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ความเป็นมา

ประมาณปี ค.ศ.1946 กองกำาลังพันธมิตร ซึ่งควบคุมดูแล
ประเทศญี่ปุ่นได้เผยแพร่ Statistical Quality Control (SQC) ให้กับ
ผูผ้ลติผลติภณัฑด์า้นการส่ือสารของญีปุ่น่ ซึง่นับเปน็จดุเริม่ตน้ในการ
ควบคุมคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น 

ในระหว่างช่วงปี ค.ศ.1950-1952 ศาสตราจารย์เดมมิ่ง ได้
ปาฐกถาเทคนิคการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในประเทศญี่ปุ่นถึง 
3 ครั้ง ทำาให้ SQC เป็นที่รู้จักและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในหลาย
อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น

ต่อมาศาสตราจารย์จูรัน ได้เดินทางมาเผยแพร่เทคนิคการ
ควบคุมคุณภาพในฐานะของเครื่องมือสำาคัญทางด้านการบริหาร
จัดการ จนถึงช่วงหลังทศวรรษ 1950 ได้เสนอแนวคิดของ TQC โดย
กล่าวว่า สถิติไม่ใช่การควบคุมคุณภาพ ในการควบคุมคุณภาพนั้น 
ทุกส่วนงานขององค์การจะต้องร่วมมือกันและดำาเนินการควบคุม
คุณภาพอย่างเป็นระบบ TQC จึงมีการแพร่หลายอย่างจริงจังใน
ประเทศญี่ปุ่น โดยกลุ่มศึกษาดูงาน QC ในสหรัฐอเมริกาในปี 1958 
ที่จัดขึ้นโดยศูนย์เพิ่มผลผลิตของประเทศญี่ปุ่น (JPC)

ในปี ค.ศ.1962 ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา ได้เสนอให้
ตั้งสำานักงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QC Circle Headquarters) ขึ้น
ในสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของญี่ปุ่น (JUSE) ในเดือน
พฤษภาคม ปี ค.ศ.1963 ได้มีการเสนอผลงานกลุ่ม QC ที่เมืองเซนได 
หลังจากน้ัน JUSE ได้ส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการทำา 

TQC ขึ้น โดยการจัดสัมมนา QC ของผู้บริหารระดับสูงในปี ค.ศ.
1957-1962 และการประชุมเสนอผลงาน QC ของผู้บริหารระดับสูง
ในปี ค.ศ.1963

นับตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มใช้ TQC อย่างจริงจังในต้น
ทศวรรษ 1960 TQC ได้แพร่หลายไปสู่ส่วนงานทางด้านวิศวกรรม 
การตลาด สำานกังาน และงานทางด้านการบรกิาร ในส่วนของกจิกรรม
นั้นได้มีการขยายขอบเขตจากการควบคุมไปสู่การบริหารนโยบาย 
และการวางแผนกลยทุธ์ทางธรุกจิด้วย ดงันัน้ในปี ค.ศ.1997 ประเทศ
ญ่ีปุน่จงึได้ประกาศเปลีย่นช่ือเรยีกจาก TQC เป็น TQM โดยประเทศ
ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ใช้ชื่อ TQM มาก่อนหน้านี้เป็น
ระยะเวลานานแล้ว ศาสตราจารย์ โนริอะคิ คาโน ได้เสนอองค์-
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ประกอบของ TQM ในลกัษณะของบ้านคณุภาพ หรอื Kano’s House 
ซึ่งได้แสดงโครงสร้างของ TQM เป็นการสรุปจากการสังเกตการณ์
กระบวนการส่งเสริม TQM ขององค์การต่างๆ ในหลายประเทศโดย
ศาสตราจารย์คาโนและกิจกรรมในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่คุณภาพตาม
แนวคิดเหล่านี้จำาเป็นต้องอาศัย “เทคนิค” หรือเสาหลักที่สองเพื่อใช้
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคเหล่านี้ได้แก่ 7 QC 
tools, 7 New QC Tools, QC Story และวิธีการต่างๆ ทางสถิติ เพื่อ
ให้สามารถส่งเสริมกจิกรรมต่างๆ มาสูค่ณุภาพให้ดำาเนนิการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร

ระบบ TQM ในประเทศไทย

การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Manage-
ment : TQM) เป็นเร่ืองที่ได้รับการกล่าวถึงกันอย่างมากในองค์การ
ธุรกิจทุกประเภทเป็นเวลานานมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาค
อุตสาหกรรมการผลิต สำาหรับประเทศไทย กระแสของ “คุณภาพ” 
เกิดขึ้นในระดับชาติในปี พ.ศ.2529 ซึ่งเป็นช่วงท่ีแนวคิดทางด้าน
คุณภาพในลักษณะที่เรียกว่า TQC (Total Quality Control) โดยเน้น
ในเรื่องของ QCC หรือ Quality Control Circle จากประเทศญี่ปุ่น
เข้ามาสู่ประเทศไทย นับเป็นระลอกแรกของคลื่นด้านคุณภาพที่เข้า
สูป่ระเทศไทยจากตา่งประเทศ องคค์วามรูส่้วนใหญท่ี่ไดจ้ากประเทศ
ญีปุ่น่ และประเทศสหรฐัอเมรกิาและคลืน่ลกูทีส่องทีท่ำาใหป้ระเทศไทย
มีความตื่นตัวกับคำาว่า “คุณภาพ” 

ความหมาย

การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ หรือ Total Quality Man-
agement (TQM) หมายถึง ระบบการทำางานที่เป็นวัฒนธรรมของ
องค์การที่พนักงานทุกคนในองค์การ ต่างให้ความสำาคัญและมีส่วน
รว่มในการทำากจิกรรมตา่งๆ รว่มกนั โดยการพฒันาการดำาเนนิงานของ
องคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง มุง่ทีก่ารสรา้งความพงึพอใจและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจ ความได้เปรียบใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์การ        

ความสำาคัญในการนำาระบบ TQM ไปใช้

TQM เปน็ระบบการจดัการทีเ่นน้มนษุย์เปน็สำาคัญ (a people-
focused management system) เปน็กระบวนการทางวฒันธรรมทีมุ่่ง
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคนในองคก์าร ทกุระดบั ทกุภาคสว่น เพือ่
ให้หันมาสนใจในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ความสำาคัญใน
การนำาระบบ TQM ไปใช้นั้นก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิต  
การตลาดและการเงนิ เนือ่งจากองค์การต้องการพฒันาประสทิธภิาพ
ในการแข่งขัน ทำาให้ต้องหาทางลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ เพื่อให้
องค์การอยู่รอดและมีก้าวหน้าได้ ดังจะเห็นตัวอย่างความสำาเร็จของ
ระบบ TQM จากองค์การต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ประเทศตะวันตก
และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ศาสตราจารย์เดมม่ิง เป็นผู้ริเริ่มวงจรเดมมิ่ง หรือ Deming 
Cycle อนัเป็นเป็นแนวคดิของการพฒันาคณุภาพงานขัน้พืน้ฐาน ตาม
หลักของการพัฒนาคุณภาพระบบองค์รวม หรือ Total Quality Man-
agement เพื่อแสดงถึงหลักการทำางาน PDCA (Plan - Do - Check - 
Action) ซึ่งเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพ การจัดการที่ดีจะต้องมี
การวางแผน เป้าหมายและแผนงาน โดยต้องกำาหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จให้เป็นไปตามแผนงาน หลังจากนั้นแผนงานนั้นต้องถูกนำาไป
ปฏบิติั ผลการปฏบิติัจะต้องถูกตรวจสอบ หรอืทบทวนตามระยะเวลา
ที่กำาหนดไว้

จะเห็นได้ว่า หากองค์การใดนำาระบบการจัดการคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์การ (Total Quality Management: TQM) มาปรับประยุกต์
ใช้ในองค์การแล้วนั้น เชื่อว่าองค์การนั้นจะได้รับประโยชน์ ทั้งในด้าน
ของผลกำาไร ความพึงพอใจของลูกค้า และสิ่งสำาคัญที่ได้รับมากกว่า
นัน้ คอื การทำางานรว่มกนัเปน็หนึง่เดยีว ซึง่เปน็สิง่สำาคญัทีท่กุองคก์าร
ควรจะมี TPA
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