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TQM
T = TOTAL (ทั้งหมดทุกคน/เบ็ดเสร็จ)
ทุกคนที่เกี่ยวของในองคกร(อาจรวมถึงลูกคาและผูสงมอบดวย)
Q = QUALITY(คุณภาพ)
การทําไดตรงความตองการของลูกคาอยางแทจริง
M = MANAGEMENT(ฝายบริหาร)
ผูบริหารระดับสูงยึดมั่นผูกพันอยางแทจริง
ความหมายของ TQM
คุณภาพ (QUALITY)
การทําไดตามขอกําหนดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
- ทําใหลูกคาพอใจ
- ทําใหลูกคาสุขใจ
- ทําใหมากกวาที่ลูกคาพอใจ เกินความคาดหวังของลูกคา
คุณภาพโดยรวม (TOTAL QUALITY)
- การปรับปรุงอยางตอเนื่องเพิ่มระดับความพอใจของลูกคาใหสูงขึ้น
ปรับปรุงเพื่อยอดขายขององคกรในเวลาเดียวกันดวย
การบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวม (TOTAL QUALITY MANAGEMENT:TQM)
-การบรรลุถึงคุณภาพโดยรวม ดวยการที่ทุกคนในองคกรยึดมั่นผูกพันและ
ปฏิ บั ติ ต าม
อยางจริงจัง
ความหมายของ TQM (องคการมาตรฐานระหวางประเทศตาม ISO / CD 8402-1 )
การบริ ห ารคุณ ภาพแบบเบ็ ด เสร็ จ (TQM) หมายถึ ง แนวทางในการบริ ห ารขององค ก รที่
มุงเนนคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององคกรมีสวนรวมและมุงหมายผลกําไรในระยะยาวดวยการ
สรางความพึงพอใจใหแกลูกคารวมทั้งการสรางผลประโยชนตอบแทนแกหมูสมาชิก
TQM มี หลักการที่สําคัญ 3 ประการ
1. การมุงเนนที่คุณภาพ
2. การปรับปรุงกระบวนการ

3.ทุกคนในองคกรมีสวนรวม

ทําไมตองมีการประกันคุณภาพ
กฎหมายคุมครอง
เทคโนโลยี

บริษัทประกันภัย

คูแขง

ความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพ

หนวยราชการ
ความตองการและความคาดหวัง
ของลูกคาหรือผูรับบริการ

มาตรฐานของสินคาหรือ
บริการตามกฎหมาย

แนวความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ
แนวความคิด
วัตถุประสงค
1.ความตองการและความหวังของลูกคา
1.เพื่อจะไดรูวาใคร คือ ผูที่เราตองบริการ
2.กระบวนการและผลลัพธ
2.เพื่อใหความสําคัญกับสิ่งที่เราทําเพื่อให
บรรลุถึงผลสําเร็จของงาน
3.ทีมงาน
3.เพื่อใหพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานใน
กระบวนการหนึ่งๆ มีสวนรวม
4.ภาวะผูนํา
4.กระตุนใหกําลังใจ,อํานวยความสะดวก
,แนะนํา
5.การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
5.เพื่อทําใหทุกอยางดีขึ้นเรื่อยๆอยางตอเนื่อง
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วัตถุประสงคทั่วไปของ TQM
• เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาภายใน/ภายนอก
• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องในกิจกรรมทุกดาน
• เพื่อความอยูรอดขององคกรและสามารถเจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้ง ภายใตสภาวะ
การแขงขันที่รุนแรง
• เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
• เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุน
• เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของ TQM
คือ การพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ ดวยการมีสวนรวมใน
การปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการ อันจะทําใหคุณภาพชีวิต ของพนักงานทุกคนดียิ่งขึ้น
เรื่อยๆ อยางตอเนื่อง
ผลที่ไดรับจาก TQM
ทําใหการดําเนินงานขององคกรสูงขึ้น โดย
- สินคาหรือบริการมีคุณภาพสูงขึ้น
- ของเสียเปนศูนย
- กําจัดของเสีย
- ออกแบบผลิตภัณฑไดนาสนใจมากขึ้น
- บริการหรือสงของไดเร็วขึ้น
- ลดตนทุนดานการผลิต
- พนักงานทุกคนมีสวนรวม
TQM : ภาคปฏิบัติ
วัตถุประสงค : การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
หลักการสําคัญ
1.การมุงเนนที่ลูกคา หรือการมุงเนนที่คุณภาพ
2.การปรับปรุงกระบวนการ
3.ทุกคนในองคกรตองมีสวนรวม
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ปจจัยสนับสนุน
1.ภาวะผูนํา
4.การติดตอสื่อสาร
2.การศึกษาและฝกอบรม
5.การใหรางวัลและการยอมรับ
3.โครงสรางองคกร
6.การวัดผลงาน
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success factor : KSF ของระบบ TQM )
1. ความยึดมั่นผูกพันอยางจริงจังจากผูบริหารทุกระดับ
2. การใหการศึกษาและการฝกอบรมใหพนักงานทุกคนไดเรียนรู
3. โครงสรางขององคกรที่สนับสุนนวิธีคิดและวิธีทํางานอยางเปนกระบวนการ
4. การติดตอสื่อสารจะตองทั่วถึงทั้งแนวดิ่งตามสายงาน และแนวราบของการประสานงาน
ระหวางหนวยงานตางๆ
5.การใหรางวัลและการยอมรับทีมงาน สมควรไดรับจากผลงานที่ปรากฎการสงเสริม
6. การวัดผลงานอยางเหมาะสม
7. การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
พิจารณาความสามารถ
NO
OK?
YES

