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TQM  : Total  Quality  Management การประกันคุณภาพทั่วทั้งองคกร 
 

                                                                     รัตนา      เนื่องแกว 

 

 

 การขยายตัวและเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก เชน เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง เทคโนโลยี และโลกาภิวัตน ตลอดจนสภาพแวดลอมในการดําเนินงานตางๆ เชน ลูกคา คู
แขงขัน ตางก็มีอิทธิพลตอการดํารงอยูของทั้งองคกรและบุคลากร ประกอบกับแผนพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานในระดับมหภาคของประเทศ ที่ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากร ไดสรางแรงผลักดัน
ใหองคกรธุรกิจตองปรับตัวและดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา จึงตองนําแนวคิด
ดานการดําเนินการประกันคุณภาพท่ัวท้ังองคกรมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือแกปญหาการ
และการสรางคุณคาเพ่ิม การควบคุมคุณภาพ  การปรับโครงสรางองคกรเปนแนวทางการปฏิบัติ 
 การบริหารคณุภาพทั่วท้ังองคกร TQM  (Total Quality Management )  มีหลากหลาย
แนวความคิดแนวทางของญี่ปุนและของแนวทางตะวันตก แตไมวาเปนแนวทางของใครสิ่งท่ีมุงเนน เปน
ปรัชญาการบริหารจัดการคือการบริหารมุงความสําคัญของลูกคา เพ่ือที่จะสามารถนําเสนอผลิตภัณฑและ
บริการท่ีตรงกับความตองการของลูกคา  ดวยการมีสวนรวมของทุกคนภายในองคกรในการพัฒนาองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาท่ีสุด โดยการพัฒนาและใชประโยชนสูงสุดจากศักยภาพของพนักงาน
ทุก ๆ คน ท่ีจะมุงไปสูการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 การบริหารอยางมีคุณภาพทั่วท้ังองคกร TQM  เปนรูปแบบการบริหาร  (Management Model) 
รูปแบบหนึ่งในหลายรูปแบบโดยมีปรัชญาวา “ หากองคกรสามารถผลิตสินคาหรือบริการใหลูกคาพึง
พอใจแลว ลูกคาก็จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการ “แนวคิดนี้เปนจริงไดตองอาศัยความรวมมือของ
พนักงานทุกระดับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน” 

 การประกันคุณภาพท่ัวท้ังระบบ     TQM (Total Quality Management)  ท่ีเปนการเปลี่ยนแปลง
จากการบริหารแบบเกาท่ีเนนการตรวจจับนั้น  ซึ่งเปลี่ยนมาใชระบบการวางแผนปองอยางเปนระบบเพื่อ
ไมใหเกิดความผิดพลาด เปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับผูท่ีเกี่ยวของวาผลผลิตท่ีออกมานั้นมีคุณภาพ
ตามท่ีลูกคาตองการ  และท่ีสําคัญการประกันคุณภาพท่ัวท้ังองคกรเปนวิวัฒนาการท่ีตอเนื่องมากจากการ
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ตรวจสอบและการควบคุมเชิงคุณภาพ  ท่ีเนนความสําคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวัด 
เทคนิค วิธีการวัด ทําใหเกิดความม่ันใจ ท้ังนี้เพราะวาไดผานกระบวคุณภาพ  
 การบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม เปนการจัดระบบและวินัยในการทํางานเพื่อปองกันความ
ผิดพลาดเสียหาย และมุงสรางคุณคาในกระบวนการทํางานทุก ๆ ขั้นตอน โดยท่ีทุกคนในองคการตองมี
สวนรวม ซึ่งจะทําใหเปนปจจัยสําคัญในการกาวไปสูความเปนเลิศ ท้ังในดานการบริหารองคการ การ
บริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารลูกคา การบริหารบุคคล และการบริหารการเงิน เปนตน  

