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หลายองคกรไดแสวงหาวิธีการตางๆ เพื่อใหองคกรไดมีวิธีบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ โดยใชเครื่องมือ หลักการ เทคนิคและแนวคิดตางๆ
หลากหลายจากกูรูทั่วโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของธุรกิจที่นับวันจะทวีความรอนแรงในเวทีการคาโลก

ศาสตราจารย ดร. โนริอะคิ คะโน เปนปรมาจารยทาง TQM ท่ีเปนท่ียอมรับทานหน่ึง
ท่ีไดสรางบานแหงคุณภาพ เพ่ือใหมีความเขาใจ TQM ไดงายข้ึน และถือเปนจุดเริ่มตน
แทบทุกองคกรท่ีจะนําแนวคิดทางดาน การบรหิารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร หรือ Total
Quality Management หรือเรยีกยอๆ วา TQM มาใชในการปรับปรงุและพัฒนา
ระบบคุณภาพขององคกร>>
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กอนอื่น เรามาทราบถึงวัตถุประสงคของระบบแนวคิดของ TQM กันกอนนะครับ โดยหลักๆ
แลวจะเปน การสรางระบบประกันคุณภาพ และสรางความพึงพอใจใหลูกคา อีกทั้งจะตองมี
จริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม

การสรางระบบประกันคุณภาพ จะตองมีระบบตางๆ ดังนี้
1) ระบบการจัดการกระบวนการ ซ่ึงอาจครอบคลุมในเร่ือง การออกแบบกระบวนการ และ

คุณภาพของผลิตภณัฑและบริการตองเปนไปตามความตองการและความคาดหวังของลูกคาและตลาด
การตรวจเพื่อใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานและระบบการจัดการกระบวนการ การปฏิบัติ
งานประจําวันที่ มี ประสิ ทธิ ผล ตลอดจนการทบทวนมาตรฐานวิธี ปฏิบั ติ งานและปรั บปรุ ง
กระบวนการใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

2) ระบบการควบคุมคุณภาพ โดยจะตองมีการตรวจสอบและ/หรือทดสอบคุณภาพใน
กระบวนการตนทางกอนที่จะสงผานไปยังกระบวนงานถัดไป (QC IN PROCESS) ไมวาจะเปน
กระบวนการภายในหรือกระบวนการภายนอก มีการสุมตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพในการรับ
ของเขาและผลิตภัณฑ สําเร็จรูปกอนส งออกไปให ลูกค าภายนอก เพื่ อมิ ให มีของเสียเข าใน
กระบวนการและออกไปขางนอก มีการสงเสริมและตรวจประเมินระบบ การประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและผูสงมอบเพื่อใหม่ันใจวาระบบมีความม่ันคงและยังมีประสิทธิผลอยู

3) ระบบการแกปญหาและการปองกันมิใหเกิดซํ้า นั่นก็คือวา เม่ือเกิดปญหาและส่ิง
ผิดปกติตองมีระบบการรายงานอยางเรงดวน เพื่อใหผูเก่ียวของมาดูขอมูลจริง เห็นของจริง ณ สถาน
ที่ จริงในเวลาที่ รวดเร็ว มีการวิเคราะหหาตนเหตุ มีการกําหนดมาตรการแกไขและดําเนินการ
ปองกันมิใหเกิดซํ้า

4) ระบบการปองกันมิใหมีปญหาเกิดขึ้น  โดยเราสามารถหาวิธีปองกันปญหามิใหเกิดขึ้น
เชน การลดของเสียใหเหลือศูนย ลดเคร่ืองจักรเสียใหศูนย ลดอุบัติเหตุใหเหลือศูนย ลดตนทุนใหเหลือ
ตํ่าที่ สุด ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหงายขึ้น ทํางานไดเร็วขึ้น และมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตลอด
เวลา เปนตน
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ตอมามาดูเร่ือง การสรางความพึงพอใจใหลูกคา กันตอนะครับ ซ่ึงเปนวัตถุประสงค
เร่ืองที่ตอเนื่องจากการสรางระบบประกันคุณภาพที่ไดกลาวไว

1)  ลูกคามีความตองการและความคาดหวัง อยางนอยดังนี้
• ผลิตภัณฑและบริการ ตองมี (Q) คุณภาพดี และเหมาะสมกับการใชงาน เราตองนํา

ขอบกพรอง ขอรองเรียน ความตองการ ความคาดหวังของลูกคา และบทเรียน (Lesson learned)
มาปรับปรุงกระบวนการทํางาน คุณภาพของผลิตภัณฑ และบริการ รวมทั้งทําผลิตภัณฑ และบริการ
ใหม ใหเหมาะสมและดีขึ้น

