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1. คาํนยิามและความหมาย
17. ไคเซน (Kaizen) 改善 [ไค (改) แปลวา เปลีย่นแปลง 

(Change) สวน เซน (善) แปลวาด ี(good)] (ภาษาจนีอาน Gai
shan)ในภาษาญีปุ่นหมายถึง “การเปลีย่นแปลงไปสูสิง่ที่ดกีวา”
(Change for the better) หรอื “การปรับปรุง” (Improvement) 
ภาษาไทยแปลวา การปรับปรงุอยางตอเนื่อง (Continuous 
improvement หรอื Continual improvement)

เปนวธิกีารปรบัปรงุผลผลติ โดยมจีดุ
เริม่ตนมาจากการประยุกตงานของ
ผูเชีย่วชาญอเมรกิัน เชน เฟรดเดอรกิ
วนิสโลว เทเลอร, แฟรงค บงัเกอร กลิ-
เบรทธ, วอลเตอร โชฮารท, ดบัเบลิย ู
เอด็เวริด เดมมิง่ และโปรแกรมการอบรม
ของกรมการสงคราม หลงัสงครามโลก
ครัง้ทีส่อง

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sixsigma.fi/kuvat/walter_a._shewhart_18911867.jpg&imgrefurl=http://www.sixsigma.fi/%3Fmenu%3D1%26id%3D78&h=303&w=219&sz=75&tbnid=usuqiW1wwysJ:&tbnh=112&tbnw=80&hl=th&start=4&prev=/images%3Fq%3DShewhart%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Shewhart.html
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17. ...ตอ.. การพัฒนาไคเซน จะประสานกันกับ วงจรการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control Circles) แตทวาไมมีขอจํากัดในเรื่อง
การประกันคุณภาพ

1. คาํนยิามและความหมาย

เปาหมายของไคเซน ประกอบดวย การกาํจดัของ
เสีย (หมายรวมถึงกิจกรรมที่เพิ่มตนทุน แตไมได
เพิ่มคุณคาดวย) การจัดสงทนัเวลา (Just-in-time 
delivery) การเพิ่มระดับการผลิตทั้งจํานวนและ
ประเภท (Production load leveling of amount 
and types) การจัดวางงานใหมีมาตรฐาน 
(Standardized work) ความเร็วในการเคลื่อน
สิ่งของในสายการผลิต (Paced moving lines) 
การจัดวางหรือเลือกอุปกรณที่มีขนาดเหมาะสม 
(Right-sized equipment) เปนตน
เปนการยอย/ลดขนาดลงมา แลวนํากลับเขาไป
ใหมดวยวิธีการที่ดีกวา (to take it apart and 
put back together in a better way)

改善
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17. ...ตอ..

1. คาํนยิามและความหมาย

ไ ค เ ซ น  เ ป น กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ จํ า วั น  โ ด ย มี
วัตถุประสงคที่ไปไกลเกินกวาการปรับปรุง มนั
เปนกระบวนการ ทําใหมันแลวเสร็จอยาง
ถูกตองสมบูรณ เคารพความเปนมนุษยในที่
ทํางาน ขจัดงานที่หนักออกไป (ทั้งทางดาน
จิตใจและกายภาพ) และสอนใหคนรูวิธีการ
ทํางานที่เร็ว โดยการทดลอง/ทดสอบดวย
วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific method) 
และเรียนรูวิธีการขจัดของเสียในกระบวนการ
ธุรกิจ (eliminate waste in business 
process)
ไคเซน ไมไดมีความหมายอยางที่คิดไปผิด ๆ 
วา เปนการลดคนงาน (layoffs) และไคเซนจะ
มีหลักการเคารพความเปนมนุษย เพราะหาก
ไมเคารพแลว ก็จะไมเกิดการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
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17. ...ตอ..

