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บทนำ 
 หนังสือเรื่อง TQM การบริหารเพ่ือคุณภาพโดยรวมเลมนี้ผูแตง คือ รองศาสตราจารยกิติศักด์ิ 

พลอยพานิชเจริญ พ.ศ. 2557 สำนักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) จำนวน 320 หนา 

หนังสือเลมนี้มีจำนวน 10 บท ผูเขียนไดนำเสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารองคการอยางมีคุณภาพ

โดยใช TQM เน้ือหาของหนังสือเลมนี้จำแนกเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 บทท่ี 1-3 เปนการอธิบาย

แนวคิดและกระบวนการสำคัญซึ่งจำแนกออกเปนกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการบริหารและ

จัดการ สวนท่ี 2 บทที่ 4-7 อธิบายแนวความคิดท่ีสำคัญเก่ียวกับคุณภาพ สวนท่ี 3 บทที่ 8-10 

อธิบายวิธีวิทยาสำหรับการบริหารคุณภาพ หนังสือเลมนี้เหมาะสำหรับวิศวกร ผูบริหาร ผูจัดการ 

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และเหมาะเปนคูมือทางการบริหารสำหรับนักบริหารท่ัวไป

เพ่ือใชในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภาพและกระบวนการทำงานภายในองคการใหประสบความสำเร็จ 

 

บทวิจารณ 
 หนังสือเลมนี้ จำแนกเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 บทที่ 1-3 เปนการอธิบายแนวคิดและ
กระบวนการสำคัญซ่ึงจำแนกออกเปนกระบวนการทางธุรกิจท่ีประกอบดวยกิจกรรมสำคัญ 3 ประการ 

ไดแก การออกแบบ การผลิต การขาย การทำความเขาใจถึงความตองการและความจำเปนของ

ลูกคาจึงเปนสิ่งสำคัญเพ่ือนำไปสูการออกแบบผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคาและ 
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ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต สำหรับกระบวนการบริหารและจัดการ เปนการใหความสำคัญ

กับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด การบริหารโดยกำหนดข้ันตอน วิธีการ และบุคลากร 

ใหเหมาะสม และการปรับปรุงเทคนิควิธีการเพ่ือแกไขปญหาทางธุรกิจ การบริหารและการจัดการ

ภายใตทรัพยากรท่ีมีจำกัด จำเปนท่ีจะตองกำหนดวิธีการปฏิบัติงานและทรัพยากรใหเหมาะสม 

และเพียงพอ (สุวรรณ หวังเจริญเดช, 2557: 61) 

 สวนท่ี 2 บทท่ี 4-7 อธิบายแนวความคิดท่ีสำคัญเก่ียวกับคุณภาพ แนวความคิดเก่ียวกับ

คุณภาพมีทั้งในมุมมองของผูผลิตและลูกคา ในมุมมองของผูผลิตตองผลิตไดทันเวลา มีคุณภาพ

สามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคา ในมุมมองของลูกคาคุณภาพคือไมมีขอบกพรอง ใชงานได 

การทำความเขาใจถึงเรื่องคุณภาพจึงตองมีการศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเก่ียวกับลูกคา จำแนก

ลูกคาและจำแนกผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุมได เพราะคุณภาพของผลิตภัณฑจะนำไป

สูความไววางใจตอสินคาตอเน่ืองไปในอนาคต (Harrington, Wiggin, & Voehl, 2012: 353) 

 สวนที่ 3 บทท่ี 8-10 อธิบายวิธีวิทยาสำหรับการบริหารคุณภาพ ในสวนน้ีไดแสดงใหเห็นถึง

สาระสำคัญของกระบวนการแกปญหาคุณภาพ อาทิ ความบกพรอง ความไมตรงตามขอกำหนด 

เปนตน ซึ่งปญหาตาง ๆ สามารถจัดการไดดวยการวิเคราะหปญหาอยางละเอียด แกปญหาเชิง 

การจัดการ การปรับปรุงวิธีการทำงานอยางมีสวนรวมของบุคลากรในองคการ 

 การบริหารคุณภาพโดยรวมเปนหลักการท่ีนำมาใชเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานและเนน

การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเน่ืองและมีสวนรวม การมีความสัมพันธที่ดีตอลูกคา การลด 

ความสูญเสียและเวลาในการผลิต และการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Powell, 1995: 19; 

Harrington, Wiggin, & Voehl, 2012: 357) 