• ลูกคาตองการราคา (C) ที่ประหยัด ดังนั้น ผูผลิตจะตองหาวิธีลดความสูญเสียตางๆ
ของผลิตภัณฑ ของกระบวนการผลิต ดานคาใชจายและผลิตภาพ

• ลูกคาตองการใหสงของ (D) ตรงตามแผนหรือเวลาที่ กําหนด โดยมีรายการและ
ปริมาณที่ถูกตอง และยังมีความตองการที่จะใหผูผลิตลด Cycle Time ลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทํา
ใหทั้งผลิตและผูซ้ือ สามารถลดสต็อกและคาใชจาย ในการบริหารคลังสินคา และสามารถเรงรัดการ
ขายไดเร็วขึ้นดวย

• ลูกคาตองการใหมีบริการกอนและหลังการขาย เชน การติดตอสะดวก รวดเร็ว
มีขอมูล ถูกตองแมนยํา แจงขาวสารเพื่อการประสานงาน และความเขาใจอยางตอเนื่อง ใหจัด
อะไหลและบริการซอม/บํารุงรักษา อยางรวดเร็ว ตลอดอายุการใชงาน มีคูมือการใชที่ เขาใจงาย
เปนตน

• ลูกคาคาดหวังวาเราจะทําไดเกินความคาดหวังของเขา ดังนั้น เราจะตองทําใหได
และทําใหสูงกวาที่ ลูกคาหวังไวบอยคร้ังกวาคูแขงของเรา โดยเราตองตอบสนองและปรับปรุงขอ
บกพรองของเราอยางจริงจัง โดยแจงใหลูกคาทราบความพยายามของเราโดยตลอด ลูกคาก็จะซ้ือ
ซํ้า ซ่ึงหมายความวา เราสามารถรักษาลูกคาเดิมและสามารถขยายตลาดเพิ่มขึ้นไดอยางตอเนื่อง

2)  ปจจัยที่ชวยใหลูกคามีความพึงพอใจ มีดังตอไปนี้
• ระบบประกันคุณภาพที่ ดีที่สามารถลดความไมพึงพอใจ และเพิ่มความพึงพอใจ

โดยมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
• มีระบบการสรางความผาสุก แรงจูงใจ และความพึงพอใจใหพนักงานเพื่อใหรวมกัน

สรางและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
• มีระบบการสรางความพึงพอใจและระบบการพัฒนาผูสงมอบ ซ่ึงจะทําใหไดรับวัสดุ

ช้ินสวนผลิตภัณฑ และอุปกรณที่มีคุณภาพดี มีขอบกพรองนอย ในราคาประหยัด และสงทันเวลา
อยางตอเนื่อง

• มีระบบการติดตอส่ือสาร เพื่อขอทราบขอมูล ให/แจงขอมูลและขาวสาร และการ
ประสานงาน ต้ังแตยังไมไดเปนลูกคา จนเปนลูกคาประจําที่ใหความสะดวก ความเขาใจอยาง
รวดเร็วและแมนยํา>>
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3)  การเก็บขอมูลและการวิเคราะห  มีดังตอไปนี้
• การสํารวจและวิจัยตลาด เพื่อใหทราบแนวโนมของความตองการความเปล่ียนแปลงของสินคาและบริการ

ทั้งในปจจุบันและ อนาคต
• การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา เพื่อใหทราบความพึงพอใจ/ไมพอใจ ความตองการ ความคาดหวัง

ทั้งในปจจุบันและอนาคต
• การเย่ียมลูกคา ของฝายบริหาร ฝายการตลาด/ฝายขาย ทีมบริการ โดยมีการเก็บขอมูลความพึงพอใจ /

ไมพึงพอใจ ตอเรา ตอคูแขง (ถามี) ความตองการ ความคาดหวัง ทั้งปจจุบันและอนาคต
• การรองเรียนของลูกคาและการตอบสนอง
• การติดตามเพื่อใหไดรับขอมูลปอนกลับ (Feedback) อยางทันทวงที เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติ

งานอยางรวดเร็ว
• การวิเคราะห การขายได/ขายไมได ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ความตองการ ความคาดหวัง และนําไปปรับ