1. คาํนยิามและความหมาย

ไคเซน จะดําเนินงานดวย 3 หลักการ ดังนี้….
I. กระบวนการและผลลัพธ (Process and results) (ไมเนนแค results 

อยางเดียว)
II. การคิดที่เปนระบบ (Systemic thinking) มองใหกวาง อยามองแคบ

แคมุมเดียว
III. ไมมีการพิพากษา ไมมีการตําหนิ (เพราะการตําหนิไมเกิดประโยชน

อะไร-Because blaming is wasteful.)
ทุก ๆ คน ทุก ๆ ระดับมีสวนรวมกับไคเซน รูปแบบของไคเซน เปน
ทั้ง เรื่องสวนบุคคล ระบบแนะนํา (Suggestion system) กลุมยอย 
และกลุมใหญ
เพื่อที่จะเขาใจไคเซนอยางลึกซึ้งและเห็นถึงพลังของมัน ก็จะตองมี
สวนรวมใหมาก ๆ ครั้ง
การผลิตแบบลีน (Lean* production) และ Just-in-time (JIT) มี
ความสัมพันธกับแนวคิดนี้  (*Economical and efficient)
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18. Outcome และ Output

1. คาํนยิามและความหมาย

Outcome หมายถึง การวัดผลกระทบสุดทายของการ
พัฒนาหรือของกิจกรรม เชน จํานวนผู เขาอบรม
โครงการ SMEs แลวนําความรูไปใชประกอบอาชีพ
เปนผูประกอบการรายใหมจริง ๆ 
Output หมายถึง การวัดประสิทธิผลของยุทธศาสตร
การพัฒนาหรือของกิจกรรม
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2.2.  ปจจยัพืน้ฐานที่กอใหเกดิคณุภาพปจจยัพืน้ฐานที่กอใหเกดิคณุภาพ

กจิกรรม 5 ส
กจิกรรมกลุมคณุภาพ (QCC) หรอื Quality 
Control Circle
ระบบการจดัการมาตรฐานคณุภาพ ISO 9000
ระบบการปรบัรือ้ (Re-engineering)
ระบบการจดัการ TQC/TQM
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5S5S  หรอืหรอื  55สส  เปนกลุมกจิกรรมทีม่ีเปนกลุมกจิกรรมทีม่ี
วตัถปุระสงคเพือ่ขจดัของเสยีวตัถปุระสงคเพือ่ขจดัของเสยี  ทีม่สีวนทีม่สีวน
สาํคญัใหเกดิขอผิดพลาดสาํคญัใหเกดิขอผิดพลาด  ขอบกพรองขอบกพรอง  
และการบาดเจบ็ในกระบวนการผลติและการบาดเจบ็ในกระบวนการผลติ

สะสางสะสาง  == SeiriSeiri ((整理整理)) == SortSort ==  การคัดเอาวัสดุที่ไมตองการการคัดเอาวัสดุที่ไมตองการ
ทิ้งออกไปทิ้งออกไป
สะดวกสะดวก  == SeitonSeiton ((整頓整頓)) == StabilizeStabilize ==  การจัดวางการจัดวาง  จัดเก็บจัดเก็บ
วัสดุอยางมรีะเบียบวัสดุอยางมีระเบียบ
สะอาดสะอาด  == SeisoSeiso ((清掃清掃)) == ShineShine ==  การทําความสะอาดและการทําความสะอาดและ
ตรวจตราอยูเสมอตรวจตราอยูเสมอ
สุขลักษณะสุขลักษณะ  == SeiketsuSeiketsu ((清潔清潔)) == StandardizeStandardize ==  การรักษาการรักษา
สุขภาพและอนามัยสวนบุคคลสุขภาพและอนามัยสวนบุคคล
สรางนิสัยสรางนิสัย  == ShitsukeShitsuke ((躾躾)) == SustainSustain ==  การสรางสุขนิสัยการสรางสุขนิสัย
ใหกับทีมงานโดยรวมใหกับทีมงานโดยรวม
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การจดัการกจิกรรมการจดัการกจิกรรม  55  สส  มขีัน้ตอนมขีัน้ตอน  ดังนี้ดังนี้  คอืคอื
กจิกรรมกจิกรรม วิธกีารดาํเนนิการปฏิบตัิวิธกีารดาํเนนิการปฏิบตัิ กจิกรรมที่มุงเนนการกระทํากจิกรรมที่มุงเนนการกระทํา

สะสางสะสาง  整理整理
(SEIRI = (SEIRI = เซริเซริ))

ขจดัของทีไ่มใชออกจากบริเวณขจดัของทีไ่มใชออกจากบริเวณ
ทํางานจดัทิ้งทํางานจดัทิ้ง  จดัเก็บแยกออกไปจดัเก็บแยกออกไป

เนนใหพนกังานมจีติสาํนกึของเนนใหพนกังานมจีติสาํนกึของ
การเปนนกัเก็บขยะดวยตนเองการเปนนกัเก็บขยะดวยตนเอง

สะดวกสะดวก  整頓整頓
(SEITON(SEITON
==เซตงเซตง))