 การประยุกตใช การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมในองคการ จะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการเพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด เปนการทําใหองคการมีศักยภาพในการแขงขัน มีความ
ไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน และเปนแนวทางท่ีชวยใหองคการสามารถลดตนทุนในการผลิตและ
การดําเนินงานได ซึ่งนอกจากจะมีผลตอการผลิตแลว ยังทําใหทุกกระบวนการมีความคลองตัว และ
ประสานงานกัน กอใหเกิดพัฒนาการขององคการในระยะยาว  
ความหมายของ TQM  
      TQM  (Total Quality Management)  หรือการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ การบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง
องคการ และการบริหารคุณภาพแบบองครวม เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวา TQM หมายถึง การบริหาร
คุณภาพโดยรวม ความหมายของ TQM มีความหมายเปนพลวัต มีพัฒนาการ เปนวัฒนธรรมขององคกรท่ี
สมาชิกทุกคนตางใหความสําคัญ และมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานขององคกรอยางตอเนื่อง 
โดยมุงท่ีจะตอบสนองความตองการ และสรางความพอใจใหแกลูกคา ซึ่งจะสรางโอกาสทางธุรกิจ ความ
ไดเปรียบในการแขงขัน และพัฒนาการที่ย่ังยืนขององคกร 

TQM เปนระบบการจัดการท่ีเนนมนุษย (a people-focused management system) กลาวคือ  
เปนกระบวนการทางวัฒนธรรมท่ีมุงเปลี่ยนแปลงคนท้ังหมดในองคการ เพื่อใหหันมาสนใจปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายสูงสุด คือการสรางความเปนเลิศในระดับโลก TQM มีความหมาย
หลายอยางในตัวเอง กลาวคือเปนท้ังกลยุทธ เทคนิค ระบบการจัดการ รวมไปถึงปรัชญาและเครื่องมือใน
การแกปญหาขององคการ สาเหตุท่ี TQM มีความสําคัญก็เพราะการเปลี่ยนแปลงทางดานการผลิต  
การตลาด และการเงิน เนื่องจากองคการตองการพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือตอสูกับการแขงขัน โดยมีกระแส
โลกาภิวัตนเปนตัวเรงตลาดและการแขงขันเปดกวางออกอยางไรพรมแดน องคการตองหาทางลดตนทุน
และเพ่ิมคุณภาพ เพ่ือเอาตัวรอดและสรางความเจริญกาวหนา ประกอบกับมีตัวอยางความสําเร็จของ TQM 
จากกิจการตาง ๆ ท้ังในประเทศญี่ปุน ประเทศตะวันตกและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก 
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วัตถุประสงคท่ัวไปของ TQM   
 1. เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  
 2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องในกิจกรรมทุกดาน  
 3. เพ่ือความอยูรอดขององคกรและสามารถเจริญเติบโตอยางไมหยุดย้ัง ภายใตภาวการณ  
                  แขงขันท่ีรุนแรง  
 4. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน  
 5. เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือหุน  
 6. เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 แนวคิด TQM ถูกคิดคนในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดย W.Edwards Deming เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการผลิตสินคาและบริการ แตชาวอเมริกายังไมไดมีการนํามาใชอยางจริงจัง   สําหรับการนํา
แนวคิดการบริหารงานโดยใช TQM  มาใชในการบริหารงานอยางจริงจังนั้น  ไดเริ่มตั้งแตปลายป 1940 
โดยความพยายามของบุคคลท่ีมีบทบาทในการบริหารคุณภาพ เชน Juran , Feigenbaum และ Deming ใน
ป 1951 Feigenbaum ไดแตงหนังสือ เรื่อง Total Quality Control และในปเดียวกัน Joseph M. Juran เขียน
หนังสือ เร่ือง Juran’s Quality Control Handbook TQMไดรับความนิยมและมีผลในทางปฏิบัติมากใน
ประเทศญี่ปุนซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติ ที่เนนการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพด ีและไดมี
นักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความท่ีเกี่ยวของกับ TQM    