ปรุงกระบวนการ หรือแปรใหเปนขอกําหนดทางเทคนิคเพื่อใหคุณภาพและบริการเกาหรือใหม ได รับการตอบสนอง
จากลูกคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคอีกเร่ืองของการทํา TQM คือ มีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ องคกรหรือบริษัทที่
คอยหาโอกาสเอารัดเอาเปรียบผูอื่นตลอดเวลานั้น ไมมีทางที่จะผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพไดอยางแนนอน

อาจารยประสิทธิ์  ตันสุวรรณ อดีตผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลิตแหงชาติ ผู ซ่ึงเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
ในบรรดาผูเช่ียวชาญทีคิวเอ็ม ไดแจกแจงเร่ืองจริยธรรมในการทําธุรกิจ ที่ผูบริหารในองคกรทีคิวเอ็มจะตองยึดไปปฏิบัติ คือ

1) ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคา โดยตองมีความเช่ือวา คุณภาพเปนความตองการและความคาดหวังของลูกคา
ดังนั้น จึงตองผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ซ่ึงเปนการสรางคุณคาไปสูลูกคาอยางตรงไปตรงมา

ถาบริษัทใดแสวงหาผลกําไร บนความรูเทาไมถึงการณของลูกคา ถือเปนการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงไมควรทําอยางย่ิง
2) ไมเอารัดเอาเปรียบพนักงาน หมายถึง การแบงปนผลประโยชนใหแกพนักงาน อยางยุติธรรมและบริหาร

จัดการอยางมีจริยธรรม คุณธรรมและมนุษยธรรม เพราะพนักงานเปนศูนยกลางของการสรางและปรับปรุงคุณภาพ
อยางตอเนื่อง แรงจูงใจในการปรับปรุงคุณภาพไมมีทางเกิดขึ้น ถาบริษัทเอาเปรียบ

ปจจุบันหลายบริษัททําการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อนําเอาความตองการและความคาดหวัง
ของพนักงานมาแปลงเปนความผูกพัน และใชความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการตางๆ เพื่อใหพนักงานมีความ
พึงพอใจและความผูกพันเพิ่มขึ้น ซ่ึงตรงกันขามกับการเอารัดเอาเปรียบลูกจางอยางส้ินเชิง

3) ไมเอารัดเอาเปรียบผูสงมอบ ซ่ึงผูสงมอบเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิต ที่จะตองไดรับการดูแลเอาใจ
ใสมากกวาที่ผลิตเองเสียอีก ทั้งนี้เพื่อสรางหลักประกันใหเราสามารถผลิตของที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด และสงมอบไดทัน
ความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่อง ถาผูสงมอบถูกเอารัดเอาเปรียบ ก็คงไมมีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงกระบวนการ และให
ความรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม

ปจจุบัน มีหลายบริษัทสงเสริม ชวยเหลือพัฒนาความสามารถของผูสงมอบนําเอาความตองการและความคาด
หวังของผูสงมอบ มาแปลงเปนขอกําหนดที่มุงสรางความสัมพันธ และลดความเอารัดเอาเปรียบลง
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4) ไมเอารัดเอาเปรียบผูถือหุน ซ่ึงสําคัญมาก เพราะผูถือหุนเปนผูออกเงินลงทุน เพื่อใหสามารถ
ริเร่ิมธุรกิจ และแตงต้ังคณะผูบริหาร เพื่อเปนตัวแทน โดยคาดหวังที่จะไดรับสวนแบงปนผล ดังนั้น คณะผูบริหาร
จะตองบริหารดวยความโปรงใส ไมทุจริตคิดมิชอบ เบียดบังผลประโยชนที่มิควรได ไมนําผลกําไร มาจัดสรร อยาง
ไมเปนธรรม จนผูถือหุนไดรับผลตอบแทนนอยกวาที่ควร

บริษัทที่มีผูบริหารเชนนี้ จะสามารถดําเนินธุรกิจระยะยาว อันเปนหลักประกันในการสรางคุณภาพของ
สินคาและบริการได

5) ไมเอารัดเอาเปรียบราชการ ซ่ึงเปนเร่ืองยอดนิยมที่หลายภาคสวนไดรณรงคตอตานการคอรัปช่ัน
เชน ไมโกงภาษีหรือเสียภาษีไมครบถวน ในทางกลับกัน ขาราชการ นักการเมือง และรัฐบาล ตองไมเอาเปรียบ
ประชาชนดวย เพื่อใหทุกฝายมีแรงจูงใจที่จะสรางจริยธรรมขอนี้รวมกัน ไมละเมิดกฎหมาย ไมฮ้ัวกันขายสินคา
ในราคาแพง เปนตน

