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๑) ยกตัวอย่างกรณีเข็มมุ่ง(นโยบาย)ของรัฐบาลที�จะลดปัญหาความเหลื�อมลํ�า
๒) การประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพทั�วทั�งองค์กร 
  การกําหนดเข็มมุ่ง 
  การแปรขบวนแผนเข็มมุ่งไปสู่หน่วยงานต่างๆ 
  การบริหารข้ามสายงาน 
  การปรับปรุงคุณภาพงานแบบ QC Story และ 
  การบริหารงานประจําวัน

หัวข้อหลัก
ประเทศไทยในเส้นทาง TQM  

สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยถ้วนหน้า

หัวข้อรอง
ตัวอย่างรูปธรรมการนํา TQM มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินทั�วทั�งองคาพยพ

สาระสําคัญ



C:\1\dam\personal\song\ดอกไม ้

ดอกไม้ 

คําร้อง:จีระนนัท์ พติรปรีชา, ทํานอง:วีรพจน์ ลือประสทิธ์ิสกลุ 
 

INTRO
  C  / Am   / Dm  /  G7  / 

  C  / Am   / Dm  /  G7   / 

 
  Am   /    Dm   G7 
 ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน บริสทุธ์ิ  กล้าหาญ จะบานในใจ 
  C   Am   F   G7 
 สี  ขาว  หนุ่มสาวจะใฝ่ แน่วแน่แก้ไข จดุไฟศรัทธา 
   Am   /    Dm   G7 
  เรียนรู้   ตอ่สู้มายา ก้าวไป  ข้างหน้า เข้าหามวลชน 
   C   Am   F   G7 
  ชี วติ อทุิศยอมตน ฝ่าความสบัสน เพ่ือผลประชา 
 
  C   Am    Dm      G7 
 ดอกไม้ บานให้คณุค่า  จงบานช้าช้า  แต่ว่ายงัยืน 
  C   Am    F  > >   >   C 
 ท่ี น่ี และ ท่ี อ่ืน ๆ  ดอกไม้สดช่ืน  ย่ืน-ให้-ปวง-ชน 
 
ย้อนกลบัท่ี INTRO
 

 อีกรอบ 
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แสงดาวแห่งศรทัธา 
คําร้อง: จิตร ภมิูศกัดิ์, ทํานอง: จิตร ภมิูศกัดิ์, Chord ดร.วีรพจน์ ลือประสทิธ์ิสกลุ 

 

INTRO
 

  A  E  D  A  E7 

A        C#m  Bm  F#m  D  E7  D   A   E7 
พร่าง    พราย แสง  ดวงดาวน้อย สกาว  สอ่ง  ฟากฟ้า    เดน่พราว ไกล แสนไกล 
A  C#m  /  E7  Bm  E7   Bm     A   E7   
ดัง่    โคมทอง   สอ่งเรือง รุ้ง ในหทยั  เหมือนธงชยั สอ่งนําจากห้วงทกุข์ทน 
 

A C#m  Bm  F#m  Bm  C#m  D     E     E7 
 พาย ุฟ้า     ครืนข่ม      คกุคาม  เดือน  ลบัยาม   แผ่นดิน  มืดมน 
 D  Bm  C#m      D  A  E7   D  A    E7 
 ดาว   ศรัทธา       ยงัสอ่งแสงเบือ้งบน ปลกุ  หวั-ใจ ปลกุคน อยู่มวิาย 

 
A  C#m  D     F#m Bm  E7    D   A   E7 
ขอ เยาะเย้ย ทกุข์ยาก ขวากหนามลําเค็ญ คน     ยงั-คง  ยืน เด่นโดย  ท้าทาย 
A  C#m  D   F#m  Bm  E7  D  A    E7 
แม้น    ผืนฟ้า      มืดดบั  เดือนลบัละลาย  ดาว    ยงัพราย  ศรัทธา  เย้ยฟ้าดิน 
C#m  /  E7  A    E7  (Dm  A   / ) 
ดาว ยงัพราย    อยู่-จน   ฟ้า รุ่ง-ราง 