จดัวางสิง่ของทีต่องการใหเปนจดัวางสิง่ของทีต่องการใหเปน
ระเบียบระเบียบ  มีระบบสะดวกในการหยบิมีระบบสะดวกในการหยบิ

ไปใชไปใช

เนนใหพฒันางานมจีติสํานกึของเนนใหพฒันางานมจีติสํานกึของ
การเปนวศิวกรหรือนกัการเปนวศิวกรหรือนกั
อุตสาหกรรมดวยตนเองอุตสาหกรรมดวยตนเอง

สะอาดสะอาด  清掃清掃
(SEISO(SEISO
= = เซโซเซโซ))

ตรวจสอบทําความสะอาดตรวจสอบทําความสะอาด
เครื่องจกัรเครื่องจกัร  อุปกรณและสถานที่อุปกรณและสถานที่
ทํางานเพื่อขจดัทํางานเพื่อขจดั  ขอบกพรองขอบกพรอง  
สกปรกตางสกปรกตาง  ๆๆ  และดแูลรกัษาและดแูลรกัษา

เนนใหพนกังานมจีติสาํนกึของเนนใหพนกังานมจีติสาํนกึของ
การเปนวศิวกรการเปนวศิวกร  บํารุงรกัษาบํารุงรกัษา

ปองกนัดวยตนเองปองกนัดวยตนเอง

สุขลกัษณะสุขลกัษณะ  清潔清潔
(SEIKETSU(SEIKETSU

==เซเซเกต็สึเกต็สึ))

การดแูลสถานทีท่ํางานใหสะอาดการดแูลสถานทีท่ํางานใหสะอาด  
ปลอดภยัตอสขุภาพอนามัยปลอดภยัตอสขุภาพอนามัย

เนนใหพนกังานคํานึงถึงเรือ่งเนนใหพนกังานคํานึงถึงเรือ่ง
ความปลอดภัยดวยตนเองความปลอดภัยดวยตนเอง

สรางนสิยัสรางนสิยั  躾躾
(SHITSUKE(SHITSUKE

==ซิทสึซิทสึเกะเกะ))

การสรางสังคมทีม่ีวนิัยและปฏบิตัิการสรางสังคมทีม่ีวนิัยและปฏบิตัิ
ตามระเบียบอยางเครงครัดตามระเบียบอยางเครงครัด

เนนใหพนกังานเปนคนที่มีเนนใหพนกังานเปนคนที่มี
ระเบียบวนิัยระเบียบวนิัย  ปฏบิัติตามกฎเกณฑปฏบิัติตามกฎเกณฑ

จนเปนนิสัยของตนเองจนเปนนิสัยของตนเอง
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หมายถึง กิจกรรมของกลุมคุณภาพ คือกลุมบุคคลผูปฏิบัติงาน ซึงมี
จํานวน 3-10 คน ปฏิบัติงานอยูในแผนกเดียวกัน รวมตัวกันขึ้น เพื่อ
แกปญหาตาง ๆ และขอบกพรองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีการจัด
กิจกรรมของกลุมในรูปแบบการประชุมมีสมาชิกของกลุม นั่งลอมวง
กันเพื่อปรึกษาหารือ เชน คนหาปญหา การแกปญหา การปรับปรุง
คุณภาพ การเสริมสรางประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทํางาน 
โดยใชหลักการของ Deming Cycle (P-D-C-A) และเครื่องมือใน
การแกปญหา 7 อยาง (QC 7 Tools)
ในการทํากิจกรรมกลุมคุณภาพ คือ ตารางตรวจสอบ การจําแนก
ขอมูล แผนภูมิพาเรโต แผนภูมิกางปลา ฮิสโตแกรม และแผนภูมิ
ควบคุม แผนภูมิกระจาย
การทํากิจกรรมของกลุมจะตองไมขัดตอนโยบายของหนวยงาน และ
ตองมีการกระทํากันอยางตอเนื่อง สามารถนําผลงานที่ไดรับ เมื่อ
เสร็จเรียบรอยแลวมาแสดงได

กจิกรรมกลุมคณุภาพกจิกรรมกลุมคณุภาพ  
(Quality Control Circle (Quality Control Circle หรอืหรอื  QCC)QCC)
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P = Plan P = Plan 
((วางแผนวางแผน))

D = Do D = Do 
((ปฏบิัติปฏบิัติ))

C = Check C = Check 
((ตรวจสอบตรวจสอบ))

