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สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักยิ่ง…
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TQM update ฉบับเดือนมีนาคม มาล่าช้าไปนิดหน่อย หวังว่า
คงจะทำให้คดิ ถึงไม่มากเกินไปนะคะ ลองออกช้าดู จะได้ทราบว่าสมาชิก
FTQM จะคิดถึงเราบ้างมัย้ ....

เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา มูลนิธฯิ ได้จดั TQM Forum
ครัง้ ที่ 16 ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรือ่ ง
"การบริหารคุณภาพ...จากเยี่ยมยุทธ์สู่สุดยอดองค์กรไทย" (Total
Quality Management…From Good to Great Thai Organization) ได้รบั
เกียรติจากคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์
จำกัด คุณพิพธิ หงษ์จนิ ดา ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ใหญ่ศกั ยภาพองค์กร
บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) และ รศ. ดร.บุญสม เลิศหิรญ
ั วงศ์คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และสัมมนา
กันในช่วงบ่าย ขอบอกว่าเป็นบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ยอดเยี่ยมมาก ดิฉันเองในวันนั้นทำหน้าที่ดำเนินรายการ รู้สึกสนุกและ
ได้เรียนรูม้ ากมายจากท่านผูบ้ ริหารมากประสบการณ์ทง้ั สามท่าน ต้องขอบ
คุณอาจารย์สามารถ หงษ์วิไล ที่กรุณาสรุปสาระสำคัญเพื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกไว้ในฉบับนี้ด้วย
หลายเรือ่ งราว และหลายมุมมอง ทีอ่ ยูใ่ น TQM update ฉบับนี้
น่าจะถูกใจสมาชิกหลายท่านบ้างนะคะ ท่านที่ได้กระทำหรือรู้สึกว่าถูก
กระทำด้วย KPI ลองอ่านดูใน Sign In นะคะเผือ่ ว่า จะทำให้ทา่ นรูส้ กึ ดีขน้ึ
(หรือปลงชีวิตไปเลย...)
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

บทความต่างๆ เป็นทัศนะของผูเ้ ขียนโดยตรง >> สนใจติดต่อส่งบทความและสาระดีๆ เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หรือติชมได้ท่ี ftqm@ftqm.or.th
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KPI ย่อมาจาก "Key Performance Indicator" ซึง่ หมายถึงตัวชีว้ ดั สำคัญทีบ่ ง่ บอก
ผลงาน แต่เคยได้ยินเหมือนกันว่ามาจาก "Kill People Individually" หรือเปล่า
เป็นเรือ่ งทีน่ า่ คิดว่า การให้ความหมายของคำย่ออีกแบบนัน้ มาจากไหน
....ทำไมถึงดูโหดร้ายถึงปานนั้น
องค์กรจำนวนมากใช้ KPI ในการขับเคลื่อนและบริหารงานองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ภาครัฐ ซึ่งกล่าวถึงการบริหารราชการแนวใหม่ หรือบริษัทเอกชนที่วางเป้าหมายได้คมชัดด้วย
ตัวชี้วัดในระดับองค์กร
ไม่ว่าเราจะเป็นผู้บริหารระดับใดๆ หรือพนักงานขององค์กร แม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจ
ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ เราคงต้องการทราบความก้าวหน้าของการทำงานของเรา การเติบโตของ
องค์กรของเรา ตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั น่าจะยอมรับได้วา่ มีการวัดหรือประเมินผลอยูแ่ ล้ว ทัง้ ทีท่ ำอย่าง
ชัดเจนเป็นเรือ่ งเป็นราว วัดทัง้ เชิงคุณภาพและปริมาณ หรืออาจไม่ได้วดั อย่างชัดเจน แต่เป็นการวัด
ในเชิงนามธรรม ไม่ได้กระทำอย่างชัดแจ้ง เช่น เถ้าแก่วดั ความก้าวหน้าหรือการ เติบโตของกิจการ
ตนเอง นอกจากการวัดจากตัวเลขทางบัญชีแล้ว อาจจะวัดจากความรูส้ กึ ของลูกน้องทีม่ คี วามสุขใน
การทำงาน มาทำงานด้วยความขยันขันแข็ง มีรอยยิม้ ระหว่างการทำงาน
1
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KPI