6) ไมเอารัดเอาเปรียบคูแขง เชน ไมติดสินบนผูมีอํานาจ เพื่อใหตนเองชนะ หรือไมใชอํานาจทางการ
เมืองมาปกปองใหผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจอันไมเปนธรรม

7) ไมเอาเปรียบสังคมและสิ่งแวดลอม การประกอบกิจการแลวปลอยมลพิษ เชน ควัน ฝุน กล่ิน
น้ํา และเสียงที่ เกินมาตรฐานหรือทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกชุมชนรอบๆ หรือประชาชนโดยทั่วไป
ยอมถือวาขาดจริยธรรม เปนการทําลาย (เอาเปรียบ) ส่ิงแวดลอมและเอาเปรียบสังคม

ปจจุบันบริษัทไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO14001

จากที่ ไดกลาวมาถึงวัตถุประสงคและแนวคิดของทํา TQM ใหประสบผลสําเร็จไดนั้น จําเปนตอง
มี เทคนิคหรือแนวคิดวิธีปฏิบัติ ให เปนกิจวัตรประจําตลอดเวลา สรุปได 10 ขั้ นตอนดังนี้

1)   คุณภาพตองมากอน
การบริหารโดยใชหลัก คุณภาพตองมากอน ของ TQM คือวิธีการที่ทําใหองคกรมีผลกําไรอยางย่ังยืน

ปรัชญาของ TQM ที่ ให คุณภาพตองมากอนโดยตองเปนคุณภาพที่ เปนไปตามความตองการของลูกคา
และเม่ือสามารถผลิตไดคุณภาพในระดับที่ ลูกคาตองการแลว จึงใชความพยายามในการลดตนทุนและลด
ความสูญเสียตอไป

2)   กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา
"ลูกคา" ไมไดหมายถึง "ผูใชคนสุดทาย" เทานั้น แตไดรวมเอาผูที่อยูในกระบวนถัดไปเปนลูกคาดวย

เชน ฝายออกแบบตองไมเพียงแตออกแบบเพื่อใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวเทานั้น แตตองคํานึงถึงฝาย
ผลิตดวย โดยตองออกแบบใหผลิตงาย ใหฝายจัดซ้ือทําการซ้ือวัสดุหรือช้ินสวนไดงาย  และใหลูกคาหรือฝาย
บริการสามารถซอม และบํารุงรักษาผลิตภัณฑไดงาย ดังนั้น ฝายผลิต จัดซ้ือ และบริการ คือลูกคาของฝาย
ออกแบบนัน่เอง



ผูปฏิบัติงานในระบบ TQM ทุกคน จะตองคิดเสมอวา เพียงแคใหเราทํางานสะดวก
อยางเดียวคงไมพอ เราตองคิดถึงผูอื่น ซ่ึงเปนผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเราในฐานะ
"ลูกคา" และตองทําใหลูกคาเหลานั้นพึงพอใจดวย

จงอยาสงของเสียไปยังกระบวนการถัดไปทั้งๆ ที่รู
จงอยาผลิตของเสียที่ตองคัดทิ้งในการผลิตของตนเอง
จงอยายอมรับคุณภาพที่ดอยจากกระบวนการตนทาง
3) ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ ทุกคนในองคกรมีสวนรวม

ในการสรางคุณภาพโดย ทั้ง ผูนําระดับสูงและสูงสุด ผูนําระดับกลาง และพนักงาน
4)  สรางมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ
เพื่อใหการปฏิบัติงานของทุกๆ คนในองคกรมีคุณภาพสมํ่าเสมอ และยังคงรักษา

มาตรฐานนั้นได แมวาจะมีการเปล่ียนคนอื่นที่ไดรับการศึกษาและฝกอบรมมาแลว มาทํางาน
แทน มาตรฐานการทํางานที่ ดี คือมาตรฐานที่ กําหนดมาจากความรูความชํานาญที่ ดีที่ สุด
ที่พนักงานในองคกรนั้นทําได ผูปฏิบัติงานสามารถทําความเขาใจและปฏิบัติตามไดโดยงาย
สามารถควบคุมลักษณะจําเพาะทางดานคุณภาพไดตามที่ กําหนดไว

5) ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางานและควบคุมที่จุดเริ่มตน
ถาไมมีการตรวจคุณภาพใหดีเม่ือตอนออกแบบ ก็จะเกิดของเสียในขณะผลิต ตองคอย