A = Act A = Act 
((แกไขแกไข//

ปรบัปรงุปรบัปรงุ))

I.I. กําหนดวตัถปุระสงคใหชัดเจนกําหนดวตัถปุระสงคใหชัดเจน
II.II. กําหนดเปาหมายกําหนดเปาหมาย
III.III. กําหนดวธิกีารทาํงานกําหนดวธิกีารทาํงาน

I.I. ศกึษาใหเขาใจวธิกีารทาํงานศกึษาใหเขาใจวธิกีารทาํงาน
II.II. ลงมอืทํางานตามวธิกีารลงมอืทํางานตามวธิกีาร
III.III. เกบ็ขอมลูเฉพาะทางคณุภาพเกบ็ขอมลูเฉพาะทางคณุภาพ  

(Quality Characteristics)(Quality Characteristics)

I.I. ตรวจสอบวางานตรงตามตรวจสอบวางานตรงตาม
มาตรฐานหรอืไมมาตรฐานหรอืไม

II.II. คาทีว่ัดไดตรงตามมาตรฐานคาทีว่ัดไดตรงตามมาตรฐาน
หรอืไมหรอืไม

III.III. ขอมลูเฉพาะทางคุณภาพขอมลูเฉพาะทางคุณภาพ  (Quality (Quality 
Characteristics)Characteristics)  ตรงหรอืตรงหรอื
สอดคลองกบัเปาหมายหรอืไมสอดคลองกบัเปาหมายหรอืไม

I.I. ถาผลเบีย่งเบนไปจากถาผลเบีย่งเบนไปจาก
เปาหมายเปาหมาย  แกทีต่นเหตุแกทีต่นเหตุ

II.II. หาสาเหตขุองปญหาแลวหาสาเหตขุองปญหาแลว
ปองกนัไมใหเกดิซ้ําอกีปองกนัไมใหเกดิซ้ําอกี

III.III. พฒันาปรบัปรงุระบบพฒันาปรบัปรงุระบบ  วธิกีารวธิกีาร
ทาํงานทาํงาน
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P = Plan P = Plan 
((วางแผนวางแผน))

D = Do D = Do 
((ปฏบิัติปฏบิัติ))

C = Check C = Check 
((ตรวจสอบตรวจสอบ))

A = Act A = Act 
((แกไขแกไข//

ปรบัปรงุปรบัปรงุ))

บทบาทและทศันคติพื้นฐานซึ่งหวัหนางานระดับตนและกลางพึงมีบทบาทและทศันคติพื้นฐานซึ่งหวัหนางานระดับตนและกลางพึงมี
  มอบหมายมอบหมาย  สัง่การสัง่การ
  รวมปรกึษารวมปรกึษา  หารือหารือ
  สนับสนุนและแนะนําการสนับสนุนและแนะนําการ

แกไขปญหาในงานแกไขปญหาในงาน

  จงูใจและสรางแรงจงูใจและสรางแรง
บันดาลใจใหบันดาลใจให
อยากจะปรบัปรงุอยากจะปรบัปรงุ
พฒันาพฒันา

  ใหพนกังานสนองตอบหรอืใหพนกังานสนองตอบหรอื
ยอมรบักจิกรรมของกลุมยอมรบักจิกรรมของกลุม
  จดัประเด็นทบทวนงานจดัประเด็นทบทวนงาน  ((เพื่อเพื่อ

หาประเดน็ปรบัปรงุงานตอไปหาประเดน็ปรบัปรงุงานตอไป))
1.1. ใสใจตอการพฒันาลกูนองใสใจตอการพฒันาลกูนอง
2.2. มจีติสํานกึตอการแกไขปญหาและการพฒันาอยูตลอดมจีติสํานกึตอการแกไขปญหาและการพฒันาอยูตลอด
3.3. เปดใจกวางเปดใจกวาง  รบัฟงผูอื่นรบัฟงผูอื่น
4.4. ไววางใจพนกังานไววางใจพนกังาน  (Trust)(Trust)
5.5. พฒันาความกาวหนาของพนกังานแตละคนพฒันาความกาวหนาของพนกังานแตละคน  (PDP)(PDP)

  อธบิายนโยบายอธบิายนโยบาย  
วัตถปุระสงคองคกรวัตถปุระสงคองคกร
  ทบทวนทบทวนวัตนวัตนธรรมองคกรธรรมองคกร
  จงูใจพนกังานใหมีจงูใจพนกังานใหมี  