 หนังสือเลมนี้มีจุดเดน ดังนี้ 1) มีการกำหนดดัชนีทายเลมเพ่ือใชสำหรับการสืบคนขอมูล 

ตอไป 2) การนำเสนอ แนวความคิด ปรัชญา และวิธีวิทยา TQM ซึ่งเปนตัวแบบการบริหารคุณภาพ
ไดอยางครอบคลุมและสามารถนำไปใชเปนคูมือการบริหารองคการ 3) การนำเสนอสถานการณ

ประกอบคำอธิบาย อาทิ การแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑที่ดี ถูก และทัน เปนอยางไร การนำเสนอ

ผลิตภัณฑในลักษณะของการเทียบเคียงดานผลิตภัณฑ ดานการแขงขันและดานเทคโนโลยีที่ใช  
ซึ่งขอมูลตาง ๆ สามารถทำใหผูอานเขาใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑในดานการปรับปรุงกระบวนการ

อยางตอเน่ือง การนำเคร่ืองมือตาง ๆ มาใชเพ่ือปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ  

1) 5ส หมายถึง แนวปฏิบัติสำหรับการปรับปรุงแกไขงานและสภาพแวดลอมในสถานท่ีทำงาน ไดแก 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย  2) Just in time หมายถึง กระบวนการผลิตแบบ

ทันเวลา 3) Industrial Engineering หมายถึง เทคนิคท่ีใชในการปรับปรุงงาน การกำจัดของเสียจาก

กระบวนการผลิต และ 4) Total productivity management หมายถึง การบำรุงรักษาอุปกรณ 

เคร่ืองจักร โดยการมีสวนรวมของพนักงาน เปนตน  
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 สำหรับจุดท่ีควรพัฒนาของหนังสือเลมนี้ พบวา 1) การใชภาษา หนังสือเลมนี้มีการแบง
เน้ือหาไวสามสวนซึ่งเหมาะสมสำหรับผูที่มีพ้ืนฐานความรูดานการบริหารมากอน เน่ืองจากการใช
ภาษาและการลำดับเนื้อหาจะมีความซับซอนมากขึ้นหากผูอานไมมีพ้ืนฐานความรู จะทำใหผูอาน 
ไมเขาใจเน้ือหา 2) ขาดการนำเสนอตัวอยางหนวยงานภาครัฐท่ีมีการนำวิธีการบริหารและกระบวนการ
บรหิารคุณภาพโดยรวมมาใช ทำใหผูอานไดรบัความรูและประสบการณดานภาคเอกชนเพียงดานเดียว 
  อยางไรก็ตามผูอานควรมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับศาสตรการบริหาร ความรูดานรัฐประศาสนศาสตร
และการบริหารธุรกิจ เพ่ือใหเขาใจถึงเน้ือหาท้ังในภาคทฤษฎี และความรูที่ผูเขียนไดถายทอด
ประสบการณตาง ๆ ไดอยางดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ีหนังสือเลมนี้มีความแตกตางจากหนังสือเลมอื่น ๆ  
ในการนำเสนอใหเห็นถึงสถานการณตาง ๆ การแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ีมีอยางจำกัด และ 
การวิเคราะหความแตกตางของลูกคา ซึ่งเปนประโยชนอยางมากตอการวางแผนพัฒนาองคการ 
 
บทสรุป 
  หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ทำใหผูอานหลายคนไดเขาใจถึงแนวคิด ปรัชญา ตัวแบบ 
การพัฒนาองคการอยางมีคุณภาพผานการถายทอดของผูเขียนท่ีพยายามรวบรวมมาจากประสบการณ
ของตนเอง เปนการเปดมุมมองทางการบริหารในสถานการณท่ีมีการแขงขันและการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ใหตรงตามความตองการของลูกคา เพ่ือใหลูกคาและผูผลิตพึงพอใจตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 
อยางไรก็ตาม การนำเคร่ืองมือทางการบริหารมาใชในองคการยอมมีทั้งผูที่พรอมจะรับมือกับ 
การเปล่ียนแปลงและยินยอมที่จะรับเครื่องมือตาง ๆ ไปใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนากระบวนการ
ทำงานและองคการ ดังนั้นการสรางการมีสวนรวมและการยอมรับของบุคลากรในองคการจึงมี 
ความสำคัญและมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพ หนังสือเลมน้ีจะเปน
ประโยชนตอผูอานในดานการวางแผนและการทำความเขาใจสถานการณที่มีการแขงขันเพ่ิมมากข้ึน
ตอไป และสามารถจัดการปญหาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
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