 

ย้อนกลบัท่ี INTRO

 

 อีกรอบ 
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ใจความสําคัญ เอกสารนําเสนอ
[X] ฟังเพลงให้ชื�นใจ แสงดาวแห่งศรัทธา, ดอกไม้ DOCx2
[0] TQM คืออะไร (20นาท)ี PPTx1-ปก

นิยาม Total, Quality, Management PPTx1
จุดมุ่งหมาย พัฒนาคน, นวัตกรรมกระบวนการ, นวัตกรรมสินค้า PPTx1
ค่านิยม/หลักการ Process, Customer, Knowledge, Total, PDCA, Standards PPTx6+1
กระบวนการปรับปรุง 7 ขั�นตอน, PDCA, ระดับนโยบาย, ระดับปฏิบัติการ PPTx2
เครื�องมือคุณภาพ 14 Quality Tools, เป็นไปไม่ได้ที�จะขาดเครื�องมือคุณภาพ PPT, QC Story+14Tools 

กระบวนการด=ีผลลัพธ์คาดคะเนได้+ไม่แปรปรวน, Histogram-ควาหมายPPTx1
ช่องทางปรับปรุง Hoshin Kanri, Cross Function Mngt., QM Story, Daily Mngt. PPT, Perf-Imp-System
ประโยชน์เมื�อนํามาใช้ ประโยชน5์ระดับที�จะเกิดแก่ผู้นํามาปฏิบัติ PPT, ประโยชน์5ระดับ
การประยุกต์ใช ้TQM กับการบริหารงานภาครัฐ - ค่านิยม /หลักการ
คุณภาพ สภาพที�เป็นคุณ, ผลงานมีขึ�น-ลง, วัดด้วยHistogram, ลดความแปรปรวนPPTx1, เกียร์อัตโนมัติ

การผลิต=เพิ�มมูลค่า(แปรรูป)สิ�งของจากวัตถุดิบเป็นสินค้าที�บริโภคได้
การศึกษา=เพิ�มคุณค่าคน(ปลูกฝังให้มีค่านิยม-ความรู้-ความสามารถ)ที�เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ประชาชน=ความสามารถสร้างผลผลิตที�ขายได้ราคา(จัดหา-แปรรูป-ขาย-ส่งมอบ)

การเรียนการสอน ความรู้ของนักเรียน, ที�เท่าๆกัน, การตัดเกรดเป็นเรื�องที�ผิด PPTx1, การเรียนการสอน
ผลงานของรัฐบาล รายได-้แกนนอน, ยิ�งกว่านั�น=ลดความเหลื�อมลํ�า XLS, คุณภาพ-ลดเลื�อมลํ�า

สารบัญ หัวข้อบรรยาย
หัวข้อ/ประเด็น



ดร.วรีพจน ์ลือประสิทธ์ิสกลุ 1 

การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร 
Total Quality Management 

โดย 

ดร.วรีพจน์ ลอืประสิทธ์ิสกลุ 
บริษัท TQM Best จาํกดั 

โทรศพัท ์0-2260-3710~3, โทรสาร 0-2260-3714, www.tqmbest.com 

Introduction to TQM 

http://www.tqmbest.com/�
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Total = มีส่วนร่วมทัว่ทั้งองค์กร ทุกระดบั ทุกคน ทุกขั้นตอน 

Quality = สภาพทีเ่ป็นคุณต่อลูกค้า 

Management = ทาํให้ดขีึน้เร่ือยๆ 

P 

D C 

A 

มาตรฐาน 

การปฏิบตัิงาน S 

การปรับปรุง 

ให้ดขีึน้เร่ือยๆ 

นิยามของการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร  
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จุดมุ่งหมายของ TQM คอื ...  

