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หลายองคกรไดแสวงหาวิธี การต า งๆ เพื่ อ ให อ งคกรไดมีวิ ธีบริ ห ารจัด การ
ที่ มีคุณ ภาพ โดยใชเครื่ อ งมือ หลักการ เทคนิคและแนวคิดตา งๆ
หลากหลายจากกู รู ทั่ ว โลก เพื่ อ เพิ่ มขี ด ความสามารถในการแข งขั น
ของธุ ร กิ จ ที่ นั บ วัน จะทวี ความร อ นแรงในเวที การค า โลก
ศาสตราจารย ดร. โนริอะคิ คะโน เปนปรมาจารยทาง TQM ที่เปนที่ยอมรับทานหนึ่ง
ที่ไดสรางบานแหงคุณภาพ เพื่อใหมีความเขาใจ TQM ไดงายขึ้น และถือเปนจุดเริ่มตน
แทบทุกองคกรทีจ่ ะนําแนวคิดทางดาน การบริหารคุณภาพทัว่ ทั้งองคกร หรือ Total
Quality Management หรือเรียกยอๆ วา TQM มาใชในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบคุณภาพขององคกร
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กอนอื่น เรามาทราบถึงวัตถุประสงคของระบบแนวคิดของ TQM กันกอนนะครับ โดยหลักๆ
แล วจะเป น การสร า งระบบประกั น คุ ณ ภาพ และสร างความพึ งพอใจให ลู ก ค า อี ก ทั้ งจะต อ งมี
จริ ย ธรรมและรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
การสร างระบบประกั น คุ ณ ภาพ จะต องมีระบบต างๆ ดั งนี้
1) ระบบการจัดการกระบวนการ ซึ่งอาจครอบคลุมในเรื่อง การออกแบบกระบวนการ และ
คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการตองเปนไปตามความตองการและความคาดหวังของลูกคาและตลาด
การตรวจเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานและระบบการจัดการกระบวนการ การปฏิบัติ
งานประจํ า วั น ที่ มี ประสิ ทธิ ผล ตลอดจนการทบทวนมาตรฐานวิ ธี ปฏิ บั ติ ง านและปรั บปรุ ง
กระบวนการใหมีประสิทธิผลเพิ่ มขึ้ นอยางตอเนื่อง
2) ระบบการควบคุ มคุ ณภาพ โดยจะต องมี การตรวจสอบและ/หรื อทดสอบคุ ณภาพใน
กระบวนการต นทางกอนที่ จะส งผานไปยั งกระบวนงานถั ดไป (QC IN PROCESS) ไม ว าจะเป น
กระบวนการภายในหรื อกระบวนการภายนอก มี การสุ มตรวจสอบเพื่ อประกั นคุ ณภาพในการรั บ
ของเข า และผลิ ต ภั ณฑ สํา เร็ จ รู ป ก อ นส ง ออกไปให ลู ก ค า ภายนอก เพื่ อมิ ใ ห มี ข องเสี ย เข า ใน
กระบวนการและออกไปข า งนอก มี ก ารส ง เสริ ม และตรวจประเมิ น ระบบ การประกั น คุ ณภาพ
ทั้งภายในและผู สงมอบเพื่อใหมั่ นใจวาระบบมีความมั่นคงและยังมีประสิทธิผลอยู
3) ระบบการแก ป ญหาและการป องกั นมิ ให เ กิ ดซ้ํ า นั่ น ก็ คื อว า เมื่ อ เกิ ดป ญหาและสิ่ ง
ผิดปกติตองมีระบบการรายงานอยางเรงดวน เพื่อใหผูเกี่ยวของมาดูขอมูลจริง เห็นของจริง ณ สถาน
ที่ จริ ง ในเวลาที่ รวดเร็ ว มี ก ารวิ เ คราะห ห าต น เหตุ มี ก ารกํา หนดมาตรการแก ไ ขและดํ า เนิ น การ
ปองกันมิใหเกิดซ้ํา
4) ระบบการปองกันมิใหมีปญหาเกิดขึ้น โดยเราสามารถหาวิธีปองกันปญหามิใหเกิดขึ้น
เชน การลดของเสียใหเหลือศูนย ลดเครื่องจักรเสียใหศูนย ลดอุบัติเหตุใหเหลือศูนย ลดตนทุนใหเหลือ
ต่ําที่ สุด ปรั บปรุ งกระบวนการทํางานให งายขึ้ น ทํางานได เร็ วขึ้ น และมี ประสิ ทธิ ผลเพิ่ มขึ้ นตลอด
เวลา เปนตน

>>

FTQMupdate : no. 16

ต อมามาดู เรื่ อง การสร างความพึ งพอใจให ลู ก ค า กั นต อนะครั บ ซึ่ งเป นวั ตถุ ประสงค
เรื่ องที่ ตอเนื่ องจากการสรางระบบประกั นคุ ณภาพที่ ไดกลาวไว