Problem consciousnessProblem consciousness
  เสรมิสรางบรรยากาศอยากเสรมิสรางบรรยากาศอยาก

ปรบัปรงุปรบัปรงุ  พฒันาพฒันา
  ปรบัปรงุระบบงานปรบัปรงุระบบงาน
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ระบบการปรับรื้อระบบการปรับรื้อ  (Reengineering)(Reengineering)
บางทีเรียกบางทีเรียก  ReRe--engineeringengineering  เปนการปรับรื้อเปนการปรับรื้อ  ปรับการออกแบบอยางหนามือปรับการออกแบบอยางหนามือ
เปนหลังมือใหแกกระบวนการตางเปนหลังมือใหแกกระบวนการตาง   ๆๆ  ขององคกรขององคกร   โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระบวนการธุรกิจกระบวนการธุรกิจ  (Business processes)(Business processes)  มากกวาที่จะจัดใหองคกรมีความมากกวาที่จะจัดใหองคกรมีความ
มั่นคงมั่นคง  มีความเปนเฉพาะทางในแตละหนาที่มีความเปนเฉพาะทางในแตละหนาที่  (Functional specialties)(Functional specialties) ((เชนเชน  
การผลิตการผลิต  บัญชีบัญชี  การตลาดการตลาด  เปนตนเปนตน))

หลักการของระบบการปรับรื้อมาจากหลักการของระบบการปรับรื้อมาจาก  Michael HammerMichael Hammer  และและ  
James James ChampyChampy  ในชุดหนังสือในชุดหนังสือ  Reengineering the Reengineering the 
Corporation, Reengineering ManagementCorporation, Reengineering Management  และและ  The The 
AgendaAgenda  ซึ่งกลาวถึงซึ่งกลาวถึง  การสูญเสียดานเวลาในการสงผานงานการสูญเสียดานเวลาในการสงผานงาน
ระหวางแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่งระหวางแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่ง  รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับรวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับ  
Suppliers, DistributorsSuppliers, Distributors  และและ  Business partnersBusiness partners  ตางตาง  ๆๆ
ถือเปนพื้นฐานในการพัฒนาดานการจัดการถือเปนพื้นฐานในการพัฒนาดานการจัดการ  ทีมงานทีมงาน  CrossCross--
function function 
แนวคิดแนวคิด   ทฤษฎีหรื อทฤษฎีหรื อ   SoftwareSoftware  ที่ เ กิ ดตามมาก็คื อที่ เ กิ ดตามมาก็คื อ   ERP ERP 
(Enterprise resource planning) Supply Chain (Enterprise resource planning) Supply Chain 
Management, Knowledge Management System, HRM Management, Knowledge Management System, HRM 
System, CRM SystemSystem, CRM System  เปนตนเปนตน

