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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการบริหารตามหลัก TQM
2) เพื่อศึกษาหลักการบริหารเชิงพุทธ และ 3) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริหารตามหลัก TQM เชิงพุทธ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา ต�ำราวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ถือได้ว่าเป็นการจัดการที่ส�ำคัญยิ่งและช่วยสนับสนุน
การบริหารจัดการของผู้บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง การบริหารตามหลัก TQM
เน้นความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กร โดยที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านการบริหารองค์กร การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด
การบริหารลูกค้า การบริหารบุคคล และการบริหารการเงินข้อดีของการบริหารตามหลัก TQM ท�ำให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เป็นการท�ำให้องค์กรมีศักยภาพในการ
แข่งขัน มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและเป็นแนวทางที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุน
ในการผลิตและการด�ำเนินงานได้ การบริหารตามหลัก TQM นัน้ ประกอบไปด้วย สมาชิกทุกคนมีสว่ นร่วม
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการให้ความส�ำคัญกับลูกค้า
ข้อจ�ำกัดของหลักการบริหารตามหลัก TQM คือ 1) การท�ำ TQM โดยขาดการยึดกุมข้อเท็จจริง
2) การท�ำ TQM โดยขาดการป้องกันการเกิดซ�้ำของปัญหา 3) จุดอ่อนในเรื่องความเข้าใจในแนวคิด
และวัตถุประสงค์ของ TQM 4) การท�ำ TQM โดยมุ่งเน้นที่เทคนิคต่างๆ มากเกินไป 5) การท�ำ TQM
โดยการยึดถือเทคนิคและเครื่องมือเป็นจุดประสงค์ 6) การท�ำ TQM โดยขาดการยึดถือเทคโนโลยี
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เฉพาะด้าน 7) จุดอ่อนของความไม่พร้อมต่อการบริหารระบบ 8) การท�ำ TQM โดยไม่มีปณิธานจาก
ผูบ้ ริหารระดับสูง 9) การท�ำ TQM โดยขาดการบ่งชีถ้ งึ ความวิกฤตทางธุรกิจ 10) จุดอ่อนในเรือ่ งการก�ำหนด
วิสัยทัศน์และนโยบาย และ 11) จุดอ่อนเรื่องความบกพร่องหรือขาดในเรื่องวินัยเกี่ยวกับคุณภาพ
ของพนักงานไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ส�ำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาและส่งเสริมข้อจ�ำกัดของหลักการบริหาร TQM นั้น ผู้วิจัยได้
เสนอรูปแบบการบริหารตามหลัก TQM เชิงพุทธ ดังนี้ 1) หลักธรรมที่ช่วยแก้ไขข้อจ�ำกัดของ TQM
ในการให้ความส�ำคัญกับลูกค้าคือ (1) สังคหวัตถุ 4 ข้อปิยวาจา เจรจาชอบ (2) คารวตาธรรม 6 ข้อปฏิสัน
ถารคารวตา ให้ความส�ำคัญกับการต้อนรับ และ (3) สัปปุริสธรรม 7 ข้อปุคคโลปรัญญุตา รู้จักประเภท
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย 2) หลักธรรมที่ช่วยแก้ไขข้อจ�ำกัดของ TQM ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คือ (1) อิทธิบาทธรรม 4 ข้อที่โดดเด่น วิริยะ ความเพียร และวิมังสา ใช้ปัญญาพิจารณางานอย่างละเอียด
และ (2) ปธานธรรม 4 ข้อ ภาวนาปธาน หมั่นท�ำให้เจริญเป็นนิจมาบูรณาการ และ 3) หลักธรรมที่ช่วย
แก้ไขข้อจ�ำกัดของ TQM ในข้อสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม คือ (1) ความสามัคคี คือสามัคคีทางกาย
และทางใจ และ (2) สาราณิยธรรม 6 ข้อสาธารณโภคิตา คือ การรูจ้ กั แบ่งสิง่ ของให้กนั และกันตามโอกาส
อันควร เพือ่ แสดงความรักความหวังดีของผูท้ ี่อยูใ่ นสังคมเดียวกันที่เรียกว่า มีจิตอาสานีน้ บั ว่าเป็นรูปแบบ
การบริหารตามหลัก TQM เชิงพุทธที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: การบริหาร; การบริหารตามหลัก TQM