มาแกไขทีหลัง ความผิดพลาดและขาดตกบกพรองเพียงเล็กนอยที่กระบวนการเร่ิมตน จะทํา
ใหความเสียหายอยางใหญหลวงในกระบวนการถัดไป หากพบวา วิธีการทํางานมีขอบกพรอง
ก็ใหรีบปรับปรุงแกไข และใหทดลองทําตามวิธีทํางานที่แกไขใหม โดยการฝกอบรมพนักงาน
กอนเร่ิมทํา เพื่อยืนยันวา ผลลัพธที่ไดเปนที่นาพอใจ

6) และ 7) บริหารดวยขอมูลจริง ของจริง ในสถานที่จริง และแกปญหา โดย
มุงเนนที่การปองกันการเกิดปญหาซํ้า

ไมใชแคเร่ืองของเสียที่เกิดขึ้นเทานั้น ความไมประสานงานกัน ความเขาใจผิดที่เกิดขึ้น
ลวนแตเปนผลมาจากขาวสารที่ผิด บุคคลจะผลิตของคุณภาพตํ่าออกมา ถาเขาคิดวาส่ิงที่เขา
ทํานั้นถูกตองและทําไปดวยความเขาใจผิด ของเสียจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องไปจนกวาจะแก
ความผิดนั้นได

กอนที่จะหาสาเหตุของของเสีย จําเปนตองพินิจส่ิงที่เกิดขึ้นอยางใกลชิด ณ สถานที่จริง
เวลาที่รวดเร็ว เพื่อทราบวามีอะไรเกิดขึ้น และคนหาความจริงใหถองแท  แลวจึงตัดสินใจกําหนด
มาตรการแกไข ซ่ึงสามารถแกปญหาคุณภาพไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผล

8) จัดลําดับความสําคัญของเรื่อง และสาเหตุและทําเรื่องที่สําคัญกอน
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9) เคารพความเปนมนุษย   นั่นหมายถึง
• ตองเคารพในอิสรภาพของบุคคล และยอมใหทํางานอยางอิสระภายใตความคิดสรางสรรคของเขา
• ตองสงเสริมใหบุคคลคิด และใชความคิดสรางสรรคในการทํางาน  ถาบุคคลใชหัวคิดในขณะทํางาน

เขาจะหาวิธีปรับปรุงการทํางานของเขา วิธีการสงเสริมใหบุคคลมีความคิดสรางสรรค มีหลายวิธี เชน การทํากิจกรรม 5ส.
กิจกรรมขอเสนอแนะ  กิจกรรมกลุมยอย  การทําโครงการปรับปรุง การลดความสูญเสีย กิจกรรม KYT, AAR, Action Learn-
ing เปนตน

10)  บริหารโดยใชวงจร PDCA เคลื่อนที ่วงจร PDCA ใชต้ังแตผูนําระดับสูง ผูนําระดับกลาง และพนักงานทุกคน
ไมวาจะเปนเร่ืองการศึกษาและฝกอบรม การทําแผนกลยุทธ การบริหารงานประจําวัน

ถาเปนระบบ ก็จะเปนวงจรใหญครอบคลุมทั้งระบบ ถาเปนกระบวนการ ก็จะเปนวงจรควบคุมเฉพาะกระบวนการ
แตละกระบวนการ

วงจร PDCA เปนเครื่องมือประกัน
ความตอเนื่ องของการปรับปรุงเพื่ อติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ รักษา และ
ปรับปรุงมาตรฐานตางๆ โดยหมุนวงจรอยาง
ตอเนื่อง

ระบบ TQM ชวยใหบุคลากรทุกๆ คน
ทุกๆ ระดับมีการพัฒนาและรวมกันแกปญหา
โดยวิเคราะหหาตนเหตุของปญหา และกําหนด
มาตรการปองกันไมใหเกิดซ้ํา ซึ่งเปนการต้ังรับ
ขณะเดียวกนักม็กีารปฏิบติั การในเชิงรกุโดยการทํา
แผนกลยุทธ เพื่อปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่อง
และกาวกระโดดใหมีความแตกตางจากคูแขง

ดังนั้ นองคกรที่ จะประสบความสําเร็จ จะตองสร างพื้ นฐานดังตอไปนี้
1) ตองไมมีการแตกแยกความคิด หรือแนวคิด และวิธีปฏิบัติ การใชเทคนิคและวิธีบริหารตามระบบ TQM แมแต

คนเดียว
2) ตองพัฒนาและเสาะแสวงหา "Intrinsic Technology"  ซ่ึงก็คือ เทคโนโลยีที่เหมาะสมขององคกร เอามาพัฒนา

ผลิตภัณฑและบริการเดิม ทําผลิตภัณฑใหม รวมทั้งบริการใหม ใหทันตอความตองการที่เปล่ียนแปลงของธุรกิจ และตลาด
อยูเสมอ