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.manyworlds.com/1/content/Images/CO3220212512423.jpg&imgrefurl=http://www.manyworlds.com/topic.aspx%3Ftopicid%3DT11260215353282&h=301&w=255&sz=13&hl=th&start=9&tbnid=bZP1zaSZfatCbM:&tbnh=116&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3DMichael%2BHammer%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://esd.mit.edu/HeadLine/calendar/images/champy.jpg&imgrefurl=http://esd.mit.edu/HeadLine/calendar/2005/042105millerlecture.html&h=216&w=144&sz=9&hl=th&start=1&tbnid=X6y1XQNkh11tyM:&tbnh=107&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3DJames%2BChampy%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D
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ระบบการปรับรื้อระบบการปรับรื้อ  (Reengineering)(Reengineering) ((ตอตอ))
แนวคิดการปรับรื้อระบบแนวคิดการปรับรื้อระบบ//ระบบการปรับรื้อระบบการปรับรื้อ  หมายถึงหมายถึง  ระบบการจัดการปรับรื้อระบบการจัดการปรับรื้อ
เปนกิจกรรมหรือเทคนิคที่เนนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหมเปนกิจกรรมหรือเทคนิคที่เนนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม  ๆๆ  และการมีและการมี
วิสัยทัศนที่กวางไกลวิสัยทัศนที่กวางไกล  โดยเฉพาะใชกับธุรกิจที่มีการบริการมากโดยเฉพาะใชกับธุรกิจที่มีการบริการมาก  ๆๆ  เชนเชน  การการ
ธนาคารธนาคาร  หรือถาจะเกี่ยวกับการผลิตหรือถาจะเกี่ยวกับการผลิต   การปรับรื้อการปรับรื้อ   หมายถึงหมายถึง   การเปลี่ยนการเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิตใหมเทคโนโลยีการผลิตใหม  ๆๆ  
ระบบนี้จึงใชในธุรกิจบริการมากกวาระบบนี้จึงใชในธุรกิจบริการมากกวา  เทคนิคนี้เนนการทํางานเทคนิคนี้เนนการทํางาน
เพื่อใหถูกตองตามเปาหมายที่แทจริงหรือแกนแทเหตุผลงานเพื่อใหถูกตองตามเปาหมายที่แทจริงหรือแกนแทเหตุผลงาน
นั้นนั้น  ๆๆ  โดยการเขียนแผนผังกระบวนการโดยการเขียนแผนผังกระบวนการ  (Flow Process (Flow Process 
Chart)Chart)  แลวพิจารณาโดยระดมสมองสัมภาษณเลียนแบบแลวพิจารณาโดยระดมสมองสัมภาษณเลียนแบบ  โดยโดย
ใชเทคโนโลยีใหมใชเทคโนโลยีใหม  ๆๆ  เชนเชน  คอมพิวเตอรเพื่อปรับรื้อกระบวนการคอมพิวเตอรเพื่อปรับรื้อกระบวนการ
ทํางานทํางาน
ชื่อเสียงของชื่อเสียงของ  ReengineeringReengineering  มักเปนในเชิงลบมักเปนในเชิงลบ  เปนแนวทางที่เปนแนวทางที่
จะปรับลดคนงานจะปรับลดคนงาน  (layoff)(layoff)  หนวยงานทีต่องการลดขนาดองคกรหนวยงานทีต่องการลดขนาดองคกร  
(Downsizing)(Downsizing)  มักจะใชคําวามักจะใชคําวา  Reengineering Reengineering 
แนวคิดของแนวคิดของ   ReengineeringReengineering  ยังไมสมบูรณนักยังไมสมบูรณนัก   แตก็ เปนแตก็ เปน
คุณูปการใหแกแนวคิดคุณูปการใหแกแนวคดิ  ทฤษฎีอื่นทฤษฎีอื่น  ๆๆ  ในระยะตอมาในระยะตอมา

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://ec1.images-amazon.com/images/P/0066621127.01._AA240_SCLZZZZZZZ_.jpg&imgrefurl=http://www.amazon.com/gp/product/customer-altwiki/0066621127&h=240&w=240&sz=18&hl=th&start=7&tbnid=x18uKyMCBHHNBM:&tbnh=110&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3DJames%2BChampy%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://images.amazon.com/images/P/0060559535.01.LZZZZZZZ.jpg&imgrefurl=http://www.amazon.ca/exec/obidos/tg/detail/offer-listing/-/0060559535/all&h=500&w=331&sz=44&hl=th&start=36&tbnid=iRUfAwy5cKLpDM:&tbnh=130&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3DReengineering%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
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ระบบการจดัการระบบการจดัการ  TQC/TQMTQC/TQM
TQCTQC  ยอมาจากยอมาจาก  Total Quality ControlTotal Quality Control  หมายถึงหมายถึง  การการ
ควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกรเปนแบบญี่ปุนควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกรเปนแบบญี่ปุน
TQMTQM  ยอมาจากยอมาจาก  Total Quality ManagementTotal Quality Management  หมายถึงหมายถึง  
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกรการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร  เปนแบบประเทศตะวันตกเปนแบบประเทศตะวันตก
ทั้งทั้ง  TQCTQC  และและ  TQMTQM  คือคือ  ““แนวทางในการจัดการขององคกรแนวทางในการจัดการขององคกร
ที่มุงเนนเรื่องคุณภาพที่มุงเนนเรื่องคุณภาพ  โดยสมาชิกทุกคนขององคกรมีสวนโดยสมาชิกทุกคนขององคกรมีสวน
รวมรวม  และมุงหมายผลกําไรในระยะยาวและมุงหมายผลกําไรในระยะยาว  ดวยการสรางความดวยการสรางความ
พึงพอใจใหแกลูกคาพึงพอใจใหแกลูกคา  รวมทั้งการสรางผลประโยชนรวมทั้งการสรางผลประโยชน  แกหมูแกหมู
สมาชิกขององคกรและแกสังคมดวยสมาชิกขององคกรและแกสังคมดวย””  ซึ่งจะมีขอบขายของซึ่งจะมีขอบขายของ
กิจกรรมคลายคลึงกันกิจกรรมคลายคลึงกัน  เปนระบบการจัดการทั่วทั้งองคกรเปนระบบการจัดการทั่วทั้งองคกร  ที่ที่
เนนในเรื่องคุณภาพโดยอาศัยการมีสวนรวมเนนในเรื่องคุณภาพโดยอาศัยการมีสวนรวม
““TQM is a management approach for an TQM is a management approach for an 
organization, centered on quality, based on the organization, centered on quality, based on the 
participation of all its members and aiming at longparticipation of all its members and aiming at long--
term success through customer satisfaction, and term success through customer satisfaction, and 
benefits to all members of the organization and to benefits to all members of the organization and to 
society.society.”” (As defined by ISO)(As defined by ISO)
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ระบบการจดัการระบบการจดัการ  TQC/TQMTQC/TQM
เปนแนวคิดในการทํางานที่พนักงานทุกคนเปนแนวคิดในการทํางานที่พนักงานทุกคน  ตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึง
พนักงานทุกระดับทุกฝายในองคกรพนักงานทุกระดับทุกฝายในองคกร  มีจิตสํานึกในเรื่องคุณภาพมีจิตสํานึกในเรื่องคุณภาพ  และมีการและมีการ
รวมมือกันปรับปรุงงานใหเกดิคณุภาพอยางตอเนือ่งรวมมือกันปรับปรุงงานใหเกดิคณุภาพอยางตอเนือ่ง  เพือ่ตอบสนองความพงึเพือ่ตอบสนองความพงึ
พอใจของลูกคาพอใจของลูกคา
กระบวนการทํางานนั้นกระบวนการทํางานนั้น  มีกิจกรรมหลักของวงลอมีกิจกรรมหลักของวงลอ  PDCAPDCA  หรือหรือ  PlanPlan--DoDo--
CheckCheck--Act Act โดยมีแนวคิดหรือปรัชญาในการทํางานลักษณะที่โดยมีแนวคิดหรือปรัชญาในการทํางานลักษณะที่สําคํญสําคํญ  77  
ประการคือประการคือ  ::--