Abstract
The dissertation entitled consists of three objectives: 1) to study the concepts
and principles of administration based on the TQM (Total Quality Management), 2) to
explore the principles of Buddhist administration and 3) to analyze the administrative
model of TQM in line with Buddhism. This is conducted by the qualitative research
method, collecting the data from the Tipiṭaka, Commentaries, academic textbooks and
related researches.
The results of the study showed:
Total Quality Management (TQM) is recognized as an important management and
promotes more responsible management of administrators and continuous human
resource development. The administration based on the TQM (Total Quality Management)
emphasizes the importance of improving the quality of the organization. Everyone in the
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organization must be involved. This is an important factor in advancing to excellence in
corporate management, production management, marketing management, customer
management, personnel management and financial management. Advantages of TQM
are: contributing to the development of product quality, making a service to the
customer satisfaction, making the organization more competitive, having a sustainable
competitive advantage and providing a way for organizations to reduce production and
operational costs.TQM consists of all the members involved, continuous development
and customer focus.
Limitations of TQM are: 1) lacking attachment to the facts, 2) lacking prevention
of a recurrence of the problems, 3) having weaknesses on the TQM’s concepts and
objectives, 4) focusing on too many techniques, 5) adhering to the techniques and tools
as intended, 6) lacking the specific technology, 7) lacking the administrative system,
8) having no commitment from senior management, 9) lacking indication of business
crisis, 10) having weaknesses in defining vision and policy, and 11) lacking the discipline
about the quality of the employees.
For the solution to the problems of TQM, it can be seen that the administrative
model of TQM in line with Buddhism should be interestingly integrated. The integrated
Buddhist principles are: 1) Buddha-dhammas for resolving TQM’s limitation on customer
focus are: (1) 4-Saṅgahavatthu (bases of sympathy); by using kindly speech (Piyavāca),
(2) 6-Gāravatā (reverence); by taking reverence for hospitality (Paṭisanthāra-gāravatā),
and (3) 7-Sappurisadhamma (quality of a good man); by knowing the different individuals
(Puggaloparaññutā). 2) Buddha-dhammas for solving TQM constraints on continuous
improvement are: (1) 4-Iddhipāda (paths of accomplishment); especially in the items of
Viriya; using energy and Vimaṁsā; investigating to consider carefully, (2) 4-Padhāna
(effort); in the item of Bhāvanā-padhāna; taking the effort to develop and to be
integrated. And 3) Buddha-dhammas for solving TQM constraints onall the members
involved are: (1) Sāmaggi (harmony); by taking the physical and mental harmony,
(2) 6-Sārāṇiyadhamma (states of conciliation); in the item of Sādhāraṇabhogitā; sharing
any lawful gains with virtuous fellows to express the love and good hope of those who
are in the same society as the volunteer. This is the administrative model of TQM in line

190 Dhammathas Academic Journal Vol. 17 No. 3 (September - December 2017) Special Issue

with Buddhism, resulting in sustainable development.
Keywords: Management; Administration Follow the TQM