แผนภูมิ แสดงใหเห็นวาทําไมตองมีการทําการประกันคุณภาพท่ัวท้ังองคกร 

กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

เทคโนโลย ี บริษัทประกันภัย 

คูแขง ความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพ 

คมตองการและควาคาดหวังของ
ลูกคาหรือผูรับบริการ 

หนวยราชการ มาตรฐานของสินคาหรือ                    
บริการตามกฎหมาย 
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Department of Defense กระทรวงกลาโหมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
   "TQM เปน ยุทธศาสตรเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะอยางตอเนื่องในทุกระดับ และทุก ๆ จุด ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ มันประกอบดวยเทคนิคการบริหารขั้นพ้ืนฐาน จิตใจมุงมั่นท่ีจะปรับปรุง และเครื่องมือ
เชิงวิชาการ ภายใตโครงสรางท่ีมีวินัย โดยพุงเปาไปท่ีทุก ๆ กระบวนการ ประสิทธิผลแหงการปรับปรุง
นั้น เพื่อสนองตอบเปาหมายในมุมกวาง อาทิ การลดตนทุน เพ่ิมคุณภาพ ทันกําหนด และสอดคลองกับ
ภาระกิจท่ีตองการ การเพ่ิมความพึงพอใจของผูใช เปนวัตถุประสงคท่ีอยูเหนือสิ่งอื่นใด" 
Juran, Joseph M.  