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
• ลู กค าต องการให ส งของ (D) ตรงตามแผนหรื อเวลาที่ กําหนด โดยมี รายการและ
ปริมาณที่ถูกตอง และยังมีความตองการที่จะใหผูผลิตลด Cycle Time ลงอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทํา
ใหทั้งผลิตและผูซื้อ สามารถลดสต็อกและคาใชจาย ในการบริหารคลังสินคา และสามารถเรงรัดการ
ขายได เร็วขึ้ นดวย
• ลู กค าต องการให มี บ ริ ก ารก อ นและหลั งการขาย เช น การติ ด ต อ สะดวก รวดเร็ ว
มี ข อมู ล ถูกต องแม นยํา แจ งข าวสารเพื่ อการประสานงาน และความเข าใจอย างต อเนื่ อง ให จั ด
อะไหล และบริ การซ อม/บํารุงรั กษา อยางรวดเร็ ว ตลอดอายุ การใช งาน มี คู มื อการใชที่ เขาใจงาย
เปนตน
• ลูกคาคาดหวังวาเราจะทําไดเกินความคาดหวั งของเขา ดั งนั้ น เราจะต องทําให ได
และทําให สูงกว าที่ ลูกค าหวั งไว บ อยครั้ งกว าคู แข งของเรา โดยเราต องตอบสนองและปรั บปรุงข อ
บกพรองของเราอยางจริงจัง โดยแจงใหลูกคาทราบความพยายามของเราโดยตลอด ลูกคาก็จะซื้อ
ซ้ํา ซึ่ งหมายความวา เราสามารถรักษาลูกคาเดิมและสามารถขยายตลาดเพิ่ มขึ้ นไดอยางต อเนื่อง
2) ปจจัยที่ชวยใหลูกคามีความพึงพอใจ มีดังตอไปนี้
• ระบบประกั นคุ ณภาพที่ ดี ที่ สามารถลดความไม พึ งพอใจ และเพิ่ มความพึ งพอใจ
โดยมี การปรั บปรุ งกระบวนการทํางานอย างต อเนื่ อง
• มีระบบการสรางความผาสุก แรงจูงใจ และความพึงพอใจใหพนักงานเพื่อใหรวมกัน
สรางและปรั บปรุงกระบวนการทํางานอยางต อเนื่ อง
• มีระบบการสรางความพึงพอใจและระบบการพัฒนาผูสงมอบ ซึ่งจะทําใหไดรับวัสดุ
ชิ้นสวนผลิตภัณฑ และอุปกรณที่มีคุณภาพดี มีขอบกพรองนอย ในราคาประหยัด และสงทันเวลา
อยางตอเนื่อง
• มี ระบบการติ ดต อสื่ อสาร เพื่ อขอทราบขอมู ล ให /แจ งขอมู ลและขาวสาร และการ
ประสานงาน ตั้ งแต ยั งไม ได เ ป นลู กค า จนเป นลู กค าประจําที่ ใ ห ความสะดวก ความเข าใจอย าง
รวดเร็ วและแม นยํา
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3) การเก็บขอมูลและการวิเคราะห มีดังตอไปนี้
• การสํารวจและวิจัยตลาด เพื่อใหทราบแนวโนมของความตองการความเปลี่ ยนแปลงของสินคาและบริการ
ทั้งในปจจุบันและ อนาคต
• การสํารวจความพึ งพอใจของลู กค า เพื่ อให ทราบความพึ งพอใจ/ไม พอใจ ความตองการ ความคาดหวั ง
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
• การเยี่ ยมลูกคา ของฝายบริหาร ฝายการตลาด/ฝายขาย ทีมบริการ โดยมีการเก็บขอมูลความพึงพอใจ /
ไมพึงพอใจ ตอเรา ตอคูแขง (ถามี) ความตองการ ความคาดหวัง ทั้งปจจุบันและอนาคต
• การรองเรียนของลูกคาและการตอบสนอง
• การติดตามเพื่อใหไดรับขอมูลปอนกลับ (Feedback) อยางทันทวงที เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติ
งานอย างรวดเร็ ว
• การวิเคราะห การขายได/ขายไมได ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ความตองการ ความคาดหวัง และนําไปปรับ
ปรุ ง กระบวนการ หรื อแปรให เ ป นข อ กําหนดทางเทคนิ คเพื่ อให คุ ณภาพและบริ ก ารเก า หรื อ ใหม ได รั บ การตอบสนอง
จากลูกคาเพิ่ มขึ้ นอยางตอเนื่อง

วั ตถุประสงค อี กเรื่ องของการทํา TQM คือ มี จริ ย ธรรมและรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม กล าวคื อ องคกรหรื อบริ ษัทที่