3) ตองพัฒนาบุคลากรใหเพิ่ มขีดความสามารถ โดยมีระบบการเรียนรูของบุคลากร สรางความผูกพันของ
บุคลากร ใหมีแรงจูงใจ และความพึงพอใจ รวมทั้งทําใหสถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมที่ ดี มีสุขอนามัย และมีความ
ปลอดภัยดวย

4) บริหารจัดการอยางมีจริยธรรม
5) สรางมูลคาอยางสมดุลใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย

..สิ่ งสําคัญที่ทําใหการสงเสริมทีคิวเอ็มลมเหลว คือ ความไมรู  รวมทั้ งความรู เทา
ไมถึงการณ ไม เอาใจใสและละเลยดวย ผูนําหลายคนไมไดคิดวาตัวเองมีหนาที่ จัดการใหองคกร
มีการปรับปรุงและมีความก าวหน าอย างตอเนื่ อง

จากที่ ไดกลาวมาทั้ งหมดนี้  หากเราไดทราบถึงวัตถุประสงค ตลอดจน 10 แนวคิด
และวิ ธี ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให ทํา TQM ประสบผลสํา เร็ จแล ว ก็ อย าได รอช าที่ จ ะ เริ่ มต นศึ กษาใน
รายละ เอียดใหลึกซึ้ ง เพื่ อวางแผนการปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพขององคกร อันจะ
สงผลตอการพัฒนาประ เทศโดยรวมไดต อไป . . . >>
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
รองประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
paritud@gmail.com

สภาวะเศรษฐกจิของไทยในป พ.ศ. 2558 นีส้อแววไมสูดมีาต้ังแตปลายป 2557
แลว เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกไมไดขยายตัวในระดับปานกลาง
ถึงสูงตามที่ คาดหมายไว สภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่งเปนพลังขบัเคล่ือนใหญ
เร่ิมชะลอตัวลง สงผลใหดัชนีตลาดหุนในจีนเองและชาติอื่น ๆ  ทัว่โลกผนัผวน
อยางหนกั ของไทยเราเองในระยะ เดอืนสิงหาคมและกนัยายนกต็กลงอยางมาก
และผงกหวัขึน้เล็กนอยเทานัน้ ทกุฝายใน ประเทศไทยกก็ําลังรอดวูาทมีเศรษฐกจิ
ใหมของรัฐบาลที่หัวหนาทีมเคยทําผลงานดีเดนในอดีต จะสามารถสราง

ปาฏิหารยไดอีกหรือไม เพียงใด?

เปาหมายของการทําธุรกิจที่เคยต้ังกันมาในอดีตวาตองใหเกิดกําไรสูงสุดนั้น ในโลกยุค
ปจจุบัน เปาหมายนี้กลับเปล่ียนไป แมผลลัพธสุดทายจะยังคงกําไรไดสูงสุดดังเดิม แตเข็มมุง
หรือนโยบายนั้น คือ

"ผลิตสินคาและ/หรือใหบริการที่คุณภาพดีที่สุด ดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด และขาย
ในราคาที่แพงที่สุด....ที่ลูกคาเต็มใจซ้ือ"

ผมมักจะนิยามนโยบายแบบนี้ ส้ัน ๆ วา "ทําธุรกิจตอง 'โลภ' หาไมก็ตองไปทํามูลนิธิ
แทนทําธุรกิจ"

บทเสริมที่ตามมา และเปนบทหลักที่ทุกคนในองคกรตองยึดม่ัน คือ
"รักษาลูกคาเดิมใหคงไว แลวเพ่ิมลูกคาใหมใหมากที่สุด"
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คําตอบที่ถูกตอง คือ เลือกลูกคาเกา เพราะเหตุผลหลายประการไดแก.... การรักษาลูกคาเกาเสียคาใชจายนอย
กวาการหาลูกคาใหมมาก......ลูกคาเกามักจะสรางกําไรใหมากกวาลูกคาใหม เพราะจะซ้ือซํ้าแลวซํ้าอีก แมบางคร้ังราคา
จะแพงกวาคูแขงขัน.....ที่สําคัญที่สุดคือลูกคาเกาจะเปนพนักงานขายที่ไมตองจาง เพราะจะชวยโฆษณาประชาสัมพันธ
สินคาและ/หรือบริการที่ดีแกญาติมิตร คนที่รูจักทั่วไป......

