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คํานํา

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management หรือ TQM) เริ่มเปนที่รูจักและไดรับการนํามา
ประยุกตใชในหลายองคกรในประเทศไทย ตั้งแตตน ค.ศ.1990 และ คอยๆแพรหลายมากยิ่งขึ้นตามลําดับเรื่อยมา
จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ มีมากกวารอยองคกรที่ไดนํา TQM เขามาใชกันแลว
ในขณะเดียวกัน ทฤษฎีและองคความรูเกี่ยวกับ TQM ก็ไดรับการพัฒนาเพิ่มเติม จากแบบฉบับดั้งเดิมของเดมิ่งในยุค
ค.ศ.1950 และ ฉบับพัฒนาการในประเทศญี่ปุน ระหวาง ค.ศ.1960~1980 จน TQM ในปจจุบันมีเนื้อหากวางและลึกซึ้ง
กวาในอดีตเปนอยางมาก อันเปนผลมาจาก มาตรการสงเสริมของภาครัฐในหลายประเทศผาน “เกณฑตัดสินรางวัล
คุณภาพแหงชาติ” โดยเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแหงแรกในป ค.ศ.1987 และ การแบงปนความรูสาขานี้รวมกันใน
ระดับโลก อยางกวางขวาง ผานเครือขายอินเตอรเน็ท
การนํา TQM มาประยุกตใชในองคกรใดๆก็ตาม เปนกระบวนการที่ตองใชเวลานานมาก อยางนอยที่สุดก็ประมาณ
3~5 ป บางองคกรใชเวลารวม 10~20 ป รวมทั้ง ตองทุมเทความเพียรพยายาม ทั้งแรงกาย แรงใจ และ เวลา ของ
ผูบริหารและบุคลากรในทุกๆสวนขององคกร ดวยธรรมชาติของ TQM เอง นั่นก็คือ มีเนื้อหาที่กวางขวางครอบคลุมการ
บริหารองคกรทั้งระบบ มีสวนที่เปนหลักการและแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตรที่เขาใจไดยากในระยะเริ่มตน ตองเรียนรู
และนําไปปฏิบัติโดยพนักงานทั่วทั้งองคกร ทีละขั้น ทีละขั้น เพื่อฝกฝนใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง กอนที่จะสามารถเรียนรู
ใหเขาใจเนื้อหาในขั้นตอนตอไปไดตามลําดับ
ผูเขียนไดรับคําถามบอยครั้ง จากเจาของกิจการและผูบริหารระดับสูงในหลายองคกรที่กําลังจะเริ่มนํา TQM เขามาใช
เกี่ยวกับ การเตรียมความพรอมกอนจะเริ่มตน การจัดทําแผนสงเสริม TQM ทําแลวไดประโยชนอะไร และ จะทําไปถึง
ไหน จะใชเวลากี่ป จึงไดประมวลคําตอบและจัดทําเปนเอกสารชี้แจงแกผูบริหารเหลานั้น กอนจะนํามาเรียบเรียงเปน
ตําราเลมนี้
ตํารา “การสงเสริม TQM กับ ภาระหนาที่ของผูบริหารระดับสูง” เลมนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหผูอานเขาใจ
ก. กระบวนการนํา TQM มาติดตั้งในองคกร ซึ่งผูเขียนแบงออกเปน 5 ระยะ ไดแก ระยะเตรียมความพรอมของ
ผูบริหารระดับสูง ระยะวางรากฐาน ระยะสรางบูรณภาพของกระบวนการ ระยะมุงสูความเปนเลิศ และ ระยะมุงสู
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การตรัสรู
ข. สาระสําคัญในการติดตั้ง TQM แตละระยะ
ค. บทบาทและภาระหนาที่ของผูบริหารระดับสูงในการสงเสริม TQM ในแตละระยะ เพื่อใหการนํา TQM เขามาใช
กอเกิดประโยชนแกองคกรไดอยางเต็มศักยภาพ
สําหรับผูที่จะเริ่มตนนํา TQM เขามาใช ตําราเลมนี้จะชวยทานไดมาก ในการเตรียมความพรอมของผูบริหารระดับสูง
การจัดทําแผนสงเสริม TQM และ การสงเสริม TQM ใหถูกแนวทางและใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะในระยะ
วางรากฐานของ TQM ในชวง 2 ปแรก
สําหรับผูที่กําลังนํา TQM เขามาใช หรือ ไดนํา TQM มาใชนานแลว ตําราเลมนี้จะชวยทานไดมาก ในการตรวจสอบวา
ทานไดเดินมาถูกทางแลวหรือไม เดินมาไดไกลแคไหนแลว ถึงจุดหมายปลายทางแลวหรือยัง (ถึง ระยะสรางบูรณภาพ
ของกระบวนการ ระยะมุงสูความเปนเลิศ และ ระยะมุงสูการตรัสรู แลวหรือไม) มีเรื่องของ TQM ที่ทานยังไมเขาใจ ยัง
ไมไดนํามาประยุกตใช (โดยเฉพาะการสงเสริม TQM หลังระยะวางรากฐาน) หลงเหลืออยูหรือไม วิธีการสงเสริม TQM
ของทาน ทําให TQM แสดงศักยภาพของมันออกมาไดอยางเต็มที่แลวหรือไม เปนตน
เนื้อหาสวนใหญของตําราเลมนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณโดยตรงของผูเขียน ในระหวางการใหคําปรึกษาแนะนํา
ดาน TQM แกหลายองคกรตลอดเวลากวา 15 ป โดยอางอิงทฤษฎี TQM ของ 3 ปรมาจารย TQM ของโลก ไดแก
William Edward Deming, Kano Noriaki, Kume Hitoshi, และ The Baldrige National Quality Award Criteria เปน
ฐาน
ผูเขียน ขอขอบคุณ คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ (กลุมบริษัท ชัยบูรณบราเดอรส จํากัด) คุณสุพจน สุวรรณพิมลกุล (กลุม
บริษัท S.K.Polymer จํากัด) คุณพัณณิน กิติพราภรณ (สวนสนุก Dream World) คุณแสงรุง นิติภาวะชน (บมจ.2S) คุณ
เจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธ (บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรม จํากัด) ตลอดจน เจาของกิจการและผูบริหารระดับสูงในหลาย
องคกร ที่ไดกระตุน เปนคูคิด ใหความรู ดวยการตั้งคําถามและชวยคิดหาคําตอบ ใหแกผูเขียนในประเด็นเกี่ยวกับ การ
สงเสริม TQM ซึ่งไดรวบรวมนํามาเรียบเรียงเปนตําราเลมนี้ และขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักพิมพ ส.ส.ท. ที่ชวยตรวจทาน
ตนฉบับและจัดหนาหนังสือใหอานเขาใจงาย
ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล
มกราคม 2554