1. พฒันาพนักงานทุกคน ให้มีความสามารถในการคดิ อย่างเป็น

วทิยาศาสตร์ อย่างมีธรรมะ* อย่างสร้างสรรค์ มีทกัษะในการเรียนรู้

ด้วยตนเองและมีความรู้เพิม่ขึน้ตลอดเวลา แสดงออกซ่ึงคณุภาพ

แห่งความเป็นมนุษย์ 

2. สนับสนุนให้พนักงานทุกคนใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการทาํงาน  

เพือ่ปรับปรุงกระบวนการปฏบิติังานทัง้ระบบอย่างต่อเน่ือง 

3.  เพือ่นวัตกรรมสินค้าและบริการให้มีคณุค่าต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ 

* อริยะสัจจ์๔ สตปัิฏฐาน๔ อิทธิบาท๔ สังคหวตัถุ๔ พรหมวหิาร๔ มรรค๘ 
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The Principles of TQM 
หลกัการของทคีวิเอม็ 

(1) 

Process Focus or 
Process Orientation 

ใส่ใจต่อการปรับปรุงกระบวนการ 
ปฐมเหตุอยู่ทีก่ระบวนการ  

อริยะสัจจ์๔ (ทุกข์<-สมุทยั, นิโรธ<-มรรค) 
ตรงกนัขา้มกบั Final Inspection 

Management by Objectives, 
or by KPI/BSC, or by Results 

(The Principles define Values and establish Organizational Cultures) 

เพราะ TQM คือระบบบริหารท่ี

อิงกบัหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

หลกัการของ TQM จึงอิงอยูก่บั 

ความเป็น ธรรมะดา ตาม 

หลกัการของ ธรรมะชาติ 

 

[มีอยู ่6 ขอ้] 
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ความจริงอนัประเสริฐ ๔ ประการ – อริยสัจจ์ ๔ 

ทุกข์ สมุทยั 

นิโรธ มรรค 

ปัญหา=ผลของการทํางาน 

ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 

ผล ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 

ความคาดหวงั - ผลท่ีเป็นจริง 

ความดบัทุกข ์

ผล ท่ีเป็นไปตามท่ีคาดหวงั 

ผลท่ีเป็นจริง = ความคาดหวงั 
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(2) 

Customer Focus or 
Market-In 

(เอาใจใส่ปรับปรุง) คุณค่า ของ ผลงาน/สินค้า/บริการ  

ทีส่ร้างขึน้ วดัด้วย สภาพทีเ่ป็นคุณประโยชน์  
เมื่อมคีน (ลูกค้าหรือกระบวนงานถดัไป) นําไปใช้ 

พรหมวหิาร๔ (เมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา) 

ตรงกนัขา้มกบั 

Products/Production-Out 

เพราะ TQM คือระบบบริหารท่ี

อิงกบัหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

หลกัการของ TQM จึงอิงอยูก่บั 

ความเป็น ธรรมะดา ตาม 

หลกัการของ ธรรมะชาติ 

 

[มีอยู ่6 ขอ้] 

 

 

The Principles of TQM 
หลกัการของทคีวิเอม็ 

(The Principles define Values and establish Organizational Cultures) 
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(3) 

Management by Knowledge 
[Theoretical & Statistical 

Analysis of Data] 
บริหารด้วยความรู้  

(ใช้หลกัวชิา และ การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงสถิต)ิ เพือ่ให้เกดิ

ความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างรอบด้าน 

ตรงกนัขา้มกบั การใชไ้สยศาสตร์-อตัตา-ความรู้สึก-

อารมณ์-ขอ้มลูดา้นเดียว ในการตดัสินใจ 

สติปัฏฏฐานส่ี, ไตรสิกขา 

เพราะ TQM คือระบบบริหารท่ี

อิงกบัหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

หลกัการของ TQM จึงอิงอยูก่บั 

ความเป็น ธรรมะดา ตาม 

หลกัการของ ธรรมะชาติ 

 

[มีอยู ่6 ขอ้] 

 

 

The Principles of TQM 
หลกัการของทคีวิเอม็ 

(The Principles define Values and establish Organizational Cultures) 
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(4) 

