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การบริหารอย่างมีคณ
ุ ภาพทงองค์
ั้
กร

(TQM : Total Quality Management)

โดย อ.มงคล พัชรดารงกุล
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั การแข่งขันของภาคธุรกิจมีความเข้มข้นเป็ นอย่างมาก ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องมีกลยุทธ์การดาเนินงาน
กระบวนการจัดการทีด่ ี
และมีประสิทธิภาพทุกขัน้ ตอน
ผ่านการทางานทีม่ คี วามน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการ
ตอบสนองต่อความต้องการอย่างรวดเร็ว คล่องตัวต่อการปรับเปลีย่ น อยู่บนพืน้ ฐานของต้นทุนการดาเนินงานทีเ่ หมาะสม และ
การบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้ าหมายหลักทีจ่ ะทาให้คอื การสร้างความประทับใจให้ลกู ค้า และก้าวต่อไปได้
อย่างยังยื
่ น
การบริหารคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร (Total Quality Management) ได้พสิ จู น์แล้วว่าเป็ นปรัชญาการดาเนินงานร่วม
สมัยและเป็ นเครื่องมือทีด่ ที ส่ี ดุ วิธหี นึ่ง ซึง่ มีกลไลสาคัญทีป่ ลูกฝั งแนวคิดและและวิธกี ารทางาน ให้ขบั เคลื่อนไปสูเ่ ป้ าหมายของ
องค์กรผ่านกับช่องทางการบริหารทางๆ ทีเ่ หมาะสมสาหรับทุกระดับการปฏิบตั งิ าน จนอาจกล่าวได้ว่า องค์กรใดก็ตามทีม่ ี
TQM เป็ นส่วนหนึ่งของวิถกี ารทางาน พนักงานจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการกับปั ญหาที่
เกิดขึน้ และปรับเปลีย่ นได้สอดคล้องตามสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ
การเริม่ ต้นขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร (Total Quality Management) ให้ประสบผลสาเร็จ ปั จจัย
หนึ่งทีส่ าคัญและมีบทบาทอย่างยิง่ คือ ผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งมีความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการบริหารคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร มี
ความเป็ นผูน้ า มี Commitment ร่วมกัน เพื่อนาการบริหารแบบ TQM ขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องไปสูเ่ ป้ าหมายทีต่ อ้ งการ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิดและเทคนิคในการทางานอย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในการเชื่อมโยงการบริหารแบบต่างๆ ทัง้ Policy Management, Daily
Management, Cross Functional Management และ Bottom up Activity
3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการนา TQM ไปใช้ในงานในการพัฒนาองค์กร
4. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้นาองค์ความรู้ แนวความคิดจากการฝึกอบรม ไปพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการดาเนินงาน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทางานอย่างมีคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร
หัวข้อการอบรม / สัมมนา
1. แนวคิด ความหมาย และความสาคัญของการบริหารคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร (TQM)
2. ตัวแบบการบริหารคุณภาพด้วย TQM House
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3. แนวคิดในการบริหารคุณภาพ
4. การนาเครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ มาใช้การบริหารคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร (TQM)
5. ช่องทางการบริหารอย่างมีคุณภาพ และความเชื่อมโยงของการบริหารคุณภาพในแต่ละระดับ
- ระบบการบริหารนโยบาย (Policy Management)
- ระบบการบริหารงานประจาวัน (Daily Management)
- ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional Management)
- ระบบการบริหารกิจกรรมพืน้ ฐาน (Bottom up Activities) เช่น QCC, Kaizen, 5ส ฯลฯ
6. การบูรณาการปรัชญาการบริหารแบบ TQM กับเครื่องมือการดาเนินงานอื่นๆ
7. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา TQM ในองค์กร

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)
แนวทางและวิ ธีการพัฒนาการเรียนรู้ :
 การบรรยายทัง้ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 การนาเสนอกรณีตวั อย่าง
 การอภิปรายแบบมีสว่ นร่วมหรือ Workshop เพื่อการประยุกต์และพัฒนาให้เหมาะสมกับกิจการ
เหมาะสาหรับ :
 ผูบ้ ริหารระดับสูงสูด / ผูบ้ ริหารระดับสูง
 ผูจ้ ดั การ / หัวหน้างาน / ผูร้ บั ผิดชอบในการส่งเสริมการใช้ TQM
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