สารบัญ

บทที่ 1 ความสําคัญของการนํา TQM มาใชและปจจัยแหงความสําเร็จ
1.1 คุณภาพขององคกร 6 ระดับ
1.2 ประโยชนที่จะไดรับจากการนํา TQM มาใชพัฒนาระบบบริหาร
1.3 องคกรตองลงทุนอะไรบาง? ไดรับผลตอบแทนคุมคาไหม?
1.4 อิทธิบาทสี่ของผูบริหารระดับสูงคือปจจัยแหงความสําเร็จ
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บทที่ 2 กระบวนการสงเสริม TQM 5 ระยะของการสงเสริม TQM
2.1 ระยะเตรียมความพรอมของผูบริหารระดับสูง
2.2 ระยะวางรากฐานของ TQM
2.3 ระยะสรางบูรณภาพของกระบวนการ
2.4 ระยะมุงสูความเปนเลิศและระยะมุงสูการตรัสรู
2.5 แผนสงเสริม TQM ของปรมาจารยทานอื่นๆ

บทที่ 3 การเตรียมความพรอมของผูบริหารระดับสูงกอนออกเดินทาง
3.1 ผูบริหารระดับสูงเกิดเจตนารมณอันแนวแนในการนํา TQM เขามาใช
3.2 เรียนรูใหเขาใจ TQM อยางถองแท
3.3 เลือกที่ปรึกษาภายนอกและขอคําแนะนําในการเริ่มตน TQM
3.4 จัดตั้งองคกรสงเสริม TQM
3.5 จัดทําแผนสงเสริม TQM และ ประกาศนโยบายการนํา TQM เขามาใช

บทที่ 4 หนาที่ของผูบริหารระดับสูงในการสงเสริม TQM ระยะวางรากฐาน
4.1 หนาที่ของผูบริหารในระบบการปรับปรุงคุณภาพงานของ TQM
4.2 หนาที่ของผูบริหารในกระบวนการสงเสริมการปรับปรุงคุณภาพงาน
4.3 การตรวจวินิจฉัยโดยผูบริหารระดับสูง

บทที่ 5 หนาที่ของผูบริหารระดับสูงในการสงเสริม TQM หลังระยะวางรากฐาน
5.1 การสงเสริม TQM ระยะสรางบูรณภาพของกระบวนการ
5.2 การสงเสริม TQM ระยะมุงสูความเปนเลิศ
5.3 การสงเสริม TQM ระยะมุงสูการตรัสรู

บทที่ 6 การประเมินระดับความสําเร็จในการนํา TQM เขามาใช
6.1 การประเมินระดับคุณภาพของระบบบริหารโดยองครวม
6.2 การประเมินความคืบหนาของการติดตั้ง TQM ระยะวางรากฐาน
6.3 การประเมินประสิทธิผลดานการพัฒนาตนเองของพนักงาน
6.4 การประเมินคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน
6.5 การประเมินคุณภาพของระบบกระบวนการหรือระบบบริหาร
6.6 การประเมินประสิทธิผลดานผลลัพธทางธุรกิจ
ขอมูลหนังสือ
ขนาด B5 หนา 100 หนา
ราคา 250 บาท (ฟรี คาจัดสงทาง ปณ. ภายในประเทศ)
สั่งซื้อไดที่ บริษัท ทีคิวเอ็มเบสท จํากัด
โทรศัพท 0-2260-3710, อีเมล info@tqmbest.com,
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