1. บทน�ำ

ในองค์กรหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของ
ภาครัฐหรือเอกชน บุคคลส�ำคัญที่จะท�ำให้กลไก
ในระบบการบริหารงานขององค์กรใดๆ ด�ำเนินไป
สู่จุดหมายที่ดีงามก็คือ “ผู้น�ำ” ทั้งนี้เนื่องจากผู้น�ำ
เป็นผู้มีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายการบริหาร
การจั ด การ รวมถึ ง การริ เ ริ่ ม การวางแผน
การบริการ ก�ำกับการ และด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย
ขององค์กรผู้น�ำจึงเป็นผู้มีอิทธิพลที่สามารถส่ง
ผลกระทบต่อความเป็นไปขององค์กรในทุกๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และการ
บุคคล ดังนั้นในทุกองค์กรจึงจ�ำเป็นต้องมีผู้น�ำ
การบริหารงานขององค์การโดยทั่วไป เป็นการ
ร่วมมือกันท�ำงานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
โดยมีวัตถุประสงค์ของการท�ำงานร่วมกันในการ
ร่วมมือกันท�ำงานนั้น จะต้องมีบุคคลที่เป็นหัวหน้า
ทีเ่ ราเรียกว่า ผูบ้ ริหาร และการร่วมมือกันนัน้ จะจัด
ในรูปองค์การประเภทต่างๆ แล้วแต่วัตถุประสงค์
ที่มีองค์การนั้นๆ การบริหารเกิดจากการรวมกลุ่ม
ของคน ซึง่ มีมาเป็นเวลาช้านานมนุษย์มกี ารเรียนรู้
โดยธรรมชาติและถ่ายทอดการเรียนรู้ จากคนรุ่น
เก่าไปยังคนรุน่ ใหม่ตอ่ เนือ่ งกันอย่างไม่เป็นทางการ
เมือ่ มนุษย์อยูร่ วมกันเป็นสังคมเป็นชุมชนทีใ่ หญ่ขนึ้
การด�ำเนินชีวิตสลับซับซ้อนมากขึ้น การบริหาร
เกิดขึ้นควบคู่กับสังคมมนุษย์ และพัฒนามาเป็น
ล� ำ ดั บ ในระยะแรกอาจเกิ ด ขึ้ น โดยธรรมชาติ

และสามัญส�ำนึก เช่น ในครอบครัว หมู่บ้าน วัด
ชุมชน และอื่นๆ ต่อมาเมื่อโลกมีความเจริญขึ้น
สภาพแวดล้ อ มและสั ง คมมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
มนุษย์จงึ มีความจ�ำเป็นต้องร่วมกันท�ำงานเป็นกลุม่
มีการดูแลควบคุม การแบ่งสรรงาน ทั้งนี้เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์วางไว้ (Prasomsuk, 2006 2009 : 64-65)
ประเทศไทยได  นํ า เอาหลั ก การบริ ห าร
กิจการทีด่ ี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ทปี่ รากฏเห็น
ไดชัดเจน จากเอกสารสําคัญๆ ของทางราชการ
หลายฉบับ โดยเฉพาะสาํ นักงานขา ราชการพลเรือน
ก็มีสวนสําคัญในการผลักดันระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนด
หลั ก ฐานไว 6 หลั ก ได แ ก หลั ก นิ ติ ธ รรม
หลักคุณธรรม หลักความโปรง ใส หลักการมีสว นรว ม
หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และหลั ก ความคุ  ม ค  า
เพื่อใชเป็นแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการ
ที่ดี หรือธรรมาภิบาลของรัฐ โดยเฉพาะเปนการ
เริม่ ตน การแสดงออก และตระหนักถึงความสาํ คัญ
ของการบริหารกิจการที่ดี ภายหลังการประกาศ
ใชธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
และภายหลังจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (Uwanno,
1999 : 2) การบริ ห ารกิ จ การที่ ดี แ นวคิ ด ที่ ไ ด
รั บ การนํ า มาใช ใ นภาครั ฐ กระบวนทั ศ น ใ หม นี้
ก อ ให เ กิ ด ประเด็ น ต า งๆ ที่ สํ า คั ญ จํ า นวนมาก
ซึ่งไดกลายมาเปนหัวขอในการอภิปราย ทั้งในเวที
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การเมืองและในหมูประชาชนทั่วไป (khamchoo,
2002 : 4) รัฐบาลไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการบริหารขององค์กร โดยไดกําหนดระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบา นเมืองและสังคมทีด่ ี พ.ศ. 2542 กําหนด
หลักการไว 6 หลัก คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลัก
คุ ณ ธรรม 3) หลั ก ความโปร  ง ใส 4) หลั ก การ
มีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลัก
ความคุมคา
TQM เป็นระบบการบริหารจัดการที่ได้
รวมหลั ก การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ เป็ น การบริ ห าร
องค์การสมัยใหม่ที่มีรูปแบบผสมผสาน ทั้งวิธีการ
บริหารแบบอเมริกา และญี่ปุ่นดั้งเดิม ตามแนวคิด
ทฤษฎีของดร.วิลเลี่ยม จี อูชิ (William G. Ouchi)
โดยมีหลักการ 3 ประการ คือ 1) การให้ความส�ำคัญ
กับลูกค้า (Customer Oriented) 2) การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
3) สมาชิ ก ทุ ก คนมี ส ่ ว นร่ ว ม (Employees
Involvement) ถือว่าเป็นหลักการรักษาหรือคงไว้
ซึ่ ง คุ ณ ภาพและหลั ก การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
อย่างต่อเนื่องครอบคลุม ทั้งคุณภาพของผู้ปฏิบัติ
งานทุกคนในองค์การ และคุณภาพของบริการ
โดยจะต้องปรับปรุงคุณภาพในทุกๆ กิจกรรม
และทุ ก ๆ ขั้ น ตอน ของกระบวนการผลิ ต
เพื่ อ ให้ ทุ ก กระบวนการและทุ ก ปั จ จั ย ของ
การบริ ก ารมี ค วามถู ก ต้ อ ง ตั้ ง แต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น
ของการผลิ ต ซึ่ ง จะท� ำ ให้ สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น
หรือบริการมีคุณภาพสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (Srisathitnarangkoon, 2000 :
22-38)
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การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร (TQM)
ได้รับความสนใจ และน�ำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย
ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1980 อันเนื่องมาจากความส�ำเร็จ
ของบริ ษั ท ระดั บ แนวหน้ า ในประเทศญี่ ปุ ่ น
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากความ
ผูกพันในระยะยาวในการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ส�ำหรับประเทศไทย หลายองค์กรรู้จัก
และน�ำ TQM มาใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี 1990
โดยใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันด้านคุณภาพ
ปัจจุบันการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
TQM เป็นระบบการควบคุมคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกองค์การทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขัน
ทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลานับวันยิ่งรวดเร็วขึ้น สาเหตุหนึ่ง
เป็ น เพราะว่ า ปั จ จุ บั น โลกเราอยู ่ ใ นยุ ค ข้ อ มู ล
ข่าวสารอันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่คนทั่วโลกติดต่อ
สื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
ส่งผลให้ทุกคนรับข้อมูลข่าวสารความเป็นไปต่างๆ
ของโลกได้โดยใกล้ชิดทันเหตุการณ์ ท�ำให้ผู้รับใช้
บริการสามารถเปรียบเทียบคุณภาพและความ
หลากหลายของสินค้าและบริการ ดังนัน้ หากสินค้า
และบริการใดทีล่ า้ หลังไม่มกี ารพัฒนาให้ตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ก็ จ ะไม่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม
และท�ำให้ไม่สามารถด�ำรงธุรกิจของตนต่อไปได้
การบริหารและการจัดการ จะมีคณ
ุ ภาพได้ยอ่ มมา
จากแนวคิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ นระบบ เพื่ อ สร้ า ง
องค์กรให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันและอยู่
รอดได้ในระยะยาว จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องแสวงหา
ระบบ TQM มาใช้ ใ นองค์ ก ารซึ่ ง ระบบ TQM
เป็นที่ยอมรับกันว่า จะสามารถน�ำพาองค์กรไปสู่