ระบุผลผลิต
ระบุลูกคา

ผลิตสินคา

ระบุขอกําหนด

ประเมินผลสัมฤทธิ์
NO
OK?
YES

กําหนดคุณลักษณะ
ระบุขั้นตอนตางๆของกระบวนการ
เลือกหาตัวชี้วัด

ทําซ้ําเปนรอบใหม
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แกปญหา

เสาหลักของ TQM คือ...
♣ การปฏิบัติงานประจําวันใหดีที่สุด
♣ สามารถทํางานขามสายงานไดเปนอยางดี
♣ ทําการกระจายนโยบายใหเปนผลตอองคกร
สาเหตุหลักแหงความไมสําเร็จ
• ขาดความตั้งใจจริงในการดําเนินกิจกรรม TQM
• ขาดแคลนวัตถุดิบ แรงงาน ขอมูล ขาวสาร และความคิดริเริ่ม
• ขาดความสนใจและรวมมือจากพนักงานทุกระดับ
• พนักงานขาดความรูความเขาใจในบทบาท (เรื่องที่ตนเองตองทํา)
ความลมเหลวของ TQM
1. บุคลากรไมรูจริง
2. ขาดความจริงจังตอเนื่อง
3. งานประจําลนมือ
4. คนไทยใจรอน
5. คนไทยเบื่องาย
ทําอยางไรไมให TQM ลมเหลว
• การใหความรูดานการบริหารคุณภาพอยางทั่วถึง
• การตั้งเปาหมายชัดเจน
• การเสริมทักษะใหมๆ
• การวางแผนที่ดี
• การเผยแพรและใหการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมคุณภาพ
• การเติมสีสันใหกับกิจกรรม
• การทบทวนแผนการปฏิบัติงานเปนระยะๆ
• การสรรหาคนเขารวมในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ
• การสรรหาหัวขอในการปรับปรุงคุณภาพ
ปจจัยแหงความสําเร็จของระบบ TQM 7 ประการ
1. การยึดมั่นผูกพันอยางจริงจังจากผูบริหารทุกระดับ
2. การใหการศึกษาและฝกอบรมในเรื่อง TQM แกพนักงานทุกคน
3.โครงสรางขององคกรที่สนับสนุนและเกื้อหนุนระบบ TQM
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4. การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5. การใหรางวัลและการยอมรับแกทีมงานหรือพนักงานที่มีผลงานปรากฎ
6. การวัดผลงานอยางเหมาะสมโดยมีเกณฑการวัดผลงานที่ชัดเจน
7. การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
การนํา TQM มาใชในการปรับปรุงการบริหารภาครัฐ
จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดขางตน ไดนําเสนอแนวความคิดพื้นฐานของ TQM กระบวนการ
ของ TQM และตัวอยางของการนํา TQM ไปปฏิบัติในภาคเอกชนมาแลว ซึ่งจากหลักการพื้นฐานและ
กรณี ตัว อย า งดั งกล า ว กับ ในอี ก หลายกรณี ตัว อยา งที่ มิ ได นํ า เสนอไว ใ นที่ นี้ ทํ า ให ท ราบว า ในยุ ค
ปจจุบันยอมเปนยุคของคุณภาพโดยแท กลาวคือ การที่องคการจะอยูรอดหรือไม นั้นอยูที่วาผลการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการที่มีคุณภาพ ในระดับที่สามารถแขงขันรายอื่นไดหรือไมนั่นเอง
สําหรับในภาครัฐ อาจกลาวไดวาภาครัฐมีความสนใจและเห็นความสําคัญของคุณภาพไมนอย
กวาในภาคเอกชน โดยไดมีการนําแนวความคิดเรื่อง”คุณภาพ”มาเปนสวนหนึ่งของขอพิจารณาใน
การปรับปรุงระบบราชการและระบบขาราชการตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนั้นการนําระบบ
การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพขององคการหรือ TQM มาใชเพื่อปรับปรุงการบริการภาครัฐนั้น นับวา
เป น สิ่ ง จํ า เป น เร ง ด ว นที่ ร ะบบราชการควรสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนราชการที่มีภาระหนาที่ในการใหบริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค
ใหระบบราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความพึงพอใจ และความเปนธรรม ใหเกิดขึ้น
แกประชาชนโดยสวนรวม ซึ่งเปนสิ่งพึงประสงคสูงสุดของการบริการภาครัฐ
แนวทางและขั้นตอนในการนํา TQM ไปปฏิบัติในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
1. การสํารวจหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ในการใหบริการแกประชาชน
2. การคนหาจุดบกพรองที่ควรแกไข
3. การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
4. การสรางการยอมรับใหเกิดขึ้นในวัฒนธรรมองคการ
5. การนํา TQM ไปปฏิบัติในหนวยงานบริการภาครัฐ
6. การติดตามและประเมินผล
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กลาวโดยสรุป
เงื่อนไขของการสรางความสําเร็จในการทํา TQM ไปปฏิบัติในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
นั้นประกอบไดดวย 6 ประการคือ
1. การสํารวจวาหนวยงานที่ควรไดรับการปรับปรุงใหนําระบบการพัฒนาคุณภาพมาใช
2. การคนหาจุดบกพรองที่ควรแกไข
3. การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช TQM
4. การเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร โดยปลูกฝงคานิยมและการยอมรับในเรื่องคุณภาพ
5. การฝกอบรมเพื่อใหความรูในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหมีคุณภาพ
6. การติดตามและประเมินผลการนํา TQM ไปปฏิบัติอยางตอเนื่องและเปนระบบโดยใชวิธี
ทางสถิติ

