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TQM Forum  คร้ังท่ี 15

ลูกคาชั่วนิรันดร : การตลาดเชิงยุทธดวย TQM
สามารถ  หงษวิไล

ธนาคารอาคารสงเคราะห

11 มิ.ย. 2554

แนวความคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM Concept)
การตลาดแบบ TQM 
Market – in สรางเสริมความภักดีของลูกคา
ลักษณะโดยทั่วไปขององคกรที่บริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร TOM
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แนวความคิดขององคกรบริหารดวย (TQM)
สามารถ  หงษวิไล

มิ.ย. 2554

-Process / Result Orientation

-Focus on Customer

-Market-in Concept Implemented

-Latent Requirement Satisfaction

-Management by Fact

-PDCA Management Cycle

-Standardization For Prevention
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PROCESS / RESULT ORIENTATION

Customer Focus

ผูนําสง
ปจจัย
นําเขา

กระบวนการ
กระบวนการ
ประมวลผล / 
ดําเนินการ

ปจจัย
นําเขา

ปจจัย
สงออก

ผลผลิต        ผลลัพธ       ผลกระทบ
Output       Outcome     Impact

ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ

สงมอบ

ระดับ 1 : สนองตามมาตรฐาน

ระดับ 2 : สนองตามคาดหวัง

ระดับ 3 : สนองเหนือความคาดหวัง

ลูกคา

CS I P O

สามารถ  หงษวิไล
มิ.ย. 2554

ขอมูลปอนกลับ
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Latent Requirement : ความตองการแฝง – ความรอนแฝง
: บางครั้งลูกคาไมรูวามีความตองการแตเม่ือพบหรือ
 ไดรับการบริการ “โดนใจ” ตัดสินใจซ้ือและบอกตอ

MARKET - IN CONCEPT and
LATENT REQUIREMENT SATISFACTION สามารถ  หงษวิไล

มิ.ย. 2554

Market-in : สินคาที่คํานึงถึงความตองการของลูกคา 
นําความตองการของลูกคาเปนที่ตั้ง
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MANAGEMENT BY FACT

ตัดสินใจปฏิบัติการดวยพื้นฐาน “ความจริง”

ปฏิบัติการแบบ “มุงลูกคา” – เนนการทํางานการบริหารงานดวยความจริง
 ความจริง - บริเวณทํางาน จุดที่ปฏิบัติการหรือสถานท่ีเกิดเหตุจริง
 ความจริง - ของจริง  ตัวอยางจริง
 ความจริง - สถานภาพความเปนจริง

 ความจริง   จาก   รายงาน
“4W + 1H”

 ความจริง   จาก   ขอมูล

สามารถ  หงษวิไล
มิ.ย. 2554
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P D C A

วงจรการปรับปรุงงานตอเนื่อง

PDCA Management Cycle สามารถ  หงษวิไล
มิ.ย. 2554

PDCA ใชในทุก “งาน” ไมวา เล็ก  ใหญ
วางแผน – ลงมือ ปฏิบัติตามแผน – ตรวจสอบผล- ปฏิบัติการ
แกไขใหบรรลุเปาหมายหรือทําใหเปนมาตรฐาน เพื่อปฏิบัติ
ใหบรรลุผลคราวตอไปอยางตอเน่ือง - ปองกันปญหาเกิดซ้ํา
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S D C A

- กําหนดมาตรฐาน : ลายลักษณ - สะดุดตา/ปองกันความผิดพลาดไดทางกายภาพ
- สงตอ : สรางความเปนเจาของ
- ติดตาม : ความคืบหนาตามจุดควบคุม
- จูงใจ : ยอมรับ  จดจํา
- ทบทวน : มาตรฐานเปนระยะที่เหมาะสม
 การทําเปนมาตรฐาน - กลไกสรางความตอเนื่องของปฏิบัติการและผลลัพธ

- ปองกันปญหาเกิดซํ้า

STANDARDIZATION  FOR  PREVENTION สามารถ  หงษวิไล
มิ.ย. 2554

ยกระดับ
กาวหนา

A

C

P

D
Standardization Continuous 

Improvement

Standardization
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การทํางาน “มุงลูกคา” ดวย
การ “ปองกัน” ลวงหนา
หลีกเลี่ยงการ “แกไข” “แกตัว”

การทําเปนมาตรฐาน - ปองกันปญหาเกิดซ้ํา
เพื่อลูกคาไดรับการสนองตอบตาม
ความตองการมาตรฐานเสมอทุกคร้ังทุกที่ทุกเวลา