คอยหาโอกาสเอารัดเอาเปรียบผูอื่ นตลอดเวลานั้น ไมมีทางที่ จะผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพไดอยางแนนอน
อาจารย ประสิ ทธิ์ ตั นสุ วรรณ อดี ตผู อํานวยการสถาบั นเพิ่ มผลิ ตแห งชาติ ผู ซึ่ ง เป นที่ ยอมรั บอย างกว างขวาง
ในบรรดาผูเชี่ยวชาญทีคิวเอ็ม ไดแจกแจงเรื่องจริยธรรมในการทําธุรกิจ ที่ผูบริหารในองคกรทีคิวเอ็มจะตองยึดไปปฏิบัติ คือ
1) ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคา โดยตองมีความเชื่อวา คุณภาพเปนความตองการและความคาดหวังของลูกคา
ดังนั้น จึ งตองผลิตสินคาและบริการที่ มีคุณภาพ ซึ่งเปนการสร างคุณคาไปสู ลูกค าอยางตรงไปตรงมา
ถาบริษัทใดแสวงหาผลกําไร บนความรูเทาไมถึงการณของลูกคา ถือเปนการเอารัดเอาเปรียบซึ่งไมควรทําอยางยิ่ง
2) ไมเอารัดเอาเปรียบพนักงาน หมายถึง การแบงปนผลประโยชนใหแกพนักงาน อยางยุติธรรมและบริหาร
จั ดการอย างมี จ ริ ย ธรรม คุ ณธรรมและมนุ ษยธรรม เพราะพนั กงานเป น ศู นย กลางของการสร างและปรั บปรุ งคุ ณภาพ
อยางตอเนื่อง แรงจูงใจในการปรับปรุงคุณภาพไมมีทางเกิดขึ้น ถาบริษัทเอาเปรียบ
ป จจุ บั น หลายบริ ษั ททํา การสํา รวจความพึ ง พอใจของพนั ก งาน เพื่ อ นํา เอาความต องการและความคาดหวั ง
ของพนั กงานมาแปลงเป นความผู กพัน และใชความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการต างๆ เพื่ อให พนักงานมี ความ
พึงพอใจและความผูกพันเพิ่มขึ้น ซึ่ งตรงกันขามกับการเอารัดเอาเปรียบลูกจางอยางสิ้ นเชิง
3) ไมเอารัดเอาเปรียบผูสงมอบ ซึ่งผูสงมอบเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิต ที่จะตองไดรับการดูแลเอาใจ
ใสมากกวาที่ผลิตเองเสียอีก ทั้งนี้เพื่อสรางหลักประกันใหเราสามารถผลิตของที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด และสงมอบไดทัน
ความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่อง ถาผูสงมอบถูกเอารัดเอาเปรียบ ก็คงไมมีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงกระบวนการ และให
ความร วมมือในการพั ฒนาผลิ ตภัณฑ และบริ การใหม
ปจจุบัน มีหลายบริษัทสงเสริม ชวยเหลือพัฒนาความสามารถของผูสงมอบนําเอาความตองการและความคาด
หวังของผูสงมอบ มาแปลงเปนขอกําหนดที่มุงสรางความสัมพันธ และลดความเอารัดเอาเปรียบลง
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4) ไมเอารั ดเอาเปรียบผู ถือหุน ซึ่งสําคัญมาก เพราะผู ถือหุ นเปนผูออกเงินลงทุน เพื่ อใหสามารถ
ริเริ่มธุรกิจ และแตงตั้งคณะผูบริหาร เพื่อเปนตัวแทน โดยคาดหวังที่จะไดรับสวนแบงปนผล ดังนั้น คณะผูบริหาร
จะตองบริหารดวยความโปรงใส ไมทุจริตคิดมิชอบ เบียดบังผลประโยชนที่มิควรได ไมนําผลกําไร มาจัดสรร อยาง
ไมเปนธรรม จนผูถือหุนไดรับผลตอบแทนนอยกวาที่ควร
บริษัทที่มีผูบริหารเชนนี้ จะสามารถดําเนินธุรกิจระยะยาว อันเปนหลักประกันในการสรางคุณภาพของ
สิ นค าและบริ การได
5) ไมเอารัดเอาเปรียบราชการ ซึ่งเปนเรื่องยอดนิยมที่หลายภาคสวนไดรณรงคตอตานการคอรัปชั่น
เชน ไมโกงภาษีหรือเสียภาษีไมครบถวน ในทางกลับกัน ขาราชการ นักการเมือง และรัฐบาล ตองไมเอาเปรียบ
ประชาชนดวย เพื่อใหทุกฝายมีแรงจูงใจที่จะสรางจริยธรรมขอนี้รวมกัน ไมละเมิดกฎหมาย ไมฮั้วกันขายสินคา
ในราคาแพง เปนตน