Key Performance Indicator

Kill People Individually

ผูค้ นุ้ เคยกับ TQM
ย่ อ มต้ อ งทราบว่ า
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand
Quality Award, TQA) ได้กำหนด 7 หมวดการประเมิน
สำหรับ องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบคำถามถึงสิ่งที่ได้
ดำเนินการตามแนวทาง TQM หากมองด้วยมุมมอง KPI แล้ว อาจกล่าวได้ว่า
TQA คือตัวชีว้ ดั ความก้าวหน้าของการนำปรัชญา TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร หรือ
TQA ก็คอื ตัวชีว้ ดั ของ TQM นัน่ เอง เมือ่ พิจารณาทีเ่ กณฑ์ 7 หมวดของ TQA ก็จะพบว่า หมวดที่ 7 อันได้แก่
ผลลัพธ์ ได้ระบุหวั ข้อย่อย 5 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลลัพธ์ดา้ นการมุง่ เน้นลูกค้า ผลลัพธ์ดา้ น
การมุง่ เน้นบุคลากร ผลลัพธ์ดา้ นการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ดา้ นการเงินและตลาด จากการกำหนด
ให้มกี ารรายงานผลลัพธ์ของ TQA ซึง่ มีคะแนนถึง 40% นัน้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการแสดงผลลัพธ์ขององค์กร
ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดขึ้นมา
ในความเห็นของผูเ้ ขียน ในทุกหมวดของ TQA นัน้ มีเรือ่ งของดัชนีชว้ี ดั หรือ KPI เกีย่ วข้องด้วยโดยตลอด ทีช่ ดั เจนคือ
หมวด 7 ซึง่ กำหนดให้แสดงผลลัพธ์ของทุกหมวดดังทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น และเมือ่ พิจารณาเกณฑ์แต่ละหมวด จะพบว่าในทุก
หมวด จะกล่าวถึงตัววัดผลการดำเนินงาน หรือตัวอย่างดัชนีชว้ี ดั ของแต่ละหมวด
อาทิเช่น หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ กำหนดให้องค์กรผูส้ มัครต้องตอบคำถามทีเ่ กีย่ วกับตัวชีว้ ดั ใน
ข้อ ก (5) ว่า "ตัววัดผลการดำเนินการ ตัววัดหรือตัวชีว้ ดั ผลการดำเนินการทีส่ ำคัญทีใ่ ช้ตดิ ตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของแผน
ปฏิบตั กิ ารมีอะไรบ้าง องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรเพือ่ ทำให้มน่ั ใจว่า ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบตั กิ ารหนุนเสริมให้องค์กร
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน องค์กรมีวธิ กี ารอย่างไรเพือ่ ทำให้มน่ั ใจว่าระบบการวัดผลดังกล่าวครอบคลุมเรือ่ งทีถ่ า่ ยทอด
สูก่ ารปฏิบตั ิ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำคัญๆ ทัง้ หมด"
ในการบริหารจัดการองค์กร ผูบ้ ริหารจำเป็นต้องทราบสถานการณ์ทอ่ี งค์กรเผชิญอยู่ ทราบความสามารถทีอ่ งค์กร
ทำได้ และกำหนดเป้าหมายที่องค์กรจะมุ่งบรรลุ ทั้งสามเรื่องนี้ผู้บริหารสามารถใช้ความมีวิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ ตลอดจนความรู้สึกและความเก่งกาจของตนเองได้ อย่างไรก็ตามผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ นอกจาก
ความเก่งเฉพาะตัวแล้ว การบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อมูลจริงเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง และจะใช้ข้อมูลอะไรนั้น
หนีไม่พน้ สามเรือ่ งทีก่ ล่าวถึง เกณฑ์ TQA หมวด 4 เรือ่ งการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ นัน้ เป็นพืน้ ฐานสำคัญ
ที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการใช้ตัวชี้วัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือทำให้ล้มเหลวได้
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มีหนังสือหลายเล่ม มีอาจารย์หลายท่าน ตลอดจนผูร้ มู้ ากมาย ทีไ่ ด้เขียนเรือ่ ง KPI ไว้ ซึง่ อาจมีชอ่ื เรียกทีแ่ ตกต่างกันไป
แต่มคี วามหมายเดียวกัน คือ "การวัดผลงาน" ความยากคงไม่ได้อยูท่ ก่ี ารหาความรูจ้ ากการศึกษาทฤษฎี แนวทาง และความรู้
ต่างๆ ทีเ่ ขียนไว้มากมาย แต่สง่ิ ทีย่ ากทีส่ ดุ คือ การกำหนด KPI ทีเ่ หมาะสม พอดิบพอดี กับสถานการณ์ สิง่ แวดล้อม และบริบท
ขององค์กรนัน้ ๆ การตัดสินใจว่าจะใช้ตวั ชีว้ ดั ใดเพือ่ วัดผลงานในแต่ละระดับนัน้ เป็นความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร เพราะท่าน
เหล่านนัน้ เป็นผูใ้ ช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จาก KPI เพือ่ ตัดสินใจสัง่ การ หรือดำเนินการปรับปรุง และเปลีย่ นแปลงการดำเนินงานเพือ่ นำพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้