1)1) สมาชิกทุกคนในองคกรมีสวนรวมตั้งแตประธานบริษัทจนถึงพนักงานสมาชิกทุกคนในองคกรมีสวนรวมตั้งแตประธานบริษัทจนถึงพนักงาน
ระดับลางระดับลาง

2)2) ปฏิบัติกันในทุกแผนกทั่วทั้งองคกรปฏิบัติกันในทุกแผนกทั่วทั้งองคกร
3)3) ปฏิบัติกันทุกขั้นตอนของกระบวนการธุรกิจปฏิบัติกันทุกขั้นตอนของกระบวนการธุรกิจ
4)4) สงเสริมปรับปรุงการทํางานดวยกิจกรรมสงเสริมปรับปรุงการทํางานดวยกิจกรรม  PDCAPDCA
5)5) ควบคุมและปรับปรุงควบคุมและปรับปรุง  QCDSMQCDSM  คือคือ  คุณภาพคุณภาพ  (Quality)(Quality)  ราคาราคา  (Cost)(Cost)  การการ

สงมอบสงมอบ  (Delivery)(Delivery)  ความปลอดภัยความปลอดภัย   (Safety)(Safety)  และขวัญกําลังใจของและขวัญกําลังใจของ
พนักงานพนักงาน  (Morale)(Morale)

6)6) ใหความสําคัญตอปรัชญาใหความสําคัญตอปรัชญา  และวิธีการแกไขปญหาแบบควบคุมคุณภาพและวิธีการแกไขปญหาแบบควบคุมคุณภาพ
7)7) ใชประโยชนจากเครื่องมือใชประโยชนจากเครื่องมือ  และวิธีการปฏิบัติแบบควบคุมคุณภาพและวิธีการปฏิบัติแบบควบคุมคุณภาพ  
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ตารางเปรยีบเทียบระหวางตารางเปรยีบเทียบระหวาง  QCC, ISO 9000 QCC, ISO 9000 และและ  TQC/TQMTQC/TQM

ขอที่ QCC ISO 9000 TQC/TQM

1. การมสีวน
รวมของ
พนกังาน

พนกังานในองคกรมี
ความสมัครใจทํา (แต
ถกูบังคับทําก็มี Bottom 
up) ผูบรหิารมีความ
สมัครใจทํา

พนกังานทกุคนมีสวน
รวมดวยกนัทั้งหมด ซึง่
จะตองทาํเพราะ
ผูบรหิารสั่งใหทําแต
ออกความคิดเหน็ไดบาง