6) ไมเอารัดเอาเปรียบคูแขง เชน ไมติดสินบนผูมีอํานาจ เพื่อใหตนเองชนะ หรือไมใชอํานาจทางการ
เมืองมาปกปองใหผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจอันไมเปนธรรม
7) ไมเอาเปรียบสังคมและสิ่งแวดลอม การประกอบกิจการแลวปลอยมลพิษ เชน ควัน ฝุน กลิ่น
น้ํ า และเสี ยงที่ เ กิ น มาตรฐานหรื อ ทําให เ กิ ดความเดื อ ดร อนรํา คาญแก ชุ มชนรอบๆ หรื อ ประชาชนโดยทั่ ว ไป
ยอมถือวาขาดจริยธรรม เปนการทําลาย (เอาเปรียบ) สิ่งแวดลอมและเอาเปรียบสังคม
ปจจุบันบริษัทไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001

จากที่ ไ ด ก ล าวมาถึ งวั ต ถุ ป ระสงค แ ละแนวคิ ด ของทํา TQM ให ป ระสบผลสําเร็ จ ได นั้ น จําเป น ต อ ง
มี เ ทคนิ ค หรื อ แนวคิ ด วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ ห เป น กิ จ วั ต รประจํา ตลอดเวลา สรุ ป ได 10 ขั้ น ตอนดั ง นี้
1) คุณภาพตองมากอน
การบริหารโดยใชหลัก คุณภาพตองมากอน ของ TQM คือวิธีการที่ ทําใหองคกรมีผลกําไรอยางยั่งยืน
ปรั ช ญาของ TQM ที่ ให คุ ณภาพต อ งมาก อ นโดยต อ งเป น คุ ณภาพที่ เป น ไปตามความต อ งการของลู ก ค า
และเมื่ อสามารถผลิ ต ได คุ ณภาพในระดั บ ที่ ลู กค า ต อ งการแล ว จึ งใช ค วามพยายามในการลดต นทุ นและลด
ความสู ญเสี ยตอไป
2) กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา
"ลูกคา" ไมไดหมายถึง "ผูใชคนสุดทาย" เทานั้น แตไดรวมเอาผูที่อยูในกระบวนถัดไปเปนลูกคาดวย
เชน ฝายออกแบบตองไมเพียงแตออกแบบเพื่อใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวเทานั้น แตตองคํานึงถึงฝาย
ผลิตดวย โดยต องออกแบบใหผลิตงาย ใหฝายจั ดซื้ อทําการซื้ อวัสดุ หรื อชิ้ นสวนได งาย และใหลูกค าหรือ ฝาย
บริ การสามารถซ อม และบํารุ งรักษาผลิ ตภั ณฑได ง าย ดังนั้ น ฝ ายผลิ ต จั ดซื้ อ และบริ การ คื อลู กค าของฝ าย
ออกแบบนัน่ เอง
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ผู ปฏิบัติงานในระบบ TQM ทุกคน จะตองคิดเสมอวา เพียงแคใหเราทํางานสะดวก
อยางเดียวคงไมพอ เราตองคิดถึงผูอื่น ซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเราในฐานะ
"ลูกคา" และตองทําใหลูกคาเหลานั้นพึงพอใจดวย
จงอยาสงของเสียไปยังกระบวนการถัดไปทั้งๆ ที่รู
จงอยาผลิตของเสียที่ตองคัดทิ้งในการผลิตของตนเอง
จงอยายอมรับคุณภาพที่ดอยจากกระบวนการตนทาง
3) ทุ กคนในองค กรมี ส วนร วมในการสร างคุ ณภาพ ทุ กคนในองคกรมี สวนร วม
ในการสรางคุณภาพโดย ทั้ ง ผูนําระดับสูงและสูงสุด ผูนําระดับกลาง และพนักงาน
4) สรางมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
เพื่ อให การปฏิ บั ติ งานของทุ กๆ คนในองค กรมี คุ ณภาพสม่ํา เสมอ และยั ง คงรั กษา
มาตรฐานนั้นได แมวาจะมีการเปลี่ ยนคนอื่นที่ไดรับการศึกษาและฝกอบรมมาแลว มาทํางาน
แทน มาตรฐานการทํา งานที่ ดี คื อ มาตรฐานที่ กํา หนดมาจากความรู ค วามชํานาญที่ ดี ที่ สุ ด
ที่ พนั กงานในองค กรนั้ นทําได ผู ปฏิบั ติงานสามารถทําความเข าใจและปฏิบั ติตามไดโดยงาย
สามารถควบคุ มลั กษณะจําเพาะทางด านคุ ณภาพได ตามที่ กําหนดไว
5) ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางานและควบคุมที่ จุดเริ่มตน
ถาไมมีการตรวจคุณภาพใหดีเมื่อตอนออกแบบ ก็จะเกิดของเสียในขณะผลิต ตองคอย