TQM มาจากคําวา TQC (Total Quality Control) ของญี่ปุน หรือบางทีญี่ปุนก็เรียกวา “CWQC” 
(Company-Wide Quality Control) หรืออาจแปลวา “การควบคุมคุณภาพท่ัวบริษัท”  TQM ไดรับการ
นิยามวาเปน “กิจกรรมท่ีเปนระบบ เปนวิทยาศาสตร และครอบคลุมทุกสวนขององคกรโดยให
ความสําคัญท่ีลูกคา”   
 สรุปภาพรวมความหมายของ  TQM (Total  Quality  management)   
 T (Total) : การยินยอมใหทุกคนปฏิบัติงานอยูภายในองคการไดเขามามีสวนรวมในการจัดต้ัง
และบริหารงานระบบคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวกับท้ังลูกคาภายนอก (external customer)  และลูกคาภายใน 
(internal customer) โดยตรง 
 Q (Quality) : การสรางความพึงพอใจของลูกคาตอการใชประโยชนจากสินคาและบริการ 
เปนหลัก นอกจากนี้คุณภาพยังมีสวนเกี่ยวของกับแนวความคิดเชิงระบบของการจัดการ (systematic 
approach of management) กลาวคือ การกระทําสิ่งใด ๆ อยางเปนระบบที่ตอเนื่องและตรงตาม
แนวความคิดด้ังเดิมของวงจรคุณภาพท่ีเรียกวา PDCA cycle ซึ่งเสนอรายละเอียดโดย W.Edwards 
Deming  
 ฉะนั้นถาหมุนวงจรคุณภาพเชนนี้อยางตอเนือ่งขึ้นภายในแตละหนวยงานยอยขององคการหนึ่ง ๆ 
ก็ยอมจะเกิดระบบคุณภาพโดยรวมท้ังหมดท่ีเรียกวา TQM ขึ้นมาไดในประการสุดทาย 
 M (Management) :ระบบของการจัดการหรือบริหารคุณภาพขององคการ ซึ่งดําเนินการและ
ควบคุมดวยระดับผูบริหารสูงสุด ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) การประกาศพันธกิจหลัก (mission 
statement) และกลยุทธของการบริหาร (strategic management) รวมถึงการแสดงสภาวะของความเปน
ผูนํา (leadership) ท่ีจะมุงมั่นปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพขององคการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ตลอดระยะเวลา (continuous quality improvement) 
Duncan, William L.  
 " TQM เปนระบบท่ีทําใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องของกระบวนการเพ่ิมมูลคาทุกระบวนท่ี
ดําเนินอยูในองคกร ลูกคาจะเปนผูตัดสินบนพ้ืนฐานแหงความพึงพอใจของพวกเขาวา มูลคาเพ่ิมนั้นมีจริง
หรือไม ความมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในองคกร ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการ 
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และวัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งที่ขาดเสียมิไดในTQM วิธีการท้ังหลายท่ีใชในTQMไดรับการพัฒนาโดย
ผูนําดานการบริหารคุณภาพรุนแรก ๆ อาทิ เดมิ่ง, ไฟเกนบาม, อิชิคะวะ และ จูรัน" 