สรุป
การปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับการแปรเปลี่ยนทางสังคมนั้นเปนสิ่ง
ที่จําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหองคการสามารถอยูรอดในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยการแขงขันเชนใน
ปจจุบัน การบริการของภาครัฐซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ นั้น ก็จําเปนจะตองมี
การปรับปรุงเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเชนเดียวกัน การปรับปรุง
บริการภาครัฐนอกจากจะถือวา วาเปนผลงานของรัฐบาลแลว ประชาชนผูรับบริการในสวนตางๆ ก็จะ
ไดรับประโยชนจาก การปรับปรุงดวย กลาวคือ ไดรับความสะดวกรวดเร็ว เสียเวลานอยลง เสีย
คาใชจายนอยลง และ มีความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐมากขึ้น
การนํา TQM มาใชในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ จะเปนแนวทางหนึ่งที่เอื้ออํานวยให
สวนราชการสามารถนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบังเกิดผลที่พึงประสงคไดโดยไมยากนัก อยางไรก็ตามการ
นํา TQM ไปปฏิบัติก็หมายถึง การนําการเปลี่ยนแปลงเขาไปในองคการ ซึ่งเปนธรรมดาที่จะตอง
ได รั บ การต อ ต า นจากข า ราชการบ า งไม ม ากก็ น อ ย สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ พึ ง กระทํ า ก็ คื อ การจั ด การ
ฝกอบรมหรือสัมมนาผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐที่ ใหบริการประชาชน เพื่อขอ ทราบ
ความคิดเห็นและใหไดขอสรุปกวาง ๆ ในการนํา TQM ไปปฏิบัติในองคการ กับการสรางขอตกลง
รวมกันระหวางขาราชการในสังกัดในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพในการทํางานคุณภาพของ
ผลงาน และการใหบริการตอประชาชน
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การนํา TQM ไปปฏิบัติในการปรับปรุงการบริการภาครัฐนั้น สอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลใน การปฏิรูประบบราชการ กลาวคือ มีเปาหมายของการเพิ่มคุณภาพของการใหบริการ และ
ความพึงพอใจของประชาชนเชนเดียวกัน ดังนั้น อาจไมเปนการยากที่ผูบริหารระดับสูงจะใหการ
ยอมรับในการนํา TQM ไปปฏิบัติ
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