มาแก ไขทีหลัง ความผิดพลาดและขาดตกบกพร องเพียงเล็ กน อยที่ กระบวนการเริ่ มตน จะทํา
ใหความเสียหายอยางใหญหลวงในกระบวนการถัดไป หากพบวา วิธีการทํางานมีขอบกพรอง
ก็ ให รีบปรับปรุ งแก ไข และให ทดลองทําตามวิ ธีทํางานที่ แก ไขใหม โดยการฝ กอบรมพนั กงาน
กอนเริ่มทํา เพื่อยืนยันวา ผลลัพธที่ไดเปนที่นาพอใจ
6) และ 7) บริหารดวยขอมูลจริง ของจริง ในสถานที่จริง และแกปญหา โดย
มุงเนนที่ การปองกันการเกิดปญหาซ้ํา
ไมใชแคเรื่องของเสียที่เกิดขึ้นเทานั้น ความไมประสานงานกัน ความเขาใจผิดที่เกิดขึ้น
ลวนแตเปนผลมาจากขาวสารที่ ผิด บุคคลจะผลิตของคุณภาพต่ําออกมา ถาเขาคิดวาสิ่งที่เขา
ทํานั้ นถู กตองและทําไปด วยความเขาใจผิ ด ของเสี ยจะเกิ ดขึ้ นอย างต อเนื่ องไปจนกว าจะแก
ความผิดนั้ นได
กอนที่จะหาสาเหตุของของเสีย จําเปนตองพินิจสิ่งที่เกิดขึ้นอยางใกลชิด ณ สถานที่จริง
เวลาที่รวดเร็ว เพื่อทราบวามีอะไรเกิดขึ้น และคนหาความจริงใหถองแท แลวจึงตัดสินใจกําหนด
มาตรการแก ไข ซึ่ งสามารถแกป ญหาคุณภาพได อยางรวดเร็วและมี ประสิ ทธิผล
8) จัดลําดับความสําคัญของเรื่อง และสาเหตุและทําเรื่องที่สําคัญกอน

FTQMupdate : no. 16

>>

9) เคารพความเปนมนุษย นั่นหมายถึง
• ตองเคารพในอิ สรภาพของบุคคล และยอมใหทํางานอย างอิสระภายใตความคิดสรางสรรคของเขา
• ต องส ง เสริ มให บุ คคลคิ ด และใช ค วามคิ ดสร างสรรค ในการทํางาน ถ าบุ คคลใช หั วคิ ดในขณะทํางาน
เขาจะหาวิธีปรับปรุงการทํางานของเขา วิธีการสงเสริมใหบุคคลมีความคิดสรางสรรค มีหลายวิธี เชน การทํากิจกรรม 5ส.
กิจกรรมขอเสนอแนะ กิจกรรมกลุมยอย การทําโครงการปรับปรุง การลดความสูญเสีย กิจกรรม KYT, AAR, Action Learning เปนตน
10) บริหารโดยใชวงจร PDCA เคลื่อนที่ วงจร PDCA ใชตงั้ แตผูนําระดับสูง ผูนําระดับกลาง และพนักงานทุกคน
ไมวาจะเป นเรื่ องการศึกษาและฝ กอบรม การทําแผนกลยุทธ การบริหารงานประจําวัน
ถาเปนระบบ ก็จะเปนวงจรใหญครอบคลุมทั้งระบบ ถาเปนกระบวนการ ก็จะเปนวงจรควบคุมเฉพาะกระบวนการ
แต ละกระบวนการ
วงจร PDCA เป นเครื่ องมื อประกัน
ความต อ เนื่ องของการปรั บ ปรุ ง เพื่ อติ ด ตาม
ควบคุ มการปฏิ บั ติตามแผนกลยุ ทธ รั กษา และ
ปรั บปรุ งมาตรฐานต างๆ โดยหมุนวงจรอย าง
ตอเนื่อง
ระบบ TQM ชวยใหบุคลากรทุกๆ คน
ทุ กๆ ระดั บ มี ก ารพั ฒนาและร วมกั น แก ป ญ หา
โดยวิ เ คราะห หาต น เหตุ ข องป ญ หา และกําหนด
มาตรการปองกันไม ให เกิ ดซ้ํา ซึ่ งเปนการตั้ งรับ
ขณะเดียวกันก็มกี ารปฏิบตั ิ การในเชิงรุกโดยการทํา
แผนกลยุทธ เพื่อปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่อง
และกาวกระโดดใหมีความแตกตางจากคูแขง
ดั ง นั้ น องค ก รที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ จะต อ งสร า งพื้ นฐานดั ง ต อ ไปนี้
1) ตองไมมีการแตกแยกความคิด หรือแนวคิด และวิธีปฏิบัติ การใชเทคนิคและวิธีบริหารตามระบบ TQM แมแต
คนเดี ยว
2) ตองพัฒนาและเสาะแสวงหา "Intrinsic Technology" ซึ่งก็คือ เทคโนโลยีที่เหมาะสมขององคกร เอามาพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการเดิม ทําผลิตภัณฑใหม รวมทั้งบริการใหม ใหทันตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และตลาด
อยูเสมอ