ศาสตราจารย ดร. คะโอรุ อิชิคะวะ บิดาแหงการบริหารคุณภาพของญ่ีปุน  
"ทีคิวซี  คือ การปฏิวัติทางความคิดในการบริหาร" 
"ทีคิวซี  คือ  กิจกรรมกลุม ซึ่งไม สามารถทําไดโดยปจเจกบุคคล" 
"ทีคิวซีมิใชยาวิเศษ แตมีสรรพคุณคลายกับยาสมุนไพร" 
"ทีคิวซี คือ  การบริหารดวยดวยขอเท็จจริง" 
"ทีคิวซี คือ  การบริหารดวยการหมุนกงลอ PDCA" 
"ทีคิวซี คือ  การบริหารท่ีวางอยูบนพ้ืนฐานแหงมนุษยธรรม" 
"ทีคิวซี คือ  วินัยท่ีเชื่อมโยงความรูเขากับการปฏิบัต ิ
"ทีคิวซี เร่ิมตนท่ีการศึกษาและสิ้นสุดท่ีการศึกษา" 
ดร.ทวี   บุตรสุนทร  
  "TQM คือ กิจกรรมที่พนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกหนวยงานทําหรือชวยกันทําเปนกิจวัตร
ประจํา เพ่ือปรับปรุงงานอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง โดยทําอยางมีระบบ ทําอยางเชิงวิชาการ อิงขอมูล 
และมีหลักการท่ีสมเหตุสมผล เพ่ือจุดมุงหมายที่ทําใหลูกคาพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและบริการ" 
ดร. วีรพจน   ลือประสิทธ์ิสกุล  
 "TQM คอื ชุดของปรัชญา ความรู เทคนิค วิธีการ สําหรับบริหารธุรกิจ เพ่ือผลิตสินคาและบริการ
ท่ีชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยใหดียิ่งขึ้นเร่ือย  ๆโดยพนักงานทุก ๆ คนมีสวนรวม" 
 Dr.Deming  ไดริเริ่มวงจรเดมิ่ง “Deming Cycle” เพ่ือแสดงถึงหลักการทํางาน Plan – Do – Check 
– Action เพ่ือการบริหารท่ีดี ซึ่งการจัดการท่ีดีจะตองมีการวางแผน หรือพัฒนาเปาหมายสําหรับแผนงาน
และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามแผน หลังจากนั้นแผนตองถูกนําไปปฏิบัติผล การปฏิบัติจะตองถูก
ตรวจสอบหรือทบทวนตามระยะเวลาท่ีกําหนด และในท่ีสุดผูบริหารจะตองพิจารณาดําเนนิการหรือ
ตัดสินใจในการดําเนินการขั้นตอไป 
อุทุมพร  จามรมาน 
 TQM  เปนระบบท่ีปรับปรุงการวางแผน การจัดองคกร และการทําความเขาใจในกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับแตละบุคคลในแตละระดับเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ มีความยืดหยุนเพ่ือที่จะสามารถแขงขัน
ได TQM  เปนระบบท่ีสามารถนําไปใชไดทุกองคกร ประสิทธิภาพของการจัดองคการในระบบนี้ขึ้นอยู
กับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของทุกคนในการนําองคกรไปสูเปาหมาย 
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แนวคิดท่ีสําคัญของ TQM   3  ประการ 
1. การมุงเนนที่คุณภาพ  (Quality  Oriented)   องคกรTQM จะตองยึดหลัก” คุณภาพ” เปนแกน

