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มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.) 

สร้างเสริม ให้ความรู้ 

เผยแพร่ ผลักดัน และพัฒนาองค์ความรู้  

ในการประยุกต์ใช้ TQM ขององค์กรต่างๆ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ได้ก่อต้ังขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2545

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสรมิและผลักดัน การประยุกต์ใช้ TQM 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพฒันาความสามารถในด้านการจัดการ           

เพื่อก่อให้เกิดประสทิธิผลของประเทศในด้านต่างๆ 

จดัการกลยทุธ์ดว้ย TQM ไม่ยากย่างทีคิ่ด : มูลนิธิส่งเสริม ทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย

มูลนิธิส่งเสริมทีควิเอ็มในประเทศไทย (มสท.) 
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1. ส่งเสริมและผลักดันการประยุกต์ใช้ TQM ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถด้านการจัดการอย่างรวดเร็วและเป็น ปึกแผ่น 
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลของชาติในด้านต่อไปน้ี

• ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 
• การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
• การเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรต่างๆ และสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพและปัญหาอุปสรรคของการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด TQM 

วัตถุประสงค์ 
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3. ให้ข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้าน TQM
ต่อสาธารณชนและรัฐบาล
4. เพื่อให้เกิดการสะสมและถ่ายทอดประสบการณ ์ 
ของผู้ที่ได้รับความส าเร็จในการประยุกต์ใช้แนวคิด TQM ให้เป็นที่รับรู้ เรียนรู้ 
อย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงธุรกิจและแวดวงวิชาการ
5. ส่งเสริมความร่วมมือ
กับ สถาบัน ส านักงาน สมาคม มูลนิธิ สถาบันวิชาการและภาคเอกชน                            
ในการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ใน การประยุกต์ใช้ TQM ในองค์การต่างๆ

วัตถุประสงค์ 

จดัการกลยทุธ์ดว้ย TQM ไม่ยากย่างทีคิ่ด : มูลนิธิส่งเสริม ทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย



66

6. สร้างความสัมพนัธ์
กับองค์การต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
7. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม

8. ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

9. ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อ
สาธารณประโยชน์

วัตถุประสงค์ 
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ผลการด าเนินงาน 
Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

เป็นเวทีประชุมเพื่อน าเสนอบทความที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี
โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ

โดยได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ต่อเนื่องกัน 19 ปี 
และมีองค์กรที่ได้น าเสนอบทความกว่า 150 องค์กร และมากกว่า 250 บทความ
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ผลการด าเนินงาน 
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จัดท าหนังสือ TQM Proceeding ประกอบการจัดประชุม 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด PDF File ได้ฟรีที่ www.ftqm.or.th

ผลการด าเนินงาน 

จดัการกลยทุธ์ดว้ย TQM ไม่ยากย่างทีคิ่ด : มูลนิธิส่งเสริม ทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย

ฟรี



1010

สัมมนา TQM Forum

เป็นกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้าน TQM แก่สมาชิก (ฟรี)

ผลการด าเนินงาน 

จดัการกลยทุธ์ดว้ย TQM ไม่ยากย่างทีคิ่ด : มูลนิธิส่งเสริม ทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย

ฟรี
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สัมมนา TQM Forum

เป็นกจิกรรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้าน TQM (ฟรี)

ผลการด าเนินงาน

จดัการกลยทุธ์ดว้ย TQM ไม่ยากย่างทีคิ่ด : มูลนิธิส่งเสริม ทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย

ฟรี
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จัดท า website : www.ftqm.or.th
ผลการด าเนินงาน 

จดัการกลยทุธ์ดว้ย TQM ไม่ยากย่างทีคิ่ด : มูลนิธิส่งเสริม ทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย

ฟรี

เว็บไซต์มูลนิธิ..สื่อกลางในการ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ TQM
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ติดต่อมูลนิธิ 

E-mail    : ftqm@ftqm.or.th
Website  : www.ftqm.or.th

096-817-0406

จดัการกลยทุธ์ดว้ย TQM ไม่ยากย่างทีคิ่ด : มูลนิธิส่งเสริม ทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย

http://www.ftqm.or.th/
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นักธุรกิจ : นักพนัน  ต่างกันอย่างไรครับ

1. ใชข้อ้มลู - สารสนเทศ

2. ขอ้มลูจริง สถานท่ีจริง

3. แกปั้ญหาท่ีสาเหตุ เน้นป้องกนั

การเกิดปัญหาซ ้า

ค าถาม 
Pointer นี ้ราคา เท่าไร ค าถาม 

เปิดสาขาที่ไหนดี

http://www.google.co.th/url?url=http://th.aliexpress.com/price/student-professional_price.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iTaLVYW6FM2GuASomaboCg&ved=0CC8Q9QEwDTiMAQ&usg=AFQjCNGFXS30W8VkmPsPvsPcvTM0IP9COQ
http://www.google.co.th/url?url=http://th.aliexpress.com/price/student-professional_price.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iTaLVYW6FM2GuASomaboCg&ved=0CC8Q9QEwDTiMAQ&usg=AFQjCNGFXS30W8VkmPsPvsPcvTM0IP9COQ