3) ต องพั ฒนาบุ คลากรให เพิ่ มขี ดความสามารถ โดยมี ระบบการเรี ย นรู ข องบุ ค ลากร สร า งความผู ก พั นของ
บุ คลากร ให มี แรงจูงใจ และความพึ งพอใจ รวมทั้ งทําให สถานที่ ทํางานมี สภาพแวดล อมที่ ดี มี สุขอนามั ย และมี ค วาม
ปลอดภัยดวย
4) บริ หารจั ดการอย างมี จริ ยธรรม
5) สรางมูลค าอย างสมดุ ลให กับผู มี สวนได สวนเสี ย
..สิ่ ง สํา คั ญ ที่ ทํา ให ก ารส ง เสริ ม ที คิ ว เอ็ ม ล ม เหลว คื อ ความไม รู รวมทั้ ง ความรู เ ท า
ไม ถึ ง การณ ไม เ อาใจใส แ ละละเลยด วย ผู นําหลายคนไม ไ ด คิ ด ว าตั วเองมี หน าที่ จั ด การให อ งค ก ร
มี ก ารปรั บ ปรุ ง และมี ค วามก า วหน า อย า งต อ เนื่ อง
จากที่ ไ ด ก ล าวมาทั้ ง หมดนี้ หากเราได ท ราบถึ ง วั ตถุ ป ระสงค ตลอดจน 10 แนวคิ ด
และวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อให ทํ า TQM ประสบผลสํ า เร็ จแล ว ก็ อย าได รอช า ที่ จะเริ่ มต นศึ ก ษาใน
รายละเอี ย ดให ลึ ก ซึ้ ง เพื่ อวางแผนการปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพขององค ก ร อั น จะ
ส ง ผลต อ การพั ฒ นาประเทศโดยรวมได ต อ ไป...
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
รองประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
paritud@gmail.com


สภาวะเศรษฐกิจของไทยในป พ.ศ. 2558 นีส้ อ แววไมสดู มี าตัง้ แตปลายป 2557
แลว เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกไมไดขยายตัวในระดับปานกลาง
ถึงสูงตามที่ คาดหมายไว สภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่งเปนพลังขับเคลื่อนใหญ
เริม่ ชะลอตัวลง สงผลใหดัชนีตลาดหุน ในจีนเองและชาติอื่น ๆ ทัว่ โลกผันผวน
อยางหนัก ของไทยเราเองในระยะ เดือนสิงหาคมและกันยายนก็ตกลงอยางมาก
และผงกหัวขึน้ เล็กนอยเทานัน้ ทุกฝายใน ประเทศไทยก็กําลังรอดูวา ทีมเศรษฐกิจ
ใหมของรัฐบาลที่ หั วหน าที มเคยทําผลงานดี เด นในอดีต จะสามารถสร าง
ปาฏิหารยไดอีกหรือไม เพียงใด?
เปาหมายของการทําธุรกิจที่ เคยตั้ งกันมาในอดี ตว าต องใหเกิดกําไรสูงสุดนั้ น ในโลกยุค
ป จจุ บั น เป าหมายนี้ กลั บเปลี่ ยนไป แม ผลลั พธ สุดท ายจะยั ง คงกําไรได สูงสุ ดดั งเดิ ม แต เข็ มมุ ง
หรือนโยบายนั้น คือ
"ผลิตสินค าและ/หรื อให บริการที่ คุณภาพดี ที่ สุ ด ด วยตนทุนที่ ต่ําที่ สุ ด และขาย
ในราคาที่ แพงที่สุ ด....ที่ ลูกคาเต็มใจซื้อ"
ผมมั กจะนิ ยามนโยบายแบบนี้ สั้ น ๆ ว า "ทําธุ รกิ จต อง 'โลภ' หาไม ก็ ต องไปทํามู ลนิ ธิ
แทนทําธุรกิจ"
บทเสริมที่ตามมา และเปนบทหลักที่ทุกคนในองคกรตองยึดมั่น คือ
"รักษาลูกคาเดิมใหคงไว แลวเพิ่มลูกคาใหมใหมากที่สุด"
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หากถามวาเมอื่ ถึงคราวตองเลอื ก
ระหวางลูกคาเกากับลูกคาใหม
จะเลื อ กใคร?
คําตอบที่ถูกตอง คือ เลือกลูกคาเกา เพราะเหตุผลหลายประการไดแก.... การรักษาลูกคาเกาเสียคาใชจายนอย
กวาการหาลูกคาใหมมาก......ลูกคาเกามักจะสรางกําไรใหมากกวาลูกคาใหม เพราะจะซื้ อซ้ําแลวซ้ําอีก แมบางครั้งราคา
จะแพงกวาคู แขงขั น.....ที่ สําคัญที่ สุดคื อลูกคาเก าจะเปนพนักงานขายที่ไมตองจ าง เพราะจะชวยโฆษณาประชาสัมพันธ
สินคาและ/หรือบริการที่ดีแกญาติมิตร คนที่รูจักทั่วไป......