หลักในการบริหารจัดการ เปนคุณภาพของสินคาหรือบริการท่ีสรางความพอใจใหแกลูกคาได หรือ
เปนไปตามท่ีลูกคาตองการ การมีคุณภาพหรือไมจึงถูกตัดสินโดย “ลูกคาภายนอก “ เปนหลัก ดังนั้นการ
มุงเนนคุณภาพ ก็คือ การยึดความตองการจของลุกคาเปนศูนยกลางในการบริหารและดําเนินการ  
(Customer Focus) 

2. การปรับปรุงกระบวนการ  (Process  improvement)   การท่ีจะสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาภายนอกไดนั้น ผูบริหารและพนักงานจะตองจะตองมองการทํางานการผลิต อยางเปน
กระบวนการตอเนื่องกันไปต้ังแตจุดเริ่มตนท่ีวัตถุดิบจนถึงจุดสุดทายของกระบวนการ คือ ไดสินคาหรือ
บริการถึงมือลูกคา การมุงเนนท่ีกระบวนการทําใหเกิดสภาพ “ลูกคาภายใน “ Internal Customer)  
ขึ้นโดยพนักงานทุกคนจะตองทําหนาท่ีทั้งผูซื้อและผูขายในตัวเอง เม่ือรับงานจากพนกังานกอนหนาเรา 
เราเปนผูซื้อเมื่อเราทํางานในสวนท่ีเรารับผิดชอบเสร็จแลวสงตอเราก็เปนผูขาย  คุณภาพของงานท่ีแตละ
คนทําจึงเกี่ยวโยงกันไปถึงลูกคาภายนอก  (External  Customer)  กระบวนการถัดไปคือ ลูกคาของเรา
พนักงานทุกคนในกระบวนการผลิต จึงมีผลตอคุณภาพการผลติของสินคา หรือบริการท่ีจะสงถึงมือลูกคา
ภายนอก  

การบริหารโดยยึดกระบวนการนี้ จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอเมื่อพนักงานแตละคนใน
กระบวนการสามารถทํางานของตนไดอยางถูกตองตั้งแตเร่ิมตนและถูกตองทุกครั้งดวย ( Right the first 
time and right every time) การทํางานจะตองถูกตองจึงตองอาศัย “พนักงานท่ีมีคุณภาพ”  และมีการ
ปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง จึงสามารถลดความผิดพลาดและความสูญเสียตาง ๆ ใหนอยที่สุดหรือ
หมดไป 

3. ทุกคนในองคกรมีสวนรวม  (Total  involvement)  ผูบริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับมี
สวนรวมในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงสู “องคกรคุณภาพ” Quality Organization” การเปดโอกาส
ใหพนักงานมีสวนรวม   (Employee involvement)  ถือวาผูปฏิบัติงานจะรูปญหาและสามาระปรับปรุง
แกไขไดดีท่ีสุด จึงเปนปจจัยสําคัญของ TQ M  