กลาวกันวา หากไดพบเจอสินคาและ/หรือบริการที่ดี คนจะบอกตอ ๆ กันไปหลายสิบคน.....แตในทางกลับกัน
หากไดพบเจอสินคาและ/หรือบริการที่ไมดี คนจะบอกตอ ๆ กันไปเปนหลายรอยคน

และในโลกยุคขาวสารขอมูลนั้น จํานวนการบอกตอจะเพิ่มขึ้นเปนรอยเปนพันเทาครับ!!!
เรียกวา "คล้ิกเดียวเที่ยวส่ือไปทั่วโลกได...."
ผมมีเร่ืองเลาสูกันฟงอยางนี้ครับ เม่ือเดือนสิงหาคมที่ผานมา ผมเกิดอยากดูภาพยนตที่เขาใหมขึ้นมา ดวยเหตุที่

ที่ทํางานอยูใกลกับหางสรรพสินคาเซ็นทรัลแจงวัฒนะ และไดอุดหนุนเปนสมาชิก SF Senior Card ก็เลยขึ้นบันไดเล่ือนไปช้ัน
บนของหางเพื่อจองต๋ัว

บังเอิญรอบเวลาที่มี Soundtrack ที่เร็วที่สุดในเย็นนั้นเปนช้ัน First Class คาต๋ัว 700 บาท โดยไมลดราคาเลย
แมจะมีบัตร senior แตความอยากดูและไมเคยลองนั่งช้ันนี้ ผมก็เลยตัดสินใจซ้ือ แลวเดินกลับมาที่ทํางาน เพื่อสะสางงาน
ที่คางใหเสร็จ

ผลปรากฏวากวาจะเสร็จงานก็ไดเวลาที่หนังจะฉายแลว ผมก็เลยรีบจํ้าไปที่โรงหนัง ขึ้นไปช้ัน First Class เห็นวามี
อาหารวางบริการ แตไดเวลาฉายภาพยนตแลว ผมก็เลยเขาไปนั่งประจําที่ ไดรับขาวโพดค่ัว และเคร่ืองด่ืมมาเสิรฟระหวาง
ชมภาพยนต แตก็ไมอิ่มเทาไหรหรอกครับ

พอภาพยนตจบ ผมก็ออกมาขางหนาโรง เห็นคนมานั่ งรอเขาโรง และมีอาหารวางอยู มากมายหลายจุด
ดวยอารามหิวก็เลยเดินเขาไปเปด ๆ ฝาครอบ และเดินดูรอบ ๆ เห็นมีอะไรเขาทานารับประทานหลายอยาง

ไมรอชา ควาจานมาต้ังทาจะตักอาหารมาทานใหหายหิว...........
พนักงานหญิงที่เดินอยูแถวนั้นปราดเขามาถามทันทีวา....
"ขอโทษคะ ชมภาพยนตรอบที่ผานมาแลวใชไหมคะ?
ผมตอบวา "ใชครับ แตกอนเขาผมไมไดทาน หิวมาก จะขอทานสักหนอยนะครับ..."
คําตอบคือ
"ไมไดคะ นี่เปนอาหารวางของรอบใหมคะ คุณทานไมไดนะคะ"
ตอบเสร็จแลว เธอก็ยืนเฝาอยูขางโตะวางถาดอาหารแลวมองดูผมอยางไมคลาดสายตา
ผมก็หันหลังกลับ และต้ังปณิธานในใจวา จะไมดูภาพยนตของโรงในเครือนี้อีกแลว

ผมไม ไดว าอะ ไรพนักงานเขาหรอกครับ . . . . เขาทําตามกฎ.. . . แต เขาลดลูกค าไปหนึ่ งคนครับ. . . . .
และหากทานอานบทความนี้ แลวเชื่ อผม.. . . ก็อาจจะขาดลูกค าใหม ไปอีกหลายคนละครับ

หากถามวาเมือ่ถงึคราวตองเลอืก
ระหวางลูกคาเกากบัลูกคาใหม
จะเลือกใคร?
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1. ดื่มกาแฟแทนน้ํา กาแฟเปนเคร่ืองด่ืมยอดนิยมของคนทํางาน เพราะเช่ือวาจะชวยใหหายงวง ละชวยใหกระปร้ี
กระเปราในคราวเดียวกัน แตก็ตองไมลืมวาหากด่ืมในปริมาณมาก ๆ เกินความตองการของรางกายแลว จะสงผลเสียตอ
สุขภาพรางกายของคุณไดเชนเดียวกัน การด่ืมกาแฟจะทําใหประสาทของคุณต่ืนตัว เหมือนจะพรอมในการทํางานอยู
ตลอดเวลา แตรางกายของคุณกลับเหนื่อยออน นั่นเปนผลมาจากการที่ รางกายของคุณไมสามารถปรับเวลานอนให
เปนปรกติได คุณอาจเลิกนิสัยการติดกาแฟอยางหนักของคุณดวยการคอย ๆ ลดปริมาณการด่ืมลง เม่ือถึงตอนนั้นรางกาย
คุณก็จะเขาสูภาวะปกติ รางกายคุณสามารถปรับเวลาการนอนได ทําใหรางกายไดพักผอนจริง ๆ ไมตองรูสึกวาต่ืนขึ้นมา
แลวแตยังรูสึกออนเพลียอยูเหมือนเดิม