กลาวกันวา หากได พบเจอสินคาและ/หรือบริ การที่ ดี คนจะบอกตอ ๆ กันไปหลายสิบคน.....แตในทางกลับกัน
หากไดพบเจอสินคาและ/หรือบริการที่ไมดี คนจะบอกตอ ๆ กันไปเปนหลายรอยคน
และในโลกยุคขาวสารขอมูลนั้น จํานวนการบอกตอจะเพิ่ มขึ้นเปนรอยเปนพันเทาครับ!!!
เรียกวา "คลิ้กเดียวเที่ยวสื่อไปทั่วโลกได...."
ผมมีเรื่องเลาสูกันฟงอยางนี้ครับ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา ผมเกิดอยากดูภาพยนตที่เขาใหมขึ้นมา ดวยเหตุที่
ที่ทํางานอยูใกลกับหางสรรพสินคาเซ็นทรัลแจงวัฒนะ และไดอุดหนุนเปนสมาชิก SF Senior Card ก็เลยขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น
บนของหางเพื่อจองตั๋ว
บังเอิญรอบเวลาที่มี Soundtrack ที่เร็วที่สุดในเย็นนั้นเปนชั้น First Class คาตั๋ว 700 บาท โดยไมลดราคาเลย
แมจะมีบัตร senior แตความอยากดูและไมเคยลองนั่งชั้นนี้ ผมก็เลยตัดสินใจซื้อ แลวเดินกลับมาที่ทํางาน เพื่อสะสางงาน
ที่คางใหเสร็จ
ผลปรากฏวากวาจะเสร็จงานก็ไดเวลาที่หนังจะฉายแลว ผมก็เลยรีบจ้ําไปที่โรงหนัง ขึ้นไปชั้น First Class เห็นวามี
อาหารวางบริการ แตไดเวลาฉายภาพยนตแลว ผมก็เลยเขาไปนั่งประจําที่ ไดรับขาวโพดคั่ว และเครื่องดื่มมาเสิรฟระหวาง
ชมภาพยนต แตก็ไมอิ่มเทาไหรหรอกครับ
พอภาพยนต จ บ ผมก็ อ อกมาข า งหน า โรง เห็ น คนมานั่ งรอเข า โรง และมี อ าหารว า งอยู มากมายหลายจุ ด
ดวยอารามหิวก็เลยเดินเขาไปเปด ๆ ฝาครอบ และเดินดูรอบ ๆ เห็นมีอะไรเขาทานารับประทานหลายอยาง
ไมรอชา ควาจานมาตั้งทาจะตักอาหารมาทานใหหายหิว...........
พนักงานหญิงที่เดินอยูแถวนั้ นปราดเขามาถามทันทีวา....
"ขอโทษคะ ชมภาพยนตรอบที่ผานมาแลวใชไหมคะ?
ผมตอบวา "ใชครับ แตกอนเขาผมไมไดทาน หิวมาก จะขอทานสักหนอยนะครับ..."
คําตอบคือ
"ไมไดคะ นี่เปนอาหารวางของรอบใหมคะ คุณทานไมไดนะคะ"
ตอบเสร็จแล ว เธอก็ยืนเฝาอยู ขางโต ะวางถาดอาหารแล วมองดูผมอย างไมคลาดสายตา
ผมก็หันหลังกลับ และตั้งปณิธานในใจวา จะไมดูภาพยนตของโรงในเครือนี้อีกแลว
ผมไม ไ ด ว า อะไรพนั ก งานเขาหรอกครั บ ....เขาทํ า ตามกฎ....แต เ ขาลดลู ก ค า ไปหนึ่ งคนครั บ .....
