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หลากหลายมุมมอง หลากหลายมิติ และหลากหลาย
ปัจจัยทำให้การปฏิบัติจริงแตกต่างจากแนวคิด ทฤษฎี และ
แนวทางที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ดิฉันมีความเชื่ออย่าง
เต็มหัวใจว่าปรัชญา TQM นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
ในทุกสภาวะ ทุกองค์การ ตลอดจนการดำเนินชีวติ ในแต่ละช่วง
ของคนเรา
ใน TQM update ฉบับนี้ เพือ่ นสมาชิก FTQM จะได้
เรียนรู้กับแนวคิดแบบ TQM ในเรื่องลูกค้า ซึ่งไม่จำเป็นต้อง
เป็นลูกค้าทีอ่ ยูน่ อกทีท่ ำงานของเรา แต่เป็น "โต๊ะถัดไป" ทีร่ บั
งานต่อจากเรานั่นเอง ดิฉันนึกถึงคำสอนโบราณที่ว่า "เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา" ก็นา่ จะเป็นแนวคิดทีส่ อดคล้องกันนัน่ เอง

หัวใจอาสา กับ CSR ต่างกันมั้ยน้า.... ความลึกซึ้ง
ถึงแก่นของ CSR นัน้ คืออะไร อยูใ่ นคอลัมน์ The..exclusive
นะคะ
ในเดือนแห่งความรักนี้ ขอให้สมาชิก FTQM ทุกท่าน
มีความสุขกับคนทีท่ า่ นรัก ไม่วา่ จะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ เพือ่ นใน
ทุกสถานการณ์ ตลอดจนครอบครัว สามี/ภริยา และบุตรนะคะ
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

เจ้าของ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 73/1
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 e-mail ftqm@ftqm.or.th www.ftqm.or.th
ทีป่ รึกษา รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ คุณสมชาย นิราพาธพงษ์พร คุณประไพพรรณ อ่อนสมา คุณอานนท์
ปวีณวัฒน์ บรรณาธิการบริหาร ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล บรรณาธิการ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม กองบรรณาธิการ
คุณพัฒนชัย กุลสิรสิ วัสดิ์ ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิส์ กุล คุณสามารถ หงษ์วไิ ล
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ความคาดหวังของลูกค้า
พื้นฐานสำคัญของ "คุณภาพ"
สวัสดีปมี งั กรทอง 2555 ทุกท่านครับ
วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว "Time and Tide Wait for No Man"
เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร ท่านทั้งหลายตั้งใจจะทำอะไรขอให้วางแผนและลงมือ
ดำเนินการตามแผนทีว่ างไว้แล้วทันที ไม่ตกอยูใ่ นภาวะประมาท "เวลายังมีอยูอ่ กี เหลือเฟือ"
ขอให้ดำเนินการลักษณะเชิงรุก (Proactive) อย่าเพียงแค่ กระตือรือร้น (Active) เท่านัน้
  

เมือ่ "อ่าน" เอกสารใด จะ "รู"้ ว่าผูเ้ ขียน เขียนถึงอะไร
เมือ่ "ฟัง" ใครเล่า "อะไร" หรือได้ยนิ เสียง เราก็จะ "รู"้ ว่าเขาเล่าอะไร
เมือ่ "เห็น" เราก็พอ "รู"้ ว่าเป็นอะไร
การเห็น - อ่าน - ฟัง เป็นการสือ่ สารทางเดียว ซึง่ ทำให้ผู้ เห็น - อ่าน - ฟัง นัน้ เพียง "รู"้
ความรู้จะเกิดจากผู้ที่ เห็น - อ่าน - ฟัง ใช้ความคิด ไตร่ตรองประมวลผลจากประสบการณ์อย่าง
รอบด้านและรอบคอบ
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อย่างไรก็ตาม "ความรู้" ในความต้องการความคาดหวังของลูกค้า
เป็ น เพี ย งพื ้ น ฐานขั ้ น แรกของการบริ ก ารหรื อ การทำงานตอบสนองโต๊ ะ ถั ด ไป
คือลูกค้าของเราเท่านั้น

ความเข้าใจ - พืน้ ฐานสำคัญขัน้ ที่ 2 ของคุณภาพ
เมื่อได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานโต๊ะถัดไป
จะเริม่ "เข้าใจ" เขาคนนัน้ หรือเริม่ เข้าใจความต้องการ ของลูกค้า
จะเกิด ความเข้ า ใจ อย่างกระจ่าง หากเรา แลกเปลี่ยนทวนสอบ
ข้อมูลนัน้ ๆ กับ ผูร้ ู้ หรือ กูรู ในเรือ่ งนัน้
รู้ เมือ่ เห็น - อ่าน - ฟัง แต่เมือ่ แลกเปลีย่ นทวนสอบกับผูร้ หู้ รือลูกค้าหรือ
เพื่อนร่วมงานโต๊ะถัดไปแล้วจะ "เข้าใจ" เรื่องความต้องการ ความคาดหวังของ
เขามากยิ่งขึ้น