Total Participation 
ทุกคนในองค์กร [ต้องและล้วน] มส่ีวนร่วมในการ

ปรับปรุงคุณภาพงาน 

ตรงกนัขา้มกบั  

ต่างคนต่างทาํไปคนละทาง ไม่มีบูรณาภาพของระบบงาน 

สังคหวตัถุ๔ (ทาน ปิยะวาจา สมานัตตา อตัถจริยา) 

เพราะ TQM คือระบบบริหารท่ี

อิงกบัหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

หลกัการของ TQM จึงอิงอยูก่บั 

ความเป็น ธรรมะดา ตาม 

หลกัการของ ธรรมะชาติ 

 

[มีอยู ่6 ขอ้] 

 

 

The Principles of TQM 
หลกัการของทคีวิเอม็ 

(The Principles define Values and establish Organizational Cultures) 
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(5) 

Plan-Do-Check-Act or 
Standardize-Do-Check-Act 

วางแผน (ตั้งสมมตฐิาน)-ปฏิบัติ-ตรวจทาน-ปรับปรุง 

เพือ่เรียนรู้และต่อยอดความรู้ ของเจ้าของกระบวนการ 

(functional competency) 

ตรงกนัขา้มกบั การทาํงานแบบเดิมๆตลอดไปไม่มีปรับปรุง 

อทิธิบาท๔ (ฉันทะ วริิยะ จิตตะ วมัิงสา) 

เพราะ TQM คือระบบบริหารท่ี

อิงกบัหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

หลกัการของ TQM จึงอิงอยูก่บั 

ความเป็น ธรรมะดา ตาม 

หลกัการของ ธรรมะชาติ 

 

[มีอยู ่6 ขอ้] 

 

 

The Principles of TQM 
หลกัการของทคีวิเอม็ 

(The Principles define Values and establish Organizational Cultures) 
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(6) 

Standardization for 
Prevention 

ตั้งมาตรฐานเพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการป้องกนัปัญหา 

และเพือ่ต่อยอดองค์ความรู้ขององค์กร  

(core competency) 

ตรงกนัขา้มกบั การแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ 

มรรค๘ (สัมมาทฏิฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาสมาธิ ฯลฯ) 

เพราะ TQM คือระบบบริหารท่ี

อิงกบัหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

หลกัการของ TQM จึงอิงอยูก่บั 

ความเป็น ธรรมะดา ตาม 

หลกัการของ ธรรมะชาติ 

 

[มีอยู ่6 ขอ้] 

 

 

The Principles of TQM 
หลกัการของทคีวิเอม็ 

(The Principles defines Values and establishes Organizational Cultures) 
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ความเป็นเอกภาพกนัระหว่าง “นิทานเร่ืองควิซี” กบั “วฏัจกัรของเดม่ิง” 

P 

D C 

A 

2.กาํหนดดชันีวดั 

และ เป้าหมาย  

4.วเิคราะห์สาเหตุ (กระบวนการที่ทําให้เกิด) 

ปัญหาแต่ละลกัษณะ (ผล) 

5.คดิค้นมาตรการแก้ปัญหา 

วางแผนปฏิบตักิาร 

และ ทบทวนเป้าหมาย 

6.ดาํเนินการตามแผน และ ตรวจสอบประสิทธิผล 

7.สร้างมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานใหม่ 

3.สืบสภาพปัจจุบัน 

และแยกแยะลกัษณะปัญหา 
8.ระบุปัญหา 

ทีย่งัหลงเหลือ 

หรือ หัวข้อ 

ปรับปรุงต่อไป 

1.หาหัวข้อ 

ที่จะปรับปรุง 

7 ขั้นตอนปรับปรุงคุณภาพงาน ตามวงจร Plan-Do-Check-Act 
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P 