และหากท า นอ า นบทความนี้ แล ว เชื่ อ ผม.... ก็ อ าจจะขาดลู ก ค า ใหม ไ ปอี ก หลายคนละครั บ
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com


การทํา งานนั้ น บางครั้ ง ก็ ยุ ง เสี ย จนไม มี เ วลาพั ก ผ อ น
จนนํา ไปสู ก ารทํา ลายสุ ข ภาพโดยไม รู ตั ว เป น การตกหลุ ม พราง
ของการทํา งาน หากไม รี บแก เ สี ย แต เ นิ่ น ๆ
ก็ อ าจจะทํา ให คุ ณ แก ไ ขนิ สั ย เหล า นี้ ไ ม ไ ด
เราจึ ง มี นิ สั ย ที่ ค วรหลี ก เลี่ ย ง มาบอกกล า วให คุ ณรู จั กระวั ง ตั ว
ก อ นที่ คุ ณ จะรู สึ ก ว า การทํา งานนั้ นกํา ลั ง ทํา ร า ยตั ว คุ ณ เอง

1. ดื่มกาแฟแทนน้ํา กาแฟเปนเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทํางาน เพราะเชื่อวาจะชวยใหหายงวง ละชวยใหกระปรี้
กระเปราในคราวเดียวกัน แตก็ตองไมลืมวาหากดื่มในปริมาณมาก ๆ เกินความตองการของรางกายแลว จะสงผลเสียตอ
สุ ขภาพร างกายของคุ ณได เช นเดี ยวกั น การดื่ มกาแฟจะทําให ประสาทของคุ ณตื่ นตัว เหมื อนจะพร อมในการทํางานอยู
ตลอดเวลา แต ร างกายของคุ ณกลั บเหนื่ อยอ อน นั่ นเป นผลมาจากการที่ รา งกายของคุ ณไม สามารถปรั บเวลานอนให
เปนปรกติได คุณอาจเลิกนิสัยการติดกาแฟอยางหนักของคุณดวยการคอย ๆ ลดปริมาณการดื่มลง เมื่อถึงตอนนั้นรางกาย
คุณก็จะเขาสูภาวะปกติ รางกายคุณสามารถปรับเวลาการนอนได ทําใหรางกายไดพักผอนจริง ๆ ไมตองรูสึกวาตื่นขึ้นมา
แลวแตยังรูสึกออนเพลียอยู เหมือนเดิม
2. มีทีวีเปนเพื่อน ความเครียดไมไดจากการทํางานเพียงอยางเดียวเทานั้น แตอาจเกิดจากการบริโภคขาวสาร
บานเมืองที่ มากเกินไปดวย บางคนเมื่ อกลับถึ งบานแลวก็ยังไมยอมพักผอน ยังคงอยูหนาจอทีวี ทั้งที่ เวลาพักผ อนก็แทบ
จะไมมีอยูแลว คุณควรเลิกพฤติกรรมนี้ใหได แลวหันไปทํากิจกรรมอื่นที่ใหความสดชื่นแทน แตสําหรับบางคนอาจจะเปน
เรื่องยากที่จะเลิก เพราะไดทําจนติดเปนนิสัยเสียแลวจึงไมใชเรื่องงายที่จะเลิก แตก็ไมใชเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อจะทําใหเชาวันใหมของคุณพรอมสําหรั บการทํางาน
3. บายทีไรเปนงวง บางคนอาจจะรูสึกวาอาการงวงเหงาหาวนอนเปนสิ่งที่ใครๆ ก็เปนกัน เพราะหลังจากเวลา
รั บ ประทานอาหารกลางวั นแล ว ที ไรเป น ต อ งง ว งทุ ก ที แต พ ฤติ ก รรมนี้ สามารถปรั บ เปลี่ ย นได เ พื่ อ ช วยให คุ ณสามารถ
ทํ า งานได ดี ขึ้ น แทนที่ จ ะมั ว มานั่ ง หาวในช ว งเวลาบ าย อาหารเป น ตั ว ช ว ยสํ า คั ญที่ จะช วยทํ า ให คุ ณผ า นพ น อาการ
งวงนอนยามบายได ควรเลือกรับประทานโปรตีนใหมากกวาแปงหรือน้ําตาลในทุกมื้ออาหาร เพื่อนําไปสรางพลังงานแบบ
ไมทํารายรางกาย และทําใหระดับน้ําตาลในเลือดคงที่มากขึ้น ซึ่งจะชวยใหคุณเลิกอาการงวงนอนเมื่อถึงเวลาบายไปได
4. มี เวลาไม พอ นิ สั ยการทํางานหลายคนมั ก จะคิ ด ว าแต ละคนก็ มี 24 ชั่ วโมงเท ากั น แต ทํา ไมบริ หารเวลา
ไดไมเทากันเสียที อี กทั้ งคิดไปวาอยากใหวันนึงมีสัก 48 ชั่ วโมง จะไดมีเวลาไปพั กผอนใหมากขึ้น แตตอใหวันนึ งมี 100
ชั่วโมงคุณก็ไมสามารถทําใหรางกายคุณพักผอนไดอยางเพียงพอ หากคุณยังจัดเวลาใหกับตัวคุณเองไมได อยางแรกคุณ
ควรรู จั กแบ งเวลาไว อยางเป นสัดสวน เพื่ อจะไดรูว าเวลาไหนควรทําอะไร และควรพักผ อนเวลาไหน เพื่ อให รางกายของ
คุณเกิดความเคยชินจนเปนนิสัย และมีเวลาที่ จะมาพักผอนใหเพียงพอจนได
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ขอมูลจาก http://th.jobsdb.com/th-th/articles/

Downlaod ภาพบรรยากาศ และเอกสารการจั ด การประชุ ม ได แ ล ว