การตอบสนองความต้องการ
ความคาดหวังของลูกค้าพืน้ ฐานสำคัญขัน้ ที่ 3
ของคุณภาพ
การบริการ การทำงานตามความรู้ของเราผู้ให้บริการฝ่ายเดียว อาจ
ตอบสนองความต้องการความคาดหวังของลูกค้าไม่ครบถ้วน เป็นการให้บริการ
หรือทำงานในลักษณะ Product - out คุณภาพอาจไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
ก่อนลงมือทำงานให้บริการใด เราต้องทวนสอบความต้องการกับลูกค้า ผู้รับงาน
จ ากเราหรือรับบริการจากเราเพือ่ "ความเข้าใจ" ทีถ่ กู ต้องตรงกัน
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เมื่อ "รู้" และ "เข้าใจ" แล้ว สำคัญเหนืออื่นใดคือ ลงมือทำงาน หรือ
ให้บริการจากจุดยืนหรือมุมมองของลูกค้า (Market - in) ลูกค้าผู้รับบริการ
ผู้รับงานจะเกิดความพึงพอใจและประทับใจ


ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้ลกู ค้ากลับมาซือ้ และใช้บริการอีก (Action for Repeat Order)
ประมวลความรู้ทวนสอบให้เข้าใจ ความต้องการคามคาดหวัง ตอบสนองด้วยจุดยืนมุมมองของลูกค้าคุณภาพ
ในงาน / หรือ / การให้บริการ จะเกิดขึน้ โดยสมบูรณ์ เมือ่ ลูกค้า พึงพอใจ ประทับใจ กลับมาใช้บริการ (Repeat order) และ
บอกต่อญาติมิตรหรือช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในสังคมออนไลน์

ปฏิบัติการอย่างไร ให้ลกู ค้ากลับมาใช้บริการซ้ำแล้วซ้ำอีก
ความเชื่อมต่อ ความต่อเนื่อง ความยั่งยืนของคุณภาพในงานบริการจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ กระบวนการทำงานอย่างต่อเนือ่ ง Continuous Improvement
ลูกค้านัน้ ตืน่ เต้นเมือ่ แรกพบการบริการทีป่ ระทับใจ แต่เมือ่ กลับมาใช้บริการอีก "เหมือนเดิมทุกประการ" ความตืน่ เต้น
ความประทับใจลดลง อาจเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่งที่มีการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอได้ นั่นหมายความว่ามีความเสี่ยง
ที่จะสูญเสียลูกค้าไป

