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การจดัการคณุภาพ 
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หนังสือเล่มนีได้รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลทางด้าน       

การจดัการคุณภาพทีสําคัญและทันสมัย ทีองค์กรต่างๆ ทังในภาครัฐและเอกชนสามารถ

นําไปใช้ในการปรับปรุงเละพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรของตัวเองได้ในหลายๆ มิติ 

ผู้ เขียนได้ แบ่งเนือหาทีเกียวกบัการจดัการคณุภาพไว้ทงัหมด 12 เรือง ได้แก่ บทนําเรือง

คุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวม การเปรียบเทียบกับองค์กรทีเป็นเลิศ การผลิต

แบบลีน ไคเซน การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ผังควบคุม ซิกซ์ซิกมา การขยายหน้าที

ด้านคุณภาพ การเลือกซัพพลายเออร์ การลดต้นทุนการผลิตและมาตรฐานระบบ

คณุภาพ  โดยผู้ เขียนได้รวบรวมข้อมูล รายละเอียดทีเกียวกับการจัดการคุณภาพจาก

หนังสือและบทความทางวิชาการต่างๆ ทีได้รับการตีพิมพ์ ทังจากในประเทศและ

ต่างประเทศ จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันจึงทําให้ หนังสือเล่มนีมีเนือหาทีครบถ้วนและ

ทันสมัย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทังในเชิงการใช้เป็นพืนฐานในการศึกษาหรือ    

ต่อยอดในทางวิชาการ รวมถึงการนําไปใช้ปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพองค์กรใน

ภาคอตุสาหกรรม 

ในบททีหนงึของหนงัสอืเลม่นี ซงึเป็นเรืองบทนําด้านคุณภาพ ผู้ เขียนได้ชีให้เห็น

ถึง ความสําคัญของแนวคิดการจัดการคุณภาพในยุคปัจจุบันว่ามีการนําการจัดการ

คณุภาพไปใช้มากขึน จากเดิมที มีการนําไปใช้เฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า เช่น 

โรงงานอตุสาหกรรมรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานสิงทอ ฯลฯ ก็ได้ขยายไปสู่

การนําไปใช้ในอุตสาหกรรมการบริการ ต่างๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร ร้านค้า

ปลีก ฯลฯทังนีเพราะ คุณภาพ ได้กลายมาเป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกซือสินค้าหรือ

เลือกใช้บริการของผู้ บริโภค ซึงองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทีเน้นการผลิตสินค้า 
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หรือองค์กรทีเน้นการให้การบริการ ได้ให้ความสําคัญกับความต้องการของลกูค้ามาก

ขึน ดังนัน การเข้าใจความต้องการของลูกค้า และการปรับปรุงคุณภาพในสินค้าและ

บริการ จึงเป็นปัจจัยสําคัญทีจะทําให้องค์กรต่างๆ ประสบความสําเร็จ และสามารถมี

ศักยภาพในการแข่งขันทียังยืนในอุตสาหกรรมนันๆได้ ซึงองค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็น

ความสาํคญัของคณุภาพของสนิค้าและบริการทีนําเสนอต่อลกูค้า ดังจะเห็นได้จากการนํา

เรืองคณุภาพของสนิค้าและบริการมากําหนดลงในแผนกลยทุธ์ในระดบัต่างๆ ขององค์กร 

หนังสือเล่มนีนําเสนอเรือง การจัดการคุณภาพโดยรวม(Total Quality 

Management: TQM) ซึงเป็นเรืองที องค์กรต่างๆในปัจจุบันได้นําไปปรับใช้กับองค์กร

ของตวัเองกนัอย่างแพร่หลาย เพราะเชือว่า การจัดการคุณภาพโดยรวมจะเป็นสิงทีจะ

นําองค์กรไปสู่ความสําเร็จในศตวรรษที 21 ได้  ผู้ เขียนได้ให้ความหมาย การจัดการ

คณุภาพโดยรวม ว่าคือ การปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนือง เน้นคุณภาพทัวทังองค์กร มี

การนําเสนอ แบบจําลอง 4Ps: การวางแผน (Planning) ประสิทธิภาพ (Performance) 

กระบวนการ (Process) และพนักงาน (People)มีการกล่าวถึงความสําคัญของ 3Cs: 

วั ฒ น ธ ร ร ม  (Culture) ก า ร ติ ด ต่ อ สื อ ส า ร  ( Communication)  แ ล ะ ค ว า ม มุ่ ง มั น 

(Commitment) มีการนําเสนอวงจร PDSA อันประกอบด้วย ระยะการวางแผน (Planning) 