192 Dhammathas Academic Journal Vol. 17 No. 3 (September - December 2017) Special Issue

ความเป็ น เลิ ศ และอยู ่ ร อดอย่ า งยั่ ง ยื น ตลอดไป
(Sasnanan, 2009 : 64)
อย่างไรก็ตาม บางบริษัทก็ประสบความ
ส�ำเร็จด้วยดี บางบริษัทก็ล้มเหลว ซึ่งการศึกษา
การบริหารคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ของไทย และพบว่ามีเพียงส่วนน้อยทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จในการบริหารแบบ TQM ยกเว้นบริษทั ทีเ่ ป็น
ของชาวต่างชาติอย่างเช่น ญี่ปุ่น หรืออเมริกา
ซึ่งมีจ�ำนวนไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ และจากการทบทวน
งานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยนั้น
พบว่า การบริหารแบบ TQM ยังไม่ค่อยชัดเจน
การขาดข้อมูลการศึกษาเชิงประจักษ์ในการบริหาร
แบบ TQM ท� ำ ให้ ภ าคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
ของไทยก�ำลังประสบปัญหามากมายในการบริหาร
แบบ TQM (Kromseang, 2011 : 648) อีกทั้ง
การทีพ่ นักงานบางคนหรือบางกลุม่ อาจจะบกพร่อง
หรือขาดในเรื่องวินัยเกี่ยวกับคุณภาพ ไม่มีความ
เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ไม่ ย อมมี ส ่ ว นร่ ว ม
อย่างจริงใจ ความไม่พร้อมต่อการบริหารระบบ
ดังเช่น ภายในองค์กรขนาดใหญ่ การพัฒนาระบบ
TQM จะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความสามารถในการ
สนับสนุน และติดตามความก้าวหน้าให้ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การเน้ น เฉพาะส่ ว นของกรมวิ ธี
และข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ม ากเกิ น ไป จึ ง อ่ า นท� ำ ให้
หลักการบริหารแบบ TQM ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ
ตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ (Pruengpichyathorn,
2017)
ในขณะเดี ย วกั น การบริ ห ารงานของ
ผู้บริหารนั้น อาจสามารถอ้างอิงหลักการในทาง

ทฤษฎีของการบริหารงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็น
สากลทั่ ว ไปอย่ า งแพร่ ห ลาย หรื อ ในบางครั้ ง
ควรบริ ห ารงานในรู ป แบบต่ า งๆ ตามหลั ก การ
บริหารนั้น อาจจะมีความกระด้างอยู่บ้าง ซึ่งอาจ
เป็นเหตุให้การบริหารงานไม่ประสบความส�ำเร็จ
ตามคาดหวั ง แต่ ถ ้ า มี ก ารผสมผสานหลั ก การ
ทางทฤษฎีต่างๆ ของการบริหารเข้ากับหลักธรรม
ค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว เชือ่ ว่าจะท�ำให้
เสริมสร้างทักษะการบริหารงานได้ดีและสมบูรณ์
ยิง่ ขึน้ เพราะทางพระพุทธศาสนานัน้ สอนให้ทกุ คน
เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ซึ่ ง หากน� ำ มา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารตามแบบทฤษฎี TQM
จะเกิดความอ่อนโยนในการบริหารงานมากขึ้น
เกิดความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะได้
ดั ง นั้ น เพื่ อ ความสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ระบบ
ที่ ส อดคล้ อ ง ส่ ง เสริ ม และต่ อ เนื่ อ งกั น อย่ า ง
เหมาะสมกับการที่จะน�ำหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนามาวิเคราะห์การบริหารตามหลักทฤษฎีของ
TQM และน�ำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดผล
อย่างสมบูรณ์แบบในองค์กร เกิดความมั่นคงและ
มีเสถียรภาพมากขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นสมควรทีจ่ ะน�ำผล
การวิจัยนี้ใช้เป็นแนวทางการบริหาร และเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาแนวคิดและหลักการบริหาร
ตามหลัก TQM
2. เพื่อศึกษาหลักการบริหารเชิงพุทธ
3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ รู ป แบบการบริ ห าร
ตามหลัก TQM เชิงพุทธ
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3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย
หลั ก ค� ำ สอนเรื่ อ ง การบริ ห ารในพระไตรปิ ฎ ก
พุทธวิธีการบริหาร และหลักการบริหารจัดการ
ทฤษฎี TQM
2. ขอบเขตด้านเอกสาร ประกอบด้วย
การศึกษาโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ในการศึกษา
หลั ก การบริ ห ารกั บ หลั ก การการบริ ห ารจั ด การ
ทฤษฎี TQM จากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและใช้
เอกสารในการศึกษาประกอบด้วยพระไตรปิฎก
ตลอดทั้ ง อรรถกถา และเอกสารงานวิ จั ย อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