>>

ดังนัน้ ความพึงพอใจของลูกค้าหรือคุณภาพจะยัง่ ยืนได้ เมือ่ ผูใ้ ห้บริการไม่หยุดปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
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รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
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ผูอ้ ำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ )
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เมื ่ อ ต้ น เดื อ นนี ้ ผ มได้ ม ี โ อกาสไปร่ ว มกิ จ กรรม
โครงการสร้าง 30,000 ฝายถวายพ่อของแผ่นดินหรือในหลวง
ของปวงชนชาวไทย ทีบ่ ริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) ในเครือ
ซิเมนต์ไทย จังหวัดลำปาง ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ใน โปรแกรมการ
ไปร่วมประชุมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(อบก.) เพื่อกำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคพลังงานของประเทศไทย
จากการบอกเล่ า ของกรรมการผู ้ จ ั ด การและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั พบว่า โครงการสร้างฝายทีว่ า่ นีท้ ำกันมา
เกือบ 10 ปีแล้ว โดยในระยะ 3-4 ปีแรกสร้างได้เพียงแค่
หนึง่ พันกว่าฝาย แต่ในระยะ 5 ปีทผ่ี า่ นมา จำนวนฝายพุง่ ขึน้
ในระดับกว่า 30,000 ฝายได้อย่างน่ามหัศจรรย์
เหตุผลใหญ่กค็ อื ทางบริษทั เปลีย่ นวิธกี ารจากการ
ลงเงินลงแรงด้วยตนเอง เป็นการให้ความรู้และชักชวน
ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านรอบๆ โรงงานมาร่วมสร้าง ซึ่งใน
ระยะแรกๆ นัน้ ต้องใช้ความอุตสาหะวิรยิ ะ ด้วยความอดทน
อย่างสูงเพือ่ อธิบายให้ชาวบ้านได้เห็นประโยชน์วา่ การมีฝาย
จำนวนมากตามเส้นทางน้ำนั้น จะช่วยในการสร้างความ
ชุ่มชื้นให้ดิน มีต้นไม้งอกงามเจริญเติบโต "ปลูกป่าโดย
ไม่ตอ้ งปลูก" ตามแนวพระราชดำริ เพิม่ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
สร้างอาชีพให้คนในหมู่บ้านและสำคัญที่สุด คือ สามารถ
บรรเทาจนถึงป้องกันปัญหาอุทกภัยทีเ่ กิด
แก่หมูบ่ า้ นได้เป็นอย่างดี
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เมือ่ ชาวบ้านเห็นประโยชน์ และลงมือทำกันเองโดย
ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำในหมู่บ้านต่างๆ 29 หมู่บ้าน จำนวน
ฝายก็เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว บางหมูบ่ า้ น เช่น บ้านสามขานัน้
มีฝายที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างและดูแลบำรุงรักษาถึง 8,000
ฝาย ที่บ้านสาสบหก สามารถสร้างแหล่งต้นน้ำประปา
หมู่บ้าน ทำให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีจากที่เคยมีภัยแล้ง
และยังทำให้กระแสน้ำทีบ่ า่ จากฝนตกหนักมาถึงหมูบ่ า้ นล่าช้า
กว่าปรกติถงึ 2 วัน บรรเทาอุทกภัยไปได้อย่างดี
นอกจากชาวบ้านในท้องถิ่นที่ลงมือทำกันแล้ว
ทางเครือซิเมนต์ไทย ยังได้เชิญชวนพันธมิตรจากทุกภาค
ส่วนทัง้ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ดารา ศิลปิน
และสื่อสารมวลชนมาร่วมกันอย่างมากมาย ผลสะท้อน
ทีค่ าดไม่ถงึ คือ การสร้างความภาคภูมใิ จและเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจให้ชาวบ้านได้อย่างมากมายมหาศาล
ขออนุญาตกล่าวชื่นชมคุณศาณิต เกษสุวรรณ
กรรมการผู้จัดการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ
บริษัท ผู้บริหารระดับสูงของเครือซิเมนต์ไทยและกรรมการ
บริหารของบริษัท ที่เห็นความสำคัญของการสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงและยัง่ ยืน ทัง้ ยังได้สนองงาน
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีร่ กั
ยิ่งของพวกเราทุกคน
คุณศานิตยังได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจในงาน
เลีย้ งปิดโครงการว่า "จำนวนฝายทีไ่ ด้จะมากหรือน้อยไม่
สำคัญ สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ การสร้างฝายในใจคนให้ได้"
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com

       
           
         


NO MORE
> หยุดตำหนิตวั เอง

แต่เปลี่ยนเป็นชื่นชมตัวเองจากสิ่งที่มีและเป็นอยู่ เพราะการผลักดันตัวเอง
ให้กา้ วหน้าไม่จำเป็นต้องคิดว่าชีวติ ในปัจจุบนั ยังไม่ดพี อ ถ้าคุณต้องการมีพรุง่ นีท้ ด่ี กี ว่า
คุณก็ควรมีความสุขและรักตัวเองในแบบที่เป็นวันนี้ด้วย เพื่อให้ทุกวันในชีวิตคุณมี
ความสุขแทนที่จะคิดว่าวันพรุ่งนี้เท่านั้นที่เป็นวันแห่งความสุขของคุณ

> หยุดทำผิดทัง้ เรือ่ งเล็กและเรือ่ งใหญ่

โดยคุณอาจเริม่ จากการซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเอง และซือ่ สัตย์กบั คนรอบข้าง จากนัน้
ก็เลือกทำในสิง่ ทีถ่ กู เสมอเพือ่ ลดความซับซ้อนในชีวติ เพราะคงปฏิเสธไม่ได้วา่ เมือ่ ไหร่
ทีค่ ณ
ุ เริม่ ทำผิด ชีวติ ของคุณก็จะซับซ้อนขึน้ เรือ่ ยๆ เช่น ต้องคอยระแวงว่าคนอืน่ จะจับผิด
ต้องคิดคำแก้ตัวหรือคำสารภาพ เป็นต้น ซึ่งหากคุณไม่เลือกทำสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรก
ชีวิตของคุณก็จะง่ายขึ้นทันที

> หยุดคิดไปเอง

แล้วสือ่ สารกับคนรอบข้างอย่างตรงไปตรงมา โดยนักจิตวิทยาได้กล่าวแนะนำ
ในเรือ่ งนีไ้ ว้วา่ “Don’t try to read other people’s minds, and don’t make other
people try to read yours.” หมายความว่าจงหยุดเดาใจผูอ้ น่ื และอย่าทำให้ผอู้ น่ื ต้อง
เดาใจคุณ เพราะปัญหาทีพ่ บในสังคมส่วนใหญ่ ไม่วา่ จะในครอบครัวหรือเพือ่ นฝูง คือการ
สื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิด จนหลายครั้งเหตุการณ์แบบนี้ทำให้
ความสัมพันธ์ทด่ี ตี อ้ งสิน้ สุดลง ดัง้ นัน้ หากคุณไม่อยากอยูใ่ นสถานการณ์เหล่านีก้ ค็ วรมี
ความจริงใจ พูดและทำในสิง่ ทีค่ ณ
ุ รูส้ กึ แล้วโอกาสผิดใจกันก็นอ้ ยลง