1.ไวตอ่การรับรู้ของการเปลี่ยนแปลง
2.ไวตอ่การปรับปรุงและพฒันา

ประโยชน์ที่ได้รับของการน า 

TQM เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์การ
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ค าถาม : สุดยอดของการแข่งขัน คือ อะไรครับ

ค าตอบ : คือไม่ต้องแข่งขนั 
โดยเราต้องหาสินค้าใหม่ บริการใหม่ ท่ีคูแ่ข่งไม่มี 

เม่ือไม่มีใครมี เราก็ไม่ต้องไปแข่งกบัใคร 
แตท่ี่ส าคญัเราต้องแข่งกบัตวัของเราเองทกุๆวนั

จดัการกลยทุธ์ดว้ย TQM ไม่ยากย่างทีคิ่ด : มูลนิธิส่งเสริม ทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย



1.
Problem Solving

แบบ Why Why (ททท)

เก๋า
ประสบการณ์

ปัญหา
เกิดแล้ว

กึน๊
ข้อมลู - สารสนเทศ

ปัญหา
ยงัไมเ่กิด

2.
QC Story (ปมปป)
Kaizen (ปปคง)

3.
Problem Solving
แบบ How How

4.
Task Achieving

QC Story

TQM  มาช่วยเราแก้ปัญหา เพื่อให้เราไวต่อการรับรู้และไวต่อการเปล่ียนแปลง

กระบวนการแก้ไขปัญหาของ TQM



     O  

                    
(1) 

S/O 

                      

(2) 
 O/W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 

                     
(3) 

S/T 

 

                   
(4) 

 W/T 

 
 

W 

      T  
 

 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  คือ .............................
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์     คือ ..............................

SWOT Matrix

O
ADOB Matrix
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http://www.google.co.th/url?url=http://parttime2home.com/2014/11/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=HiT3VL_UBo2JuAT12YDIDA&ved=0CBkQ9QEwAg&sig2=TmrNtMFcy09rquHJtR5TAg&usg=AFQjCNFjLZAbzDeuQfJr2LiePaNULQgsBg
http://www.google.co.th/url?url=http://parttime2home.com/2014/11/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=HiT3VL_UBo2JuAT12YDIDA&ved=0CBkQ9QEwAg&sig2=TmrNtMFcy09rquHJtR5TAg&usg=AFQjCNFjLZAbzDeuQfJr2LiePaNULQgsBg
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วสัิยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม

มีความสัมพนัธ์กันอย่างไรครับ
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http://www.google.co.th/url?url=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjelPCBjqrMAhWiGaYKHYqQAUsQwW4ILTAM&usg=AFQjCNGpXE0-HjjCQa6MXp-lwxSLRq-qGA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjelPCBjqrMAhWiGaYKHYqQAUsQwW4ILTAM&usg=AFQjCNGpXE0-HjjCQa6MXp-lwxSLRq-qGA
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ต้องการเป็นแพทย์

วสัิยทศัน์ : ความฝัน ความต้องการให้เกิดขึน้ในอนาคต

พันธกจิ :   หน้าท่ีที่ต้องท าเพื่อให้วิสยัทศัน์บรรลไุด้นัน้มีอะไรบ้าง
ไปเรียน / อ่านหนงัสือ / ท าการบ้าน / ไปดงูานในสถานพยาบาลตา่งๆ  

นิสัย (ค่านิยม) :   ความประพฤติท่ีควรมี
ตื่นแตเ่ช้า / ขยนั / มานะ / อดทน / ตัง้ใจเรียน / ซื่อสตัย์ / จิตใจงาม   

สันดาน(วัฒนธรรม)  :   ความประพฤติท่ีต้องมี
ขยัน / มานะ /  ซื่อสัตย์ / จติใจงาม 
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เรามาช่วยกันถาม แล้ว เรามาช่วยกันตอบ