4. สรุปผลการวิจัย

การบริหารจัดการทฤษฎี TQM พบว่า
ผู้บริหารองค์กรต่างให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
คุณภาพทั้งองค์กร TQM เป็นหลักการบริหาร
ทีม่ คี วามหมายบูรณาการเข้ากับทุกส่วนขององค์กร
เพื่อแก้ปัญหา สร้างคุณค่าเพิ่มการควบคุมต้นทุน
การปรับโครงสร้างองค์กร และมีคุณประโยชน์
ต่อองค์กรอย่างมหาศาล TQM เป็นทางเลือก
และแนวทางในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ ได้
เปรียบในการแข่งขันและก้าวไปข้างหน้า รวมทั้ง
เป็นการจัดระบบและวินยั ในการท�ำงานเพือ่ ป้องกัน
ความผิ ด พลาดเสี ย หาย และมุ ่ ง สร้ า งคุ ณ ค่ า ใน
กระบวนการท�ำงานทุกๆ ขั้นตอน โดยที่ทุกคนใน
องค์กรต้องมีส่วนร่วม ซึ่งจะท�ำให้เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการก้าวไปสูค่ วามเป็นเลิศ ทัง้ ในด้านการบริหาร
องค์กร การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด
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การบริ ห ารลู ก ค้ า การบริ ห ารบุ ค คล และการ
บริหารการเงิน เป็นต้น วัตถุประสงค์ส�ำคัญที่สุด
ของการบริหารคุณภาพโดยรวม คือ การพัฒนา
บุ ค ลากรให้ ส ามารถใช้ ศั ก ยภาพของตนเองได้
อย่างเต็มที่ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน
และปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการอันจะ
เป็นผลให้คุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ข้ อ ดี ห ลั ก การบริ ห ารตามหลั ก TQM
จะท� ำ ให้ เ กิ ดการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสิ นค้ า หรื อ
บริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เป็นการท�ำให้
องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขัน มีความได้เปรียบ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และเป็นแนวทางที่ช่วย
ให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการผลิตและการ
ด�ำเนินงานได้ ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อการผลิตแล้ว
ยั ง ท� ำ ให้ ทุ ก กระบวนการมี ค วามคล่ อ งตั ว
และประสานงานกัน ก่อให้เกิดพัฒนาการของ
องค์กรในระยะยาวโดยหลักการบริหารตามหลัก
TQM ประกอบไปด้วย สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการให้ความส�ำคัญ
กับลูกค้า
ข้ อ จ� ำ กั ด ของหลั ก การบริ ห ารตามหลั ก
TQM คือ มีจุดอ่อนในเรื่องความเข้าใจในแนวคิด
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง TQM เพราะยั ง มี ก าร
ถ่ายทอดความรู้ไม่ทั่วถึงตัวพนักงาน อีกทั้งยังคง
เน้ น เฉพาะส่ ว นของข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ม ากเกิ น ไป
ซึ่ ง เกิ ด จากความไม่ พ ร้ อ มต่ อ การบริ ห ารระบบ
ดังเช่น ภายในองค์กรขนาดใหญ่ การพัฒนาระบบ
TQM จะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความสามารถในการ
สนับสนุนและติดตามความก้าวหน้าให้ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารต้องมีความเข้าใจ และตัง้ ใจ
เนื่ อ งจากการท� ำ TQM ไม่ ไ ด้ เ ห็ น ผลทั น ที
การก�ำหนดวิสัยทัศน์และนโยบาย ในบางองค์กร
ยังไม่ค่อยชัดเจน ท�ำให้ยากในการกระจายสู่ระดับ
ปฏิบัติการน�ำไปด�ำเนินการต่อได้ในการน�ำเสนอ
ข้อมูล เพื่อตรวจประเมินยังมีความสับสนไม่ค่อย
ตรงตามหัวข้อและไม่ครบตามหัวข้อทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ยังมีแสดงให้
เห็นน้อย อาจจะยังไม่สามารถท�ำให้เข้าใจชัดเจน
และในเรื่ อ งแผนงานในอนาคตยั ง ไม่ ไ ด้ ม องใน
แนวทางของการพัฒนาถึงความยั่งยืน หรือขยาย
การด�ำเนินธุรกิจหรืออาจเกิดจากการที่พนักงาน
บางคนหรื อ บางกลุ ่ ม อาจจะบกพร่ อ งหรื อ ขาด
ในเรือ่ งวินยั เกีย่ วกับคุณภาพไม่มคี วามเป็นอันหนึง่
อันเดียวกัน ไม่ยอมมีสว่ นร่วมอย่างจริงใจ หรือมอง
ว่ า การบริ ห ารตามหลั ก TQM ท� ำ ได้ ย าก
เพราะหลายๆ บริษัทชั้นน�ำของโลกใช้เวลาไม่ต�่ำ
กว่าห้าปี และมีการมุ่งเน้นในเรื่องการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เป็นกิจกรรมทีจ่ ัดท�ำขึน้ แต่ยังไม่สามารถสือ่
หรือแสดงให้เห็นเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
จริงในการบริหารประจ�ำวัน
การบริหารเชิงพุทธ พบว่า พระพุทธศาสนา
มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเกิดการ
บริหารจัดการตนเอง ทั้ง 4 ด้าน คือ กาย ศีล จิต
และปัญญา เน้นที่การพัฒนาตน เพราะเมื่อตน
พัฒนาแล้ว ทัง้ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะน�ำไป
สู่การพัฒนาชุมชน สังคม องค์กร และเป็นการ
พัฒนาที่ท�ำให้เกิดผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง
(Phradhammapitaka, 2000 : 81-82) หลักธรรม
ที่เป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับการบริหารตนเอง และ