> หยุดปล่อยให้เวลาและเงินสูญไปโดยเปล่าประโยชน์

โดยการโฟกัสสิ่งต่างๆ ที่คุณภาพ เพราะคุณภาพที่ดีมีค่ามากกว่าปริมาณ
เป็นไหนๆ ทั้งในเรื่องสิ่งของ เพื่อน และประสบการณ์ชีวิต อย่างที่มีคนเคยกล่าวไว้ว่า
“Live a comfortable life, not a wasteful one.” ซึง่ หมายความว่า จงใช้ชวี ติ สบายๆ
ไม่ไช่ใช้อย่างสูญเปล่า เพราะหลายครั้งเราพบว่า คนเรามักเสียทรัพย์สินไปมากกับสิ่ง
ที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตเพียงเพื่อแสดงให้คนที่เรารู้จัก (รวมถึงที่ไม่รู้จัก) เห็นว่าเรามี ดังนั้น
การใช้เงินอย่างฉลาดก็จะช่วยลดความซับซ้อนของชีวิตลงได้ ดังเช่นประโยคเด็ดใน
หนังสือ The Millionaire Next Door ทีเ่ ขียนไว้วา่ “Manage you money wisely so
youre money does not manage you”

ที่มาของข้อมูล
นิตยสาร a day bulletin
Issue 184 27 Jan-2 Feb 2012 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ..
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TQM Forum

มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 16 หัวข้อ การบริหาร
คุณภาพ...จากเยี่ยมยุทธ์สู่สุดยอดองค์กรไทย : Total Quality Management..From
Good to Great Thai Organization ในวันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.00 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ตึกเจริญวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ www.ftqm.or.th
ได้ตง้ั แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป สัมมนาฟรี..ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย..รับจำนวนจำกัด

TQM CALL for PAPER
มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย ขอเชิญองค์การต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และภาค
เอกชนส่งผลงานหรือบทความด้านการจัดการระบบคุณภาพ เพือ่ นำเสนอในงาน การประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 13th Symposium on TQM-Best Practice in Thailand โดยกำหนดจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 29--30 สิงหาคม 2555
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อส่งบทคัดย่อได้ที่
www.ftqm.or.th บัดนีถ้ งึ 31 มีนาคม 2555 นี้
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005

Congratulation to GHB
on your
ISO/IEC 27001:2005
Certificate

เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผูจ้ ดั การ ให้เกียรติ
เป็นผูแ้ ทนธนาคารกล่าวขอบคุณ บริษทั ทูฟนอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ในพิธมี อบประกาศ
นียบัตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2005 โดยได้รบั เกียรติ
จากคุณวินทา ศรีวิวาส เร้ดดี้ บริษัท ทูฟนอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบประกาศ
นียบัตร และดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
บริษทั ที-เน็ต จำกัด เป็นผูม้ อบโลห์แสดงความยินดีให้กบั ธนาคาร
ธนาคารให้ความสำคัญต่อความน่าเชือ่ ถือทีล่ กู ค้าธนาคาร และกระทรวงการคลัง
รวมทั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับตรวจสอบธนาคาร จึงมีนโยบายและดำเนินการให้การ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารฯ
มีมาตรฐานสากล ตาม ISO/IEC 27001 : 2005 สอบผ่านได้รบั ประกาศนียบัตรดังกล่าว
โดย Certify Body TUV-Nord ตามขอบเขต Certified The Administration of physical IT
infrastructure in the data center and strong room at headquarter which serves and
supports Core Banking System (CBS) ซึง่ เป็นหน่วยงานธนาคารภาครัฐแห่งแรกทีไ่ ด้รบั
มาตรฐานดังกล่าวนี้
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TQM
CALL FOR PAPER
ขอเชิญองค์กรต่างๆ ร่วมส่งผลงานบทความ
เพื่อนำเสนอในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE &
The 13th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2555
กำหนดส่งบทคัดย่อตัง้ แต่บดั นี้ -31 มีนาคม 2555
download ใบสมัครได้ที่ www.ftqm.or.th
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มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
สร้างเสริม ให้ความรู้ เผยแพร่ และผลักดันการประยุกต์ใช้
TQM รวมถึงพัฒนาองค์ความรูใ้ นการประยุกต์ใช้ TQM