2. มีทีวีเปนเพ่ือน ความเครียดไมไดจากการทํางานเพียงอยางเดียวเทานั้น แตอาจเกิดจากการบริโภคขาวสาร
บานเมืองที่มากเกินไปดวย บางคนเม่ือกลับถึงบานแลวก็ยังไมยอมพักผอน ยังคงอยูหนาจอทีวี ทั้งที่เวลาพักผอนก็แทบ
จะไมมีอยูแลว คุณควรเลิกพฤติกรรมนี้ใหได แลวหันไปทํากิจกรรมอื่นที่ใหความสดช่ืนแทน แตสําหรับบางคนอาจจะเปน
เร่ืองยากที่จะเลิก เพราะไดทําจนติดเปนนิสัยเสียแลวจึงไมใชเร่ืองงายที่จะเลิก แตก็ไมใชเร่ืองยากที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพื่อจะทําใหเชาวันใหมของคุณพรอมสําหรับการทํางาน

3. บายทีไรเปนงวง บางคนอาจจะรูสึกวาอาการงวงเหงาหาวนอนเปนส่ิงที่ใครๆ ก็เปนกัน เพราะหลังจากเวลา
รับประทานอาหารกลางวันแลวทีไรเปนตองงวงทุกที แตพฤติกรรมนี้สามารถปรับเปล่ียนไดเพื่อชวยใหคุณสามารถ
ทํางานไดดีขึ้ น แทนที่ จะมัวมานั่ งหาวในชวงเวลาบาย อาหารเปนตัวชวยสําคัญที่ จะชวยทําใหคุณผานพนอาการ
งวงนอนยามบายได ควรเลือกรับประทานโปรตีนใหมากกวาแปงหรือน้ําตาลในทุกม้ืออาหาร เพื่อนําไปสรางพลังงานแบบ
ไมทํารายรางกาย และทําใหระดับน้ําตาลในเลือดคงที่มากขึ้น ซ่ึงจะชวยใหคุณเลิกอาการงวงนอนเม่ือถึงเวลาบายไปได 

4. มีเวลาไมพอ นิสัยการทํางานหลายคนมักจะคิดวาแตละคนก็มี 24 ช่ัวโมงเทากัน แตทําไมบริหารเวลา
ไดไมเทากันเสียที อีกทั้งคิดไปวาอยากใหวันนึงมีสัก 48 ช่ัวโมง จะไดมีเวลาไปพักผอนใหมากขึ้น แตตอใหวันนึงมี 100
ช่ัวโมงคุณก็ไมสามารถทําใหรางกายคุณพักผอนไดอยางเพียงพอ หากคุณยังจัดเวลาใหกับตัวคุณเองไมได อยางแรกคุณ
ควรรูจักแบงเวลาไวอยางเปนสัดสวน เพื่อจะไดรูวาเวลาไหนควรทําอะไร และควรพักผอนเวลาไหน เพื่อใหรางกายของ
คุณเกิดความเคยชินจนเปนนิสัย และมีเวลาที่จะมาพักผอนใหเพียงพอจนได
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การทํางานนั้ นบางครั้ งก็ยุ งเสียจนไมมี เวลาพักผอน
จนนําไปสู การทําลายสุขภาพโดยไมรู ตัว เปนการตกหลุมพราง
ของการทํางาน หากไมรีบแก เสียแต เนิ่ น ๆ
ก็อาจจะทําใหคุณแก ไขนิสัยเหลานี้ ไม ได
เราจึงมีนิสัยที่ ควรหลีกเลี่ ยง มาบอกกลาวใหคุณรู จักระวังตัว
กอนที่คุณจะรู สึกวาการทํางานนั้ นกําลังทํารายตัวคุณเอง





Downlaod ภาพบรรยากาศ และเอกสารการจัดการประชุม ไดแลว

 