ปรัชญาของ TQM มุงหวังใหบุคลากรทุกคนทุกฝายรวมมือกันในการสรางคุณภาพของงานของ
องคกร หลักการของ “Kaizen” ในประเทศญี่ปุนตองการใหพนักงานทุกคนคนหาปญหาเพื่อกาปรับปรุง
อยางตอเนื่อง TQM สอนใหปองกันของเสีย ซึ่งหมายรวมถึงความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไมวาจะ
เปนสินคา ขอมูลขาวสาร หรือความสําเรจ็ของเปาหมายตามท่ีลูกคาทั่วท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังฝาย
บริหารคาดหวัง TQM ยังหมายรวมถึงระบบการตรวจหรือสืบคน เพื่อสามารถระบุปญหาไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว ไดรับการแกไขปรับปรุง 
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 TQM เปน ยุทธศาสตรเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะอยางตอเนื่องในทุกระดับ และทุก ๆ จุด ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ มันประกอบดวยเทคนิคการบริหารขั้นพ้ืนฐาน จิตใจมุงมั่นท่ีจะปรับปรุง และเครื่องมือ
เชิงวิชาการ ภายใตโครงสรางท่ีมีวินัย โดยพุงเปาไปท่ีทุก ๆ กระบวนการ ประสิทธิผลแหงการปรับปรุง
นั้น เพื่อสนองตอบเปาหมายในมุมกวาง อาทิ การลดตนทุน เพ่ิมคุณภาพ ทันกําหนด และสอดคลองกับ
ภาระกิจท่ีตองการ การเพ่ิมความพึงพอใจของผูใช เปนวัตถุประสงคท่ีอยูเหนือสิ่งอื่นใด" 
TQM  มีองคประกอบหลัก 7 ประการ 
1. ระบบการนํา  (Leadership   System) 
2. วิธีธรรมแหง   TQM  (The   Guiding principles) 
3  แนวคิคแบบ  TQM  (The  Concepts) 
4. ระบบบริหารคุณภาพ  (Quality  Management  System) 
5. เคร่ืองมือและเทคนิคตาง  ๆ (Tools  and  Techniques) 
6. การบริหารทรัพยากรมนุษย ( Human    Resources   Management 
7. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี (Technology research &  Development) 
1.ระบบการนํา  (Leadership   System) 
 ทุก ๆ องคกรตองมี ทิศทาง หรือจุดมุงหมายท่ีจะดําเนินการนอกจากนั้นยังจะตองมี “เสนทางหรือ
แผนยุทธศาสตร “ ท่ีชี้แนะหรือชี้นําใหทราบวาเสนทางท่ีถูกควรจะเดินไปนั้นคือเสนทางใด 
2. วิธีธรรมแหง   TQM  (The  Guiding    principles) 
เปรียบสเมือนหลักธรรมท่ีใชในการบริหาร 
1. พันธสัญญาของผูบริหาระดับสูง 
2. ระบบประเมินผล และการแบงปนผลประโยชนท่ียุติธรรม 
3. ระบบการจางงานระยะยาว-ตลอดชีวิต 
4. ปฏิสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือรวมงานและผูประกอบการ 
5. ความใกลชิดกลมเกลียวระหวาวระดับบริหาร และเพ่ือนรวมงาน 
6. ความพึงพอใจของเพ่ือนรวมงาน 
3  แนวคิคแบบ  TQM  (The Concepts) 
  เกี่ยวกับวัตถุประสงค  (objectives) 
 1. สรางความพึงพอใจใหแกลุกคา 
 2. มีจริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 
 3. ใหการศึกษา และพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา 
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เก่ียวกับวิธีคิด (paradigms) 
 1. ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ 
 2. ใหความสําคัญแกกระบวนการการทํางาน 
 3. กระบวนการการถัดไป  คือลูกคาของเรา 
3  แนวคิคแบบ  TQM  (The Concepts) 
 เกี่ยวกับวิธีการทํางาน  ( Methodologies) 
 1. บริหารดวยขอมูลจริงในสถานการณการจริง 
 2. แกปญหาท่ีสาเหตุ เนนการหองกันการเกิดปญหาซ้ํา 
 3. ใชกรรมวิธีทางสถิติ 
 4. จัดลําดับความสําคัญ 
 5. ดําเนินการบริหารแบบ PDCA 
 6. สรางระบบมาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 
4. ระบบบริหารคุณภาพ  (Quality Management  System) 
 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ คือ พลังท่ีจะขับเคลื่อนจรวด TQM  ของหนวยงานใหออกไป
ขางหนา ( เปรียบเสมือนเคร่ืองยนตดานขวา)  ประกอบดวย 
 1.  การบริหารเข็มมุง 
 2. การบริหารคลอมสายงาน 
 3. การบริหารงานประจําวัน 
 4. การบริหารกลยุทธ 
 5. การตรวจวินิจฉัยโดยผูนํา 
5. เคร่ืองมือและเทคนิคตาง ๆ  (Tools and   Techniques) 
 1. เคร่ืองมือเดิมบริหารคุณภาพ 7 อยาง ( 7 Tools) 
 2. เคร่ืองมือใหมบริหารคุณภาพ 7 อยาง 
     (7  New  QC Tools   หรือ  7 QM) 
 3.  Sis Sigma SQC IE QFD FMEA Multi variable Analysis Etc 
6. การบริหารทรัพยากรมนุษย ( Human    Resources   Management 
 การใหความสําคัญแกบุคลากร และพัฒนาบุคลากรตลอดเวลาโดยถือวา คนเปนหัวใจสําคัญของ
ระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคกร ซึ่งจะตองอาศัยกระบวนการ PDCA วงจรเดม่ิง ของทฤษฎี  
TQM ในการขับเคลื่อนทุกระบบทั่วท้ังองคกร 
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 P =  Panning    คอื การวางแผนและการออกแบบระบบงานใหมีสมรรถนะสูง  
                                     (Job design Planning) 
 D =  Doing      การรับสมัคร  ( Recruitment)  การกําหนดภาระหนาท่ี  ( Job Assignment)   
                                     และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ( HR  development) 
 C = Check     การประเมินผล (evaluation)  การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
                                   ( Employee Well-Being Evaluation) 
 Act =  Action  การใหผลตอบแทนแกบุคลากร  (Reward) และการทบทวนและปรับปรุง  
                                    ( Review & Improvement) 
วิธีการทํางานตามวงจรเดม่ิง   
 