ระยะการปฏิบัติ (Do) ระยะการศึกษา (Study) และระยะแก้ไข (Act)นอกจากนี ผู้ เขียนได้

เสนอแนะให้องค์กรต่างๆ มีการปรับใช้ กลยุทธ์ทัง 10 ประการทีผู้บริหารสงูสดุขององค์กร 

(Chief Executive Officer: CEO) ควรนํามาใช้ในการจัดการคุณภาพโดยรวม ได้แก่      

การบริหารงานเชิงรุก การบริหารความเสยีงและการบริหารการเปลียนแปลง การทําในสิง

ทีถูกต้องและทําตังแต่ครังแรก การป้องกันอย่างต่อเนือง การเอาใจใส่เรืองเล็กๆ และ

ขยายขึนเรือยๆ การมันใจในสภาวะการเงินขององค์กร การบริหารโดยการตรวจเยียม 

การมีตัวชีวัดความสําเร็จ การไม่หยุดนิงแต่ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนือง และการสร้าง

องค์กรเสมือนจริงโดยการนําไปปรับใช้ในแต่ละองค์กรนัน ควรพิจารณาจากปัจจัย

องค์ประกอบอืนๆ ขององค์กรด้วย เช่น ลักษณะของธุรกิจ คุณภาพของพนักงาน 

วัฒนธรรมองค์กรและคุณลักษณะของลูกค้าอย่างไรก็ดีการนําการจัดการคุณภาพ

โดยรวม ไปใช้ในองค์กรยงัคงมีอปุสรรคและปัญหาต่างๆ อยู่บ้าง เช่น การขาดข้อผูกพัน
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ของผู้บริหารระดับสงู การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน การไม่มีส่วนร่วมของลกูค้า

และซพัพลายเออร์ 

หนงัสอืเลม่นีได้นําเสนอ เรืองทีกําลงัเป็นทีสนใจของการจัดการคุณภาพ เช่น

ระบบการผลติแบบลนี ซงึเป็นระบบการผลติทีพฒันามาจากระบบการผลิตของโตโยต้า 

โดยระบบการผลิตแบบลีน คือปรัชญาการผลิตทีเน้นการกําจัดความสญูเปล่าในการ

ผลิตโดยการรักษาระดับสินค้าคงคลงัให้มีปริมาณทีน้อย ใช้พนักงานน้อย ใช้พืนทีไม่

มาก ลดจํานวนซพัพลายเออร์และลดความผันแปรภายในซึงในปัจจุบัน ระบบการผลิต

แบบลนีไม่เพียงแต่จะถกูนําไปใช้ในธุรกิจการผลิตสินค้าเท่านนั แต่ยังได้ถูกนําไปใช้ธุรกิจ

บริการต่างๆ มากมาย เช่นธุรกิจการค้าปลีก ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการรักษาพยาบาล ฯลฯ

นอกจากนี หนังสือเล่มนียังได้นําเสนอ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) ซึงเป็นเครืองมือทีใช้ใน

การควบคมุคณุภาพ และปรับปรุงประสทิธิภาพของกระบวนการผลิตด้วยการใช้ข้อมูลที

เป็นข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์สถิติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือเพิมประสิทธิภาพและลด

ความแปรปรวนในระบบการผลติ โดยยอมให้มีของเสียในกระบวนการผลิตได้เพียง 3.4 

ชินต่อการผลิตล้านชิน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การจัดการคุณภาพมีแนวโน้มทีจะ

บรูณาการ ระบบการผลติแบบลนีและซิกซ์ซิกมา เข้าด้วยกัน และเรียกชือว่า ลีนซิกซ์ซิก

มา (Lean Six Sigma) หรือทีรู้จกักนัดีในนามของ ลนีซิกมา 

ปัจจุบัน นอกจากองค์กรในภาคเอกชนแล้ว องค์กรอืนๆ ก็หันมาใ ห้

ความสําคัญกับ การจัดการคุณภาพมากขึน หนังสือเล่มนีได้ยกตัวอย่างการทีรัฐบาล

ของสหรัฐอเมริกาได้ตังรางวัล Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA) 

เพือมอบให้กับองค์กรทีมีมาตรฐานด้านคุณภาพสูงสุด ซึงรางวัลนี จะมีการให้

ความสําคัญกับการเปรียบเทียบกับองค์กรทีเป็นเลิศ (Benchmarking) เป็นอย่างมาก 

เพราะการเปรียบเทียบกับองค์กรทีเป็นเลิศจะช่วยกําหนดระดับประสิทธิภาพของ

กระบวนการในปัจจุบันขององค์กรและนําไปสู่กระบวนการทีดีทีสุดได้ ดังนันองค์กร

ต่างๆ จึงหันมาให้ความสําคัญกับ การเปรียบเทียบกับองค์กรทีเป็นเลิศ ซึงเป็น

กระบวนการเปรียบเทียบผลติภัณฑ์ หรือ แนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร กับองค์กร