ลูกช่างถาม : ลูกช่างท า : ลูกช่างคดิ

https://www.google.co.th/url?url=https://successbyyou.wordpress.com/tag/what-if/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3LaxVKr8I5PjuQSU74GgAQ&ved=0CCMQ9QEwBw&sig2=VQzL05IZmWdoEMeNBt07Wg&usg=AFQjCNGG_XoSxjnkGuK9nXXXotVzp1QImg
https://www.google.co.th/url?url=https://successbyyou.wordpress.com/tag/what-if/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3LaxVKr8I5PjuQSU74GgAQ&ved=0CCMQ9QEwBw&sig2=VQzL05IZmWdoEMeNBt07Wg&usg=AFQjCNGG_XoSxjnkGuK9nXXXotVzp1QImg
http://www.google.co.th/url?url=http://saranya084.wordpress.com/author/saranya084/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F92xVJniGZGTuAT-3IDABA&ved=0CD0Q9QEwEw&sig2=Nqznmkwyypm5pVGmV9JE1A&usg=AFQjCNF5nkcI529UNhSC5A9lQE01BwVBfQ
http://www.google.co.th/url?url=http://saranya084.wordpress.com/author/saranya084/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F92xVJniGZGTuAT-3IDABA&ved=0CD0Q9QEwEw&sig2=Nqznmkwyypm5pVGmV9JE1A&usg=AFQjCNF5nkcI529UNhSC5A9lQE01BwVBfQ
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7.5 ด้านการเงนิและตลาด

7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

7.1 ด้านผลิตภัณ์และกระบวนการ

7.3 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

1.1 การน าองค์กร
โดยผู้น าระดับสูง

* สภาพแวดล้อมขององค์กร
* ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
* สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
* บริบทเชิงกลยุทธ์และความ
ได้เปรียบชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ

* ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ

7.4 ด้านการน าองค์กร
และการก ากับดูแล

ผลลัพธ์ที่สมดุล

3.1 เสียงของลูกค้า
รบัฟังและประเมิน

6.1 กระบวนการท างาน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- กระบวนและการจัดการ

KPI 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลด าเนินการ

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
ก าหนดผลิตภัณฑ์ การจ าแนก
การสร้างความสัมพันธ์

Customer

Internal Process

Learning  & Growth

การปฏบิัตกิารที่เป็นเลิศ

Financial

ระบบการจัดการองค์การตามแนวทางของเกณฑ์  TQA 2559-2560   

การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทศัน์

1.2 การก ากับดูแล
และความรับผดิ 
ชอบต่อสังคม

2.2 การน า
กลยุทธ์
ไปปฏบิัติ

2.1 การจัดท า
กลยุทธ์ ระบบงาน

6.2 ประสิทธิผลของการ
ปฎิบัตกิาร
ผลิตภาพ รอบเวลา 
ห่วงโซ่ ปลอดภัย ฉุกเฉิน

5.2 ความผูกพันของบุคลากร

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ดร.วรีพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล

../KQI/วิสัยทัศน์ ใช้จัดบูธ  New.xls
../QDM/QDM..ของภาชนะเมลามีน.pdf
../HDM/HDM/ตัวอย่าง HDM คลัง.pdf
../HOQ/1.ตัวอย่าง...บ้านแห่งคุณภาพของภาชนะเมลามีนฯ.pdf
../COS/1.Form การวิเคราะห์ SWOT & แบบอนุมัติ COS.xls
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S N

การจดัการแบบบูรณาการ

ดจุพลงัแห่งแม่เหล็กท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั

ค าถาม เหล็ก กับ แม่เหล็ก ต่างกันอย่างไรครับ?
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PDCA ในโลกแห่งการบริหาร - จัดการ
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HDM

ตัวอย่าง เข็มมุ่งประจ าปีที่กระจายไปยังฝ่าย/ส่วน งานต่างๆ

../HDM/HDM/ตัวอย่าง HDM.xls
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องค์การ
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เวลา & เงนิอะไรส าคัญกว่ากัน ?

เวลา

เงิน

24 * 60 = 1,440 – 420  = 1,020 (20+1,000)
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กาย

ใจ
วาจา

ค าถาม องคก์ารขนาดเล็ก กบั องคก์าร ขนาดใหญ่ มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร 

ในการน า TQA เขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาองคก์าร

ไตรทวารแห่งความส าเร็จ
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http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=3333
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นกสีฟ้า

http://www.healthcarethai.com/wp-content/uploads/snake_124.1.jpg
http://www.healthcarethai.com/wp-content/uploads/snake_124.1.jpg
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ร่วมมือกัน 

ท า TQM

ก็ส าเร็จ
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เส้นทางคุณธรรม คุณภาพ นัน้ไม่สุดสิน้

แต่ชุ่มชื่น สดใส และเบกิบาน
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ติดต่อมูลนิธิ 

E-mail    : ftqm@ftqm.or.th
Website  : www.ftqm.or.th

096-817-0406

http://www.ftqm.or.th/
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เอาแต่เรียนรู้     

แต่ไม่ลงมือท า  

ไม่มีวันประสบความส าเร็จ

เอาแต่ลงมือท า   

แต่ไม่เรียนรู้     

ไม่มีวันก้าวหน้า พัฒนา
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ขอบคณุ-สวสัดีครับ

T H OK YA UN