D C 

A 

Cross Functional 
Management 

Top Management 

Diagnosis 

Quartery/Annual 

 Report 

OUTER CYCLE :  
HOSHIN  

MANAGEMENT  

INNER CYCLE :  
QC STORY 

Identify Main 

Troubles/Causes 

Strategic Projects  
Implementation 

Annual 

Seminar 
Strategic 

Planning 

Hoshin 

Deployment 

Formulate 

Vision 

Select Theme 

Set-up Target 

Access  
Present Status 

Find out  
Root Causes 

Create  
Measures & Try 

Check  
Results 

Set up New  
Standard 

Identify  
Problems Annual Hoshins 

(Target+Means) 

การบริหาร(กระจาย)นโยบาย กบั การปรับปรุงงานของระดับปฏิบัติการ 
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การใช้ประโยชน์ “เคร่ืองมอืคุณภาพ” ใน “นิทานเร่ืองควิซี” 

1.หาหวัขอ้ 
ท่ีจะปรับปรุง 

6.ดาํเนินการตามแผนและตรวจสอบประสิทธิผล 

7.สร้างมาตรฐาน 
การปฏิบติังานใหม่ 

8.ระบุปัญหา 
ท่ียงัหลงเหลือ 

หรือ หวัขอ้ 
ปรับปรุงต่อไป 

5.คิดคน้มาตรการแกปั้ญหาและวางแผนปฏิบติัการ 

4.วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 

3.สืบสภาพปัจจุบนั และ ทบทวนเป้าหมาย 2.กาํหนดดชันีวดัและเป้าหมาย 

ตารางกระจายเข็มมุ่ง 
แผนภูมิควบคุม 

ผงัความสมัพนัธ ์ผงัพาเรโต 

TQM Living Handbook ภาค
หก 

ระบบแห่งดชันีวดัคุณภาพ 

กราฟเส้น 

เป้าหมาย 
benchmark) 

การแบ่งกลุ่มขอ้มูล 
ผงัพาเรโต 

ฮิสโตแกรม 

ใบรายการตรวจสอบ 

รายการ       ความถ่ี           รวม 

ก 

ข 

ค 

ง 

จ 
ฉ 

ผงักา้งปลา 

สาเหตุ 

ปัญหา 

ตารางแมทริกซ์ 

ปัญหา\สาเหตุ  A      B        C      D        E       F 

ก 

ข 

ค 

ง 

จ 
ฉ 

ตารางแมทริกซ์ 

Action      ใคร    อะไร   ที่ไหน  อยา่ไร เท่าใด 
เม่ือไร 
วธีิท่ี 
1 
วธีิท่ี 
2 
วธีิท่ี 
3 
วธีิท่ี 
4 
วธีิท่ี 
5 
วธีิท่ี 
6 

แนวทาง  

ผงัต้้นไม ้

ไอเดีย 
ไอเดีย 

ไอเดีย 
ไอเดีย 

เทคนิคบตัรความคิด 

ไอเดีย 
ไอเดีย 

ไอเดีย 

ไอเดีย ไอเดีย 

ไอเดีย 

ไอเดีย 
ไอเดีย ไอเดีย 

ไอเดีย 

ไอเดีย 

ไอเดีย 

ไอเดีย 

เป้าหมาย 

ก่อน 

หลงั 

วธีิการปฏิบติังาน ป้าย/โปสเตอร์ ฝีกอบรม 

แผนภูมิควบคุม 

Quality tools are essential 
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คุณภาพดี 

จาํนวนช้ิน 

คุณลกัษณะดา้นคุณภาพ (ระยะห่างระหวา่งเฟือง) 

50 Micron = อายใุช้งาน 3 ปี 

Specification 

Hardness > ??? Shore 

Tolerance < 50 Micron 

จะต้องมขีองเสีย ไม่เกิน 50 ชิ้นต่อ 10,000 ชิน้ 

FORD MOTOR 

GM 

American Supplier 

JATCO 
A Japanese Supplier 

Automatic Transmission 

1980 

ผู้ซ้ือรถ 
อายใุชง้าน 3 ปี 

American 

 Supplier 

JATCO 

กระบวนการด ี= ผลลพัธ์ แปรปรวนน้อย+คาดคะเนได้ 
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Top Management Diagnosis 