การมาตรฐาน - การปองกัน
สามารถ  หงษวิไล

มิ.ย. 2554
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PRODUCT/SERVICES:    Value  Meet Customer’s  Latest Requirement
PRICE :    Reasonable

Price              Value
PLACE/CHANNEL :    Ease & Convenience
PROMOTION :    Right to all
PUBLIC RELATION :    All Facts to

การตลาดแบบ TOM
สามารถ  หงษวิไล

มิ.ย. 2554

A
Customer Oriented – Market - in Marketing
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Market - in สรางเสริมความภักดีของลูกคา
สามารถ  หงษวิไล

มิ.ย. 2554

Market - in Marketing  สรางและเสริมความภักดี
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Market - in สรางเสริมความภักดีของลูกคา
สามารถ  หงษวิไล

มิ.ย. 2554

Market - In :
 นึกถึงผูที่ รับ ผลงาน จากเรา
 นึกถึงผูที่ รับ ผลจากการกระทําของเราเสมอ

 Product - Out :
 เอาตัวเองเปนที่ต้ัง/ไมใหความสําคัญกับความตองการของลูกคา
 คํานึงเฉพาะจุดยืนมุมมองผลประโยชนสวนตนเทาน้ันหรือ 

ใหนํ้าหนักจุดยืนมุมมองของลูกคาตํ่ากวา

Market - In vs Product - Out
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Market - in สรางเสริมความภักดีของลูกคา
สามารถ  หงษวิไล

มิ.ย. 2554

Market - In  Product - Out

“เราตองแสวงหาความตองการและตอบสนองโดยตระหนักเสมอ 
ในผลจากการกระทําของเราจะมีผลตอผูรับอยางไร (Market - In)
ไมนึกถึงเฉพาะประโยชนของตน หรือเอาตัวเองเปนที่ต้ังเทาน้ัน 
(Product - Out)”
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Market - in สรางเสริมความภักดีของลูกคา  
FOCUS on The CUSTOMERFOCUS on The CUSTOMER สามารถ  หงษวิไล

มิ.ย. 2554

““ CustomerCustomer’’s requirements requirement always comes first, always comes first, numeratornumerator..””
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Market - in เสริมสรางความภักดีของลูกคา
สามารถ  หงสวิไล

มิ.ย. 2554

•• กระบวนการถัดไปคือกระบวนการถัดไปคือ  ““ลูกคาลูกคา””  ของเราของเรา
ทําอยางไรทําอยางไร  --  เปดใจใหกวางเปดใจใหกวาง  ลดอัตตาลดอัตตา

--  ยอมรับความจริงยอมรับความจริง
--  ยินดีที่หนาแตกยินดีที่หนาแตก  

NEXT PROCESS is Our CustomerNEXT PROCESS is Our Customer
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Market - in สรางเสริมความภักดีของลูกคา
สามารถ  หงษวิไล

มิ.ย. 2554
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Market - in สรางเสริมความภักดีของลูกคา
นําความตองการของลูกคาเปนตัวต้ัง

สามารถ  หงสวิไล
มิ.ย. 2554

จุดยืน มุมมอง ความตองการของลูกคา 
(Market-In, Outside-In , Customer’s requirement-In)

- เพ่ือใหเกิดความ “พึงพอใจ” แกลูกคา  ทุกคนจึงตองปฏิบัติงานแบบ “มุงลูกคา”
โดยคํานึงถึงจุดยืนมุมมองความตองการของลูกคา (Market – In)มิใช
ปฏิบัตคํิานึงเพียงเฉพาะจุดยืนผลประโยชนของผูผลิต ผูใหบริการหรือผูทํางาน 
เทานั้น (Product – Out) หรือนําจุดยืนของลูกคาเปนตัวตั้ง

- ตัวอยางปฏิบัติการแบบ Market – In / Product – Out 



17TQM_Forum_110654

1. บุคลากรทํางานในลักษณะใหความสําคัญกับลูกคา/มุงลูกคา ( Market-in)
2. ใชขอมูลจริงในการทํางาน (Management By Facts )
3. มุงเนนกระบวนการและผลสัมฤทธิ ์( Process  and Result  Orientation )
4. มีการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement : PDCA)
5. มีธรรมาภิบาล ( Good Governance )
6. แสดงความรับผิดชอบตอสังคม  ส่ิงแวดลอม  และประเทศชาติ

( Corporated Social  Responsibility )
7. มีนวัตกรรม (Innovation)

ลักษณะโดยท่ัวไปขององคกรท่ีมีการบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ังองคกร TQM สามารถ  หงษวิไล

มิ.ย. 2554