องค์กร คือ 1) สังคหวัตถุ 4 2) อิทธิบาท 4 3) หลัก
สัปปุริสธรรม 7 4) ฆราวาสธรรม 4 5) มรรค 8
6) ไตรสิกขา 7) ภาวนา 4 8) สาราณียธรรม 6
และ 9) พรหมวิหาร 4

5. อภิปรายผลการวิจัย

การวิ เ คราะห์ ห ลั ก การบริ ห าร TQM
เชิงพุทธ พบว่า หลักการบริหาร TQM ให้ความ
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพทั้ ง องค์ ก รโดยที่
ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม ซึ่งจะท�ำให้เป็น
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการก้ า วไปสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ทั้งในด้านการบริหารองค์กร การบริหารการผลิต
การบริหารการตลาด การบริหารลูกค้า การบริหาร
บุคคล และการบริหารการเงินข้อดีของหลักการ
บริหาร TQM จะท�ำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
เป็ น การท� ำ ให้ อ งค์ ก รมี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น
มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนข้อจ�ำกัด
ของหลักการบริหารตามหลัก TQM คือ การมี
จุ ด อ่ อ นในเรื่ อ งแนวคิ ด และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
องค์กร ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ชัดเจน ไม่สามารถ
น� ำ นวั ต กรรมใหม่ ๆ เข้ า มาช่ ว ยในการบริ ห าร
อี ก ทั้ ง ไม่ ไ ด้ ส ร้ า งความเข้ า ใจและความสามั ค คี
ให้กับพนักงานพนักงาน อีกทั้งข้อจ�ำกัดในเรื่อง
ของเวลาที่ต้องใช้เวลามากในการน�ำ หลักการ
บริหาร TQM ไปใช้พัฒนาองค์กร
แนวทางในการแก้ ป ั ญ หาและส่ ง เสริ ม
ข้อจ�ำกัดของหลักการบริหาร TQM ที่กล่าวมา
ข้างต้น คือน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ
1) สังคหวัตถุ 4 2) อิทธิบาท 4 3) หลักสัปปุริสธรรม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ฉบับพิเศษ

7 4) ฆราวาสธรรม 4 5) มรรค 8 6) ไตรสิกขา
7) ภาวนา 4 8) สาราณียธรรม 6 และ 9) พรหม
วิห าร 4 เข้ า มาช่วยในการบริห ารทั้งข้อดีและ
ข้อจ�ำกัดของ TQM

6. ข้อเสนอแนะ

1. สถาบันหรือองค์กรต่างๆ ควรสอดแทรก
แนวคิ ด หลั ก ธรรมแห่ ง การเป็ น ผู ้ น� ำ ให้ กั บ ผู ้ น� ำ
ทุกระดับ เพื่อให้ผู้น�ำมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
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เสี ย สละและเห็ น ประโยชน์ ส ่ ว นรวม เป็ น หลั ก
ส�ำคัญ เพื่อสร้างค่านิยมของคุณธรรมแก่องค์กร
ท�ำให้ผู้น�ำสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
และสร้างองค์กรที่มั่นคง ถาวรตลอดไป
2. การบริ ห ารงานในภาครั ฐ ควรให้
ความส� ำ คั ญ ในการสร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ของผู ้ น� ำ ในองค์ ก รของภาครั ฐ อย่ า งจริ ง จั ง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด แบบอย่ า งการเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ ดี ใ นสั ง คม
ยุคโลกาภิวัตน์
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