พนกังานในองคกร
มีความสมัครใจทํา

2. ผูนํามาใช เอามาใชเองแตมี
คานิยมพาไป

ผูบรหิารจะถกูลกูคาบีบ
ใหทําเปนสวนใหญ 
สมัครใจทําเองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ทํางานหรือบางครั้ง
คานิยมพาไป

พนกังานสมัครใจที่
จะทํา

3. ธรุกจิที่
นําไปใช

สามารถนําไปใชไดทั้ง
ธุรกจิทางดานบรกิาร
และดานอุตสาหกรรม
การผลติได รวมทั้ง 
SMEs

สามารถนําไปใชไดทั้ง
ธุรกจิทางดานบรกิาร
และดานอุตสาหกรรม
การผลติได รวมทั้ง 
SMEs

ทุกธรุกจิ ทกุขนาด
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ขอที่ QCC ISO 9000 TQC/TQM

4. ความ
นาเชือ่ถอื

มาตรฐานไมศกัดิ์สิทธิ์
พอ เพราะมีมาตรฐาน
ออกมาแลวไมถูก
ควบคุมหรือมกีาร
บังคับใช

มาตรฐานที่ออกมาจะตอง
ควบคุมมีหมายเลขกํากบั 
ถาเปนฉบับแกไขตองลง
นามเซน็อนุมตั ิและถกู
ตรวจสอบวาปฏบิัตจิริง

มาตรฐานออกมามี
การควบคุม

5. สภาพปญหา พนกังานตอบปญหา
ตามสบาย แตที่ถกูแลว 
ควรเลือกตอบตาม
เปาหมายที่เปนจดุเดน
ตามระบบ QCC

ปญหาจะมาจากลกูคา 
พนกังาน ผูบรหิาร ผู
ตรวจสอบภายในและผู
ประเมนิจาก
บุคคลภายนอก

มีปญหาถกูหยิบยก
มาจากนโยบาย
และจากทุกคน

6. บุคลากรที่
แกปญหา

ใชการแกไขปญหา
โดยพนกังาน ดงันัน้
ขึน้กับความรูของ
พนกังานวาจะมี
ความสามารถและ
ประสบการณมากนอย
เพียงไร

จะแกปญหาโดยใชวธิ ี
QCC กไ็ด หรอืจะใช
ทีมงานที่มีคุณภาพ เชน 
ทีมวศิวกร

แกปญหาเหมอืน 
ISO 9000
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ขอที่ QCC ISO 9000 TQC/TQM

7. การตรวจ
ประเมนิ

คณะกรรมการไมมี
มาตรฐานที่ชดัเจนใน
การตรวจสอบ 
เพื่อทีจ่ะใหรางวลั จึง
ไมมีความยุติธรรม

ผูตรวจประเมนิมี
ใบรับรองไดผานหลกัสตูร
การตรวจประเมนิระบบ 
ISO 9000 และมี
ประสบการณพอ 

ใชผูเชี่ยวชาญเปน
ผูตรวจสอบ

8. ผลกระทบตอ
การเขาออก
ของพนกังาน

ถาพนกังานเขาออก
จากองคกรบอยจะเกดิ
ปญหา

ไมเกดิปญหา ถาพนกังาน
เขาออกบอย เพราะมี
เอกสารเปนคูมือ

ไมมีปญหา
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ขอที่ QCC ISO 9000 TQC/TQM

9. การแกไข
ปญหา

การแกไขปญหา
ขึน้อยูกบัขดี
ความสามารถของ
พนกังาน ซึ่งมกัจะ
ทราบคําตอบกอนลง
มือปฏิบตัิ

จะไมคอยมีมากนกั การที่
จะเหน็คาํตอบกอนลงมอื
ปฏิบตัิ เพราะปญหาตาง ๆ 
ที่เกดิขึน้สวนมาก มาจาก
บุคคล

เนนการปองกนั
มากกวาการแกไข
ปญหา

10. คุณภาพ
และงาน

บางครั้ง ไมสามารถ
จําแนกไดวา QCC มา
กอนงาน หรืองานมาก
กอน QCC

ISO 9000 เปนระบบการ
ปฏิบตัิงานอยูแลว ดงันัน้
งานและคุณภาพจงึ
เกดิขึน้พรอม ๆ กนั

งานคือคุณภาพ 
คุณภาพก็คืองาน
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