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ทฤษฏีใหม่ในการบริหารธุรกิจของมนุษยชาติ
องค์ความรูข้ องมนุษยชาติดา้ นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้เจริญก้าวล้ำหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว เพราะเรามีประสบการณ์กับธรรมชาติรอบๆ ตัวเรามานับล้านปี
สามารถจัดให้มกี ารทดลองหรือจำลองสถานการณ์ให้เกิดขึน้ ซ้ำๆ ในห้องทดลองเพือ่
ทดสอบ ข้อสังเกต สมมติฐาน สร้างเป็นทฤษฎี กลายเป็นองค์ความรูใ้ หม่ๆ ทีส่ ามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มากมายเหลือ
คณานับ ดังเช่นทุกวันนี้
อีกด้านหนึง่ องค์ความรูข้ องมนุษยชาติดา้ นสังคมศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์
และด้านการบริหารธุรกิจ เพิง่ จะเริม่ ต้นเมือ่ ประมาณ 200 กว่าปีทผ่ี า่ นมานีเ้ อง หลัง
จากการปรากฏขึน้ ของเครือ่ งจักรไอน้ำและโรงงานขนาดใหญ่ ทีไ่ ด้นำมนุษย์จำนวน
มาก มาอยู่รวมกัน เพื่อร่วมทำการผลิต เกิดเป็นสังคมแบบใหม่ที่เรียกว่า "อุตสาห
กรรม" ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่างไปจากสังคม "เกษตรกรรม" ในอดีต
ทำให้ประสบการณ์และองค์ความรูข้ องมนุษยชาติ โดยเฉพาะด้านการบริหาร
ธุรกิจ จึงยังมีอยู่น้อยและยังล้าหลังอยู่มาก ยังมีพรมแดนแห่งความรู้ในสาขานี้อยู่
อีกมากมาย ทีม่ นุษย์เรายังก้าวล่วงเข้าไปไม่ถงึ
เดมิง่ เป็นบุคคลแรก ทีไ่ ด้คน้ พบและวางรากฐานให้แก่การพัฒนาองค์ความ
รูใ้ หม่ในการบริหารธุรกิจ ให้แก่มวลมนุษยชาติ ซึง่ ในปัจจุบนั นิยมเรียกองค์ความรูน้ ้ี
ว่า การบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร (Total Quality Management หรือเรียกย่อว่า
TQM) โดยเริ่มจากการไปสอนผู้บริหารชาวญี่ปุ่นในปี ค.ศ.1950 และ 1952 จน
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สามารถช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นพลิกฟื้นจากความบอบช้ำหลังพ่ายแพ้ในสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ จนกลายมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจภายในเวลาเพียง 20-30 ปี ให้
หลัง
ต่อมา เดมิง่ ก็ได้กลับไปเผยแพร่ความรูข้ องเขาให้แก่ประเทศอเมริกา ด้วย
การเขียนตำราชือ่ Out of the Crisis ในปี ค.ศ.1982 ซึง่ มีสาระสำคัญทีเ่ รียกว่า 14
Principles for Transformation of Western Management จนทำให้ในประเทศ
อเมริกาเกิดการปรับเปลีย่ นแนวคิดและแบบแผนในการบริหารใหม่ตามหลักการของ
เดมิง่ และกลับมาเป็นผูน้ ำในระดับโลกได้อกี ครัง้ หนึง่ ในช่วงปลายทศวรรษ 1990
เดมิ่ง ได้อธิบายและสรุปใจความสำคัญขององค์ความรู้ใหม่ในการบริหาร
ธุรกิจอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ เขาเรียกว่า A System of Profound Knowledge อันเป็นบท
สำคัญในตำราชือ่ The New Economics for Industry, Government, Education
ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1994 หลังจากที่เดมิ่งได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในปี
ค.ศ.1993 แล้ว
นอกจากเดมิง่ แล้ว องค์ความรูใ้ หม่ในการบริหารธุรกิจของมนุษยชาติน้ี ได้
รับการสร้างสรรค์ตอ่ เติม โดยปรมาจารย์ทคี วิ เอ็มทีม่ ชี อ่ื เสียงอีกหลายท่าน อาทิ ครอสบี้
ซึ่งเป็นผู้ปูพื้นฐานด้าน TQM ให้แก่ประเทศสิงค์โปร์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1985, จูรัน,
ไฟเกนบาม, อิชคิ ะวา คะโน เป็นต้น

จากการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรสู่การบริหารคุณค่าทั่ว
ทั้งองค์กร
นับตัง้ แต่ผเู้ ขียน ได้เขียนบทความเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับ การบริหารคุณภาพ
ทัว่ ทัง้ องค์กร เป็นครัง้ แรกในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันอาทิตย์ท่ี 7 มกราคม
พ.ศ.2539 และ ต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปลายปี พ.ศ.2540 ผู้เขียนได้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมจากปรมาจารย์ทีคิวเอ็มหลายๆ ท่านนำมาใช้ในการให้คำปรึกษา
แนะนำเพื่อพัฒนาระบบบริหารตามแนวทางของทีคิวเอ็ม ให้แก่หลายสิบบริษัทใน
-12-
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การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร

ประเทศไทย พร้อมกับ ได้เรียนรู้ ได้แง่คดิ และประสบการณ์มากกมาย จากผูบ้ ริหาร
และผูป้ ฏิบตั งิ านในบริษทั เหล่านัน้ โดยผ่านการทำงานร่วมกันดังกล่าว ตลอดเวลา กว่า
10 ปีทผ่ี า่ นมา

รูปจําลองทีวเี อ็มของ ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล
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ผูเ้ ขียนได้ประมวลความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั นำมาเผยแพร่ตอ่ ในรูป
ของตำรา TQM Living Handbook และ Management Best Practices รวม 13
เล่ม ในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา และได้สังเกตเห็นพัฒนาการขององค์ความรู้
เกีย่ วกับทีควิ เอ็ม ทีม่ คี วามคืบหน้าและชัดเจนยิง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
โดยเฉพาะ การขยายความหมายของวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของ
องค์กรทีควิ เอ็ม อันได้แก่ "คุณภาพ" ไปสูก่ ารมุง่ สร้าง "คุณค่า" ให้แก่ลกู ค้า ซึง่ ก็สอด
รับกับกรอบแนวคิด ในการบริหารธุรกิจของสำนักอืน่ ๆบางสำนัก อาทิ เกณฑ์ตดั สิน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การบริหารห่วงโซ่คณ
ุ ค่า การบริหารโดยคำนึงถึงความสมดุล
ของคุณค่า ทีจ่ ะสร้างและแบ่งปันให้แก่ผมู้ ผี ลประโยชน์รว่ มทุกฝ่าย เป็นต้น
ทำให้ผู้เขียนเชื่อว่า ในอนาคต นักทฤษฎีและนักปฏิบัติในด้านการบริหาร
มีแนวโน้มทีจ่ ะใส่ใจต่อ การสร้างคุณค่ามากขึน้ เรือ่ ยๆ อันเป็นการต่อยอดวัตถุประสงค์
เดิมทีจ่ ะสร้างสรรค์คณ
ุ ภาพ รวมทัง้ ทำให้วตั ถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ มีความ
หมายทีช่ ดั เจนและเข้าใจง่ายยิง่ ขึน้
ผู้เขียนจึงได้ใช้คำว่า การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร แทนคำ การบริหาร
คุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร ในตำราชุดใหม่ทก่ี ำลังเขียนต่อจากนีไ้ ปทุกๆเล่ม
การบริหารคุณค่าทัว่ ทัง้ องค์กร ทีผ่ เู้ ขียนได้รวบรวม ความรูแ้ ละประสบการณ์
ตลอดช่วงเวลา 10 ปีทผ่ี า่ นมา มีองค์ประกอบหลักๆ ดังแสดงในรูปหน้า 13

ตำราชุดการบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร
เนือ่ งจาก การบริหารคุณค่าทัว่ ทัง้ องค์กร ตามรูปข้างต้น มีเนือ้ หาครอบคลุม
การบริหารธุรกิจทัง้ ระบบ ทำให้ตอ้ งแบ่งการนำเสนอออกเป็นหลายเล่ม และ เพือ่ ให้
ผู้อ่าน อ่านได้สะดวก เข้าใจง่าย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้ง
สามารถตอบสนองความต้องการของผูอ้ า่ นในวงกว้าง ทัง้ นักศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ พนักงาน ผู้บริหาร และ บริษัท ทั้งที่เพิ่งเริ่มต้น
ศึกษาและผูท้ ก่ี ำลังประยุกต์ใช้ในระดับสูงแล้วก็ตาม ผูเ้ ขียนจึงได้กำหนดแนวคิดใน
-14-
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การจัดพิมพ์เผยแพร่ตำราชุดนีไ้ ว้ดงั นี้
 ขนาดของหนังสือแต่ละเล่ม มีขนาดเล็กเท่ากระดาษ A5 หรือทีเ่ รียกว่า
Pocket Book ความหนาประมาณ 120~150 หน้า สามารถพกพาติด
ตัวได้สะดวก
 แบ่งเนือ้ หาออกเป็นตอนๆ ตามหัวข้อองค์ประกอบหลักๆดังแสดงในรูป
ให้มเี นือ้ หาจบสมบูรณ์ภายในแต่ละเล่มแต่ละตอน รวมทัง้ ชุดคาดว่าจะ
มีประมาณ 12 ถึง 15 เล่ม
 ในแต่ละเล่มจะแบ่งออกเป็นบทต่างๆตามหัวข้อย่อยภายในองค์ประกอบ
หลักๆนัน้ เพือ่ ง่ายต่อการจับประเด็นต่างๆให้สมั พันธ์กบั ภาพรวม และ
สามารถสืบค้นเข้าถึงได้งา่ ย เมือ่ ต้องการอ้างอิงถึง ในภายหลัง
 มีแบบฝึกหัดท้ายบททุกบท ซึง่ คำถามทุกข้อจะสะท้อนประเด็นสำคัญๆ
ของบทนัน้ ๆ ทีผ่ เู้ รียนต้องเข้าใจและตอบได้ดว้ ยตนเอง ไว้เป็นแบบฝึกหัด
สำหรับผูเ้ รียนใช้ตรวจสอบทบทวนความรูแ้ ละความเข้าใจของตนเอง
 มีฉบับทีจ่ ดั ทำเป็น Electronic Book ในรูปแบบแฟ้ม PDF ซึง่ มีขอ้ ดีคอื
มีสีสันสวยสดงดงามตลอดเล่ม มีการเชื่อมโยงหลายมิติระหว่างหัวข้อ
ที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อความสะดวกสำหรับผู้อ่านในการสืบค้น ทำ
ความเข้าใจเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บริษทั หรือองค์กรขนาดใหญ่
นำไปใช้ตดิ ตัง้ ไว้ในระบบ Knowledge Management ภายในบริษทั ให้
พนักงานได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างทั่วถึง ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า และใน
อนาคต จะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดจากเว็บไซท์ www.
tqmbest.com ได้ดว้ ย
สำหรับตำรา เล่ม ๑ นี้ กล่าวถึง 1) การกำหนด อุดมการณ์อันแน่วแน่
(Vision) ที่จะสร้างคุณค่าให้แก่มนุษยชาติ, 2) ความหมายของ คุณค่า คุณภาพ
มาตรฐาน และ ความสำคัญของทั้ง 3 อย่างนี้ ที่มีต่ออนาคตของธุรกิจ, และ 3)
ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
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องค์ประกอบของระบบบริหารคุณค่าทัว่ ทัง้ องค์กร ซึง่ ทัง้ 3 หัวข้อนีถ้ อื ว่า เป็นจุดเริม่
ต้นของการเรียนรูส้ ง่ิ ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานทีส่ ดุ ของระบบบริหารคุณค่าทัว่ ทัง้ องค์กร
ส่วนเล่มต่อๆไป จะกล่าวถึง โลกทัศน์ของทีวีเอ็ม วิถีธรรมของทีวีเอ็ม ค่า
นิยมของทีวเี อ็ม ฯลฯ ไปตามลำดับ และ คาดว่าผูเ้ ขียนจะสามารถเรียบเรียงและจัด
พิมพ์เผยแพร่ออกมาได้ปลี ะประมาณ 3 เล่ม
หวังว่าตำราชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นทุกๆท่าน สามารถนำไปประยุกต์
ใช้ได้จริงในกิจการงานของท่าน นำไปเผยแพร่ตอ่ ผูท้ ท่ี า่ นมีความปรารถนาดี และ ส่ง
ผลกระทบให้เกิดคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนไทยประเทศไทย ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ปัญญา

ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิส์ กุล
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บทที่ 1 บริษัทกับอุดมการณ์อันแน่วแน่




 

1.1 บริษัทคือกระบวนการสร้างคุณค่า
บริษทั คืออะไร? คำตอบสัน้ ๆ บริษทั ก็คอื กระบวนการสร้างคุณค่า
ผูเ้ ขียนขอนิยามว่า บริษทั คือ สถานทีช่ มุ นุมกันของปัจจัยการผลิต อัน
ประกอบด้วย เงินทุน ทีด่ นิ โรงงาน เครือ่ งจักร คน ความรู/้ ความเชีย่ วชาญ แรงงาน
เทคโนโลยี เป็นต้น ซึง่ ได้ถกู นำมาจัดการอย่าง เป็นระบบ และ เป็นกระบวนการ
เพือ่ นำ วัตถุดบิ พลังงาน สาธารณูปการ บริการและสินค้า ทีซ่ อ้ื มาจากผูอ้ น่ื ซึง่ เรียก
ว่า ผูส้ ง่ มอบ นำมาแปรรูปให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าหรือมีคณ
ุ ประโยชน์
มากยิง่ ขึน้ ต่อ ลูกค้า ตลาด และ มนุษยชาติ

ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
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บริษทั

ตลาด

ผูมีผล
ประโยชนรวม

ตัวอยาง

ดอกเบี้ย
ปนผล
ทุนสํารอง
ธนาคาร
ผูถือหุน

เงินเดือน
สวัสดิการ
โบนัส
พนักงาน
ผูบริหาร

ภาษี

รัฐบาล
ชุมชน

ลูกคา

คุณประโยชน
ที่ไดรับ
จากการนําไปใช

รูป 1.1.1 เป็นผังภาพเชิงความคิด ที่แสดงความหมายของบริษัทตามนิยามข้างต้น

ผูสงมอบ

วัตถุดิบ
คาพลังงาน
คาสื่อสาร
คาขนสง
ฯลฯ

ผูสงมอบ

แผนงาน สรางสรรค
ลูกคา/คูค า
สื่อสาร
ความรู
กระบวนการ คุณคาใหแก
คุณคา
ของ
วิธีการ
สินคา
ถึงลูกคา
พนักงาน
คูแขง
ปฏิบัติงาน
บริการ
สาธารณูปโภค
คุคุณณคคาาทีที่ส่สงงมอบ
มอบ
ใหใหแแกกลลูกูกคคาา
รายการ
คุณคาที่เพิ่มขึ้น
ตนทุนซื้อมา
รายได

บริษัทขนสง

ผูผลิตวัตถุดิบ

รูป 1.1.1 บริษทั คืออะไร?

1.1 บริษัทคือกระบวนการสร้างคุณค่า
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