Shop Floor Problem Solving & Decision Programing 

Working Standards 

15 

Deployment Deployment 
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ประโยชน์ 5 ระดบั ทีจ่ะเกดิขึน้แก่ 

บุคคลทีนํ่า TQM มาใช้ (จากน้อยไปหามาก)  

1. ลดปัญหาทีเ่กดิขึ้น/เพิม่คณุภาพของงาน ได้ ด้วยข้อ 4 ข้อข้างล่าง  

2. ได้วิธีการปฏิบัติงานใหม่ทีเ่ม่ือนํามาใช้แล้วสามารถป้องกนัปัญหามิให้เกดิขึ้นได้ 

3. ได้ความรู้ใหม่ๆเกีย่วกบัวิธีการทํางานทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของพนักงาน 

4. ได้ฝึกฝนทกัษะใน การคดิ การวิเคราะห์ และการส่ือสาร อย่างมีเหตุมีผล สามารถ

นําไปใช้แก้ปัญหาต่างๆในการดาํรงชีวิตประจาํวันและการทาํงานในอนาคตได้

ตลอดไป 

5. เปลี่ยนวิธีคดิ/โลกทศัน์ ในการดาํรงชีวิตและการทาํงาน (ชีวิตคณุจะเปลีย่นไป

ตลอดกาล) 
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การเรียนการสอน-แนวความคดิทีผ่ดิพลาด 

นักเรียน 

20 คน 

ครู 

ตอ้งใหน้กัเรียนแข่งขนั

กนัเอง ความอยากชนะ 

อยากไดเ้กรด A จะจูงใจให ้

ตั้งใจเรียน ทาํใหเ้รียนไดด้ข้ึีน 

จาํนวน 

นกัเรียน 

คะแนนท่ีสอบได ้(ความรู้) 

A 
B 

D 
C A = 3 คน 

B = 7 คน 

C = 7 คน 

D, F = 3 คน 
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นักเรียน 

20 คน 

ครู 

A = 3 คน 

B = 7 คน 

C = 7 คน 

D, F = 3 คน 

ตอ้งใหน้กัเรียนแข่งขนั

กนัเอง ความอยากชนะ 

อยากไดเ้กรด A จะจูงใจให ้

ตั้งใจเรียน ทาํใหเ้รียนไดด้ข้ึีน 

นักเรียน 

20 คน 

ครู 

คะแนนเฉลีย่ของ นร.ทั้ง 20 คน 

•80% ขึน้ไป ให้ A ทุกคน 

•65% ขึน้ไป ให้ B ทุกคน 

•50% ขึน้ไป ให้ C ทุกคน 

•50% ลงมา ให้ D ทุกคน 

โลกทศัน์แบบเดมิ 

ของครูน้ันผดิ 

จาํนวน 

นกัเรียน 
ห้องเรียน 

สีแดง 

ห้องสีฟ้า 

คะแนนท่ีสอบได ้(ความรู้) 

การเรียนการสอน-แนวความคดิทีม่คุีณภาพ 



C:\~My\1 Consulting\1 FTQM\TQM Forum\TQM Forum 30 - Thailand5.0\~ บรรยาย10พย61\a แผนบรรยาย10พย61คุณภาพ-ลดเลื�อมลํ�า

เข็มมุ่งของรัฐบาลในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ  คือ
ลดความเหลื�อมลํ�าและขจัดความยากจน

ดัชนีวัด = รายได้(การสร้างผลผลิตหรือมูลค่าเพิ�ม)ของประชาชน
เป้าหมาย = สูงขึ�น และ ใกล้เคียงกัน

ปัจจุบัน

จํานวน
ประชากร

ประชากร10% ประชากร1%
ที�ยากจน ที�รํ�ารวย

รายได,้ บาท/คน/ปี
รายได้เฉลี�ยปัจจุบัน

เป้าหมายตาม

รายได้เฉลี�ยเป้าหมาย

เข็มมุ่งลดความเหลื�อมลํ�า

ผลงานการ
บรหิาร 
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