 
       
P =  การกําหนดแผน   A=  หากบรรลุแผนใหรักษามาตรฐานไว 
D =  ทําตามแผนท่ีกําหนด  P = วางแผนใหม ต้ังเปาหมายใหม 
C=  การตรวจสอบผลกับแผน  D=  ทําตามแผนที่กําหนด 
A=   หากไมบรรลุแผนใหหาสาเหตุ C=  ตรวจสอบผลกับแผน 
       และวางแผนแกไขใหม  A=  หากไมบรรลุแผนใหวางแผนแกไขใหม 
 
 

       
    P 

D    C 

 
A 

C               A
 
D             P
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การนําวงจร  PDCA  ไปใชอยางสัมฤทธิผล 
 ผูบริหารกําหนดแผนงานรวมกับพนักงานทุกระดับ พนักงานนําไปปฏิบัติตามแผนงานโดยไดรับ
ความชวยเหลือจากหัวหนางาน ตรวจสอบเพ่ือคนหาปญหาขางเคียงและวิธีแกไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด  และ
การกําหนดวิธีแกไขเปนมาตราฐานเพ่ือพนักงานนําไปปฎิบัติไดสะดวก 
7. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  (Technology research &  Development) 
 เทคโนโลยี  หมายถึง  การนําเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรไปใชในการปฏิบัติท้ังในการผลิต
สินคาบริการและการนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
 การวิจัย   หมายถึง  การคนควาหาความรูขอมูลใหม ๆ ซึ่งโดยท่ัวไปของการวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตร จะดําเนินการเพ่ือการทดลองเพ่ือทดสอบ สมมติฐาน 
ปจจัยแหงความสําเร็จในการนํา TQM มาประยุกตใช 
 การนําแนวคิด  TQM  ( Total  Quality    management  มาประยุกตใชในองคกรใหไดรับ
ความสําเร็จอาศัยปจจัยท่ีสําคัญ ประกอบดวย 8 ปจจัย ไดแก 
 1. จริยธรรม 
 2. คุณธรรม 
 3. ความเชื่อถือ 
 4. การนําองคกรที่ดี 
 5. การทํางานเปนทีม 
 6. การฝกอบรม เพ่ือยกระดับความรูและทักษะ 
 7. การใหความสําคญัและแสดงความชื่นชมในความสําเร็จของพนักงาน 
 8 การสื่อสารท่ีชัดเจน 
องคประกอบของการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) 
 การมุงไปสูการยกระดับคุณภาพโดยใชแนวคิดของการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM)  มี
องคประกอบที่สําคัญดังนี ้
 1. ความมุงม่ันและการมีสวนรวมของผูบริหาร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการทุก ๆ ระดับของ
องคกรอยางตอเนื่อง 
  ผูบริหารตองมีวิสยัทัศนชัดเจน กําหนดเปาประสงคระยะยาว  การมีสวนรวมในทีมท่ีปรับปรุง
คุณภาพและทําหนาท่ีเปนผูฝกสอนดวย 
 2. การใหความสําคัญกับผูใชบริการภายใน  (ขาราชการ/เพื่อนรวมงาน/สวนราชการทั้งภายใน
และภายนอก/ ผูรับบริการและประชาชน)หนวยงานตองสรางความพึงพอใจ หรือความประทับใจใหแก
ลูกคา 
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 3.  การนํา เทคโนโลยีการบริหารงาน  (Management  Technology) เปนเทคโนโลยีสมัยใหมท่ี
ชวยใหการทํางานขององคกรมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานการวางแผน การปฏิบัติการ และการควบคุม เชน 
Benchmarking การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM ) หรือ การร้ือปรับระบบ 
(Reengineering) เปนตน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาท้ังโครงสรางและการทํางานขององคกรให
กาวหนาและทันสมัย ซึ่งจะชวยสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันเราจะเห็ความซับซอนและความ
หลากหลายขององคกร 
 การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาในสังคมปจจุบัน ทําใหองคกรหลายแหงตองปรับตัวจนมี
โครงสรางที่ซับซอน และมีรูปแบบท่ีหลากหลายขึ้น ซึ่งเราจะเห็นรูปแบบการปรับตัวในระดับตางๆ เชน 
การรื้อปรับระบบ (Reengineering) การแตกออกเปนหนวยธุรกิจยอย  (Business Unit) การลดระดับการ
บังคับบัญชา (Deploring) หรือการลดขนาดองคกร  (Downsizing) เปนตน ทําใหมีการปรับเปลี่ยนระบบ
และวิธีการทํางาน ซึ่งจะสงผลกระทบตอบุคลากรท่ีปฏิบัติท้ังในเชิงกายภาพและจิตใจ ทําใหฝายบริหาร
ไมเพียงแตตองตัดสนิใจเปลี่ยนโครงสรางขององคกร แตจะตองสามารถวางแผนและทําการพัฒนาองคกร 
เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกท้ังบุคคลและองคกร งานทุก ๆ คนมีสวนรวม" 

สรุป  วัตถุประสงคหลักของระบบ TQM (Total Quality  management) คือ “ การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง”    (Continuous  improvement) รวมถึงแนวทางในการบริหารองคกรท่ีมุงเนนคุณภาพ โดย
สมาชิกทุกคนขององคกรมีสวนรวมและมุงหมายผลกําไรในระยะยาวดวยการสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคา รวมทั้งการสรางผลประโยชนตอบแทนสมาชิกขององคกรและสังคม 
 ระบบการทํางานท่ีเปนวัฒนธรรมขององคการที่สมาชิกทุกคนตางใหความสําคัญ และมีสวนรวม  
ในการพัฒนาการดําเนินงานขององคการอยางตอเนื่อง โดยมุงท่ีจะตอบสนองความตองการ และสราง
ความพอใจใหแกลูกคาซึ่งจะสรางโอกาสทางธุรกิจ ความไดเปรียบในการแขงขันซึ่งจะสรางโอกาสทาง
ธุรกิจ ความไดเปรียบในการแขงขันและเปนการพัฒนาการท่ียั่งยืนขององคกร 
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