อืนทีเป็นเลศิในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพือทีจะเอามาเป็นตัวอย่างในการดําเนินธุรกิจให้
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เป็นเลศิต่อไป นอกจากนี หนงัสอืเลม่นีได้นําเสนอ มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ซึงเป็น

ข้อกําหนด ด้านผลิตภัณฑ์สําหรับระบบคุณภาพทีออกโดยองค์กรมาตรฐานระหว่าง

ประเทศ โดยในปัจจุบัน ได้มีการสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ มีการปรับปรุงคุณภาพด้วย

การขอรับรองมาตรฐาน ISO ให้มากขนึ 

หนังสือเล่มนี ชีให้เห็นถึงความสําคัญของ ผังควบคุม (Control Chart) ซึงใน

อดีตมกัจะนิยมนําไปไช้เฉพาะในการตรวจสอบคณุภาพของกระบวนการผลิตสินค้า แต่

ในปัจจุบัน พบว่าการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติยังเป็นประโยชน์และมีการนําไปใช้ใน 

การตรวจสอบคุณภาพในงานบริการ เช่น โรงพยาบาล ร้านค้าปลีก สายการบิน 

ร้านอาหารจานด่วน บริษัทประกันภัย ฯลฯ นอกจากนี หนังสือเล่มนีได้นําเสนอ  

กิจกรรมไคเซน ซึงถือได้ว่า เป็นหัวใจของการจัดการคุณภาพเพราะเป็นการปรับปรุง

คุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนือง โดยจะเน้นการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยแต่มี      

การปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนือง ข้อดีของกิจกรรมไคเซนคือไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนมาก 

แต่ไคเซนต้องการเวลาและความพยายามของพนักงานทุกคนในองค์กร ซึงรวมถึง

ผู้บริหารระดบัสงู หนงัสอืเลม่นียงัได้แนะนําให้นํา เครืองมือในการควบคุมคุณภาพ หรือ 

เครืองมือคิวซี 7 ชนิดประกอบด้วย แผนภูมิการไหลของกระบวนการ ผังแสดงเหตุและ

ผล ใบตรวจสอบหรือตารางตรวจสอบ แผนภูมิพาเรโต ผังการกระจาย ฮิสโทแกรมและ

แผนภูมิควบคุม มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนืองของการจัดการคุณภาพ

โดยรวมซงึการใช้เครืองมือคิวซี 7 ชนิดนี จะช่วยให้การควบคุมกระบวนการมีความชัดเจน

มากขึน สามารถควบคุมกระบวนการเพือผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยมีการตรวจสอบ

อย่างใกล้ชิด 

นอกเหนือไปจาก เรืองทีผู้ วิจารณ์ได้ กลา่วถึงไปข้างต้นนีแล้ว หนังสือเล่มนีได้ 

นําเสนอเรืองอืนๆทีเป็นองค์ความรู้ทีมีสาระสําคัญทางการจัดการคุณภาพไว้อย่าง

ครบถ้วน ไม่ ว่าจะเป็นเรือง การขยายหน้าที ด้านคุณภาพ (Quality Function 

Deployment: QFD) การเลอืกซพัพลายเออร์และการลดต้นทนุการผลิตมาตรฐานระบบ

คณุภาพ ผู้ วิจารณ์คิดว่าหนงัสอืเลม่นีน่าจะเหมาะอย่างยิงสําหรับคนหลายๆกลุ่ม ไม่ว่า

จะเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทีกําลังศึกษาในวิชาการจัดการคุณภาพ หรือ
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นักศึกษาปริญญาโทหรือเอก ทีต้องการทําวิจัยทางด้านการจัดการคุณภาพ หรือ      

การจดัการคณุภาพโดยรวม นกัศึกษาปริญญาโทหรือเอกสามารถใช้หนังสือเล่มนี เป็น

จดุเริมต้นหรือเป็นแนวทางในการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมได้เป็นอย่างดี เพราะในแต่

ละบทของหนังสือเล่มนีได้มีการรวบรวมเนือหาจาก หนังสือ และบทความวิชาการได้

อย่างครบถ้วน และได้มีการเรียบเรียงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันโดยมีการอ้างอิงถึง

แหลง่ทีมาได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนีหนังสือเล่มนียังเหมาะกับพนักงาน หัวหน้างาน 

หรือบุคคลทีอยู่ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตหรือ 

อุตสาหกรรมการบริการ เพราะจะสามารถนําไปใช้ปรับปรุง คุณภาพงานหรือ

ประสทิธิภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

 


