม
6.4 จัดทําแผนยุทธศาสตรองคกรแบบทีคิวเอ็ม

book\tqm1\CONTENT.DOC

VI

145
147
154
159
165
169
179
186
192
199
205
211
221
227
229
245
263
271

TQM LIVING HANDBOOK

© ดร. วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล

คํานํา
ความหวังที่จะเห็นคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน
ไทย โดยผานการพัฒนาอยางมีคุณภาพและยั่งยืนของ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ เปนกําลังใจที่ทุมเท
ใหแกการแตงตําราคูมือเลมนี้

↔ ผูเขียน อยากไดรับเสียงสะทอนจากผูอาน เพื่อประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพของตํารา
ชุด TQM LIVING HANDBOOK ที่จะจัดพิมพครั้งตอไปหรือที่จะเขียนเลมตอๆไป ดังนั้น จึง
ขอความกรุณาจากทานผูอานผูมีใจฝกใฝในการปรับปรุงคุณภาพ โปรดถายสําเนาแบบฟอรมใน
หนาถัดไปเพื่อกรอกความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในระหวางอานตําราเลมนี้ แลวสงกลับมายัง ......
ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล
บริษัท บีพีอารแอนดทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท จํากัด
12 ซอยแมเนี้ยว ถนนประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10320.
........ ดวยความขอบคุณเปนอยางยิ่ง ♥
♥ เพื่อความสะดวกของทาน โปรดถายสําเนาลงกระดาษขนาด A4 (ขยาย 115%) ♥
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