ความผิดพลาดทีเ่ กิดจากการใช้ KPI ผิด
ทำไม KPI จึงกลายเป็น Kill People Individually เป็นคำถามทีน่ า่ สนใจเป็นอย่างยิง่ คำตอบคือ KPI ย่อมแปลงกาย
เป็นเครือ่ งมือประหารหากผูบ้ ริหารต้องการใช้แบบนัน้ เพราะเมือ่ ข้อมูลแสดงได้อย่างชัดเจนว่า ผลงานทีว่ ดั ออกมาได้นน้ั ต่ำเตีย้
เลีย่ ดิน โดยเฉพาะเป็นผลงานสำคัญเสียด้วย จึงเป็นหลักฐานชิน้ สำคัญในการลงโทษผูบ้ ริหาร ทีมงาน ตลอดจนพนักงาน ก็แล้ว
แต่จะว่ากันไป ในทางกลับกัน (ที่เป็นทางบวก) KPI ก็อาจกลายเป็น เครื่องมือในการให้รางวัล และการสร้างขวัญกำลังใจ
ทีท่ รงอานุภาพได้อกี ทางหนึง่ มีหลายองค์กรทีใ่ นช่วงเริม่ ต้นของการนำเอา KPI มาใช้ในองค์กร ซึง่ อาจจะยังไม่สามารถกำหนด
ตัวชี้วัดที่ดีเพียงพอ เพราะยังไม่เชี่ยวชาญชำนาญ จึงยังไม่แน่ใจในคุณภาพของตัวชี้วัดที่ตั้งขึ้นมา จึงตัดสินใจไม่นำ KPI
ไปผูกไว้กับการประเมินผลเพื่อขึ้นเงินเดือน หรือโบนัส ก็เป็นทางออกทางหนึ่งที่จะเรียนรู้ไปก่อน และไม่ทำให้ KPI
เป็นเรือ่ งทีส่ ร้างความวุน่ วายในองค์กรด้วยเหตุผลทีท่ กุ คนต้องการบรรลุ KPI ของตนเอง จนลืม KPI ในระดับทีม จนถึงระดับ
องค์กรไป

>>

KPI

ด้วยปรัชญา TQM ซึ่งให้ความสำคัญกับ "บุคลากร" ขององค์กรอย่างที่สุด การทำความเข้าใจเรื่อง KPI
กับพนักงานทุกระดับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด หากบุคลากรทุกคนเข้าใจเรื่องของการวัดผลงานด้วย KPI และได้รับ
การกระตุ้นให้เริ่มใช้กับตนเองและทีมงาน ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ
กล่าวโดยสรุป KPI คงไม่สามารถทำให้องค์กร "ยอดเยี่ยม" หรือ "ยอดแย่" ได้ดว้ ยตัวของมันเอง
หากแต่เป็นผูน้ ำ KPI ไปใช้ ซึง่ ก็คอื ผูน้ ำ ผูบ้ ริหาร หรือแม้แต่พนักงานก็สามารถประยุกต์ใช้ KPI นีใ้ ห้เป็น
ประโยชน์ได้ แต่หากไม่ระมัดระวัง ก็อาจเป็นโทษได้ KPI นั้นเปรียบเหมือนไฟ นำไปใช้ให้เกิดความอบอุ่น
ความสว่างไสว หรือก่อประโยชน์มากมายในการดำรงชีวิต แต่หากใช้ไม่ถูกที่ถูกทาง ก็อาจกลายเป็นไฟไหม้
ไฟลวก หรือไฟป่าเผาผลาญจนเกิดความเสียหายมากมายได้เช่นกัน...
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รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
ประธานมูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย
ผูอ้ ำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ )
paritud@gmail.com

หาปัญหาให้พบ แก้ปญ
ั หาให้จบ ด้วย


เพือ่ นสมาชิกมูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย ทีร่ กั ทุกท่านครับ
พบกันอีกครัง้ ในเดือนสุดท้ายของไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2555 ทีบ่ รรยากาศ
เริม่ ร้อนแรง ทัง้ ในเรือ่ งของภูมอิ ากาศ การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งสูงเกินระดับ $100/บาเรลล์อย่างต่อเนื่อง
ทำให้ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่ขายปลีก ณ สถานีบริการปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยช่วง
ระยะเวลาทีป่ รับแต่ละครัง้ สัน้ เข้า ในขณะทีจ่ ำนวนเงินทีป่ รับเพิม่ แต่ละครัง้ ก็สงู ขึน้ กว่า
ที่เคยเป็นในอดีต
ในสภาวะเช่นนี้ สิ่งที่รัฐบาลควรทำอย่างยิ่งคือ การปรับโครงสร้างราคา
พลังงานให้สะท้อนภาพของความเป็นจริงให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ แทนการอุดหนุน
เป็นส่วนๆ หรือกลุ่มๆ อย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าหรือ
แก้อาการมากกว่าการแก้ที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง
ปัญหาโครงสร้างราคาพลังงานเป็นปัญหาทีภ่ าษาของ TQM จะเรียกว่า
ปัญหาเรื้อรัง การแก้ไขตามหลักของ Problem Solving Technique คือ การหา
ปัญหาให้พบ แก้ปญ
ั หาให้จบ แล้วลบต้นเหตุให้สน้ิ เพือ่ ป้องกันการเกิดปัญหา
ซ้ำอีก
นั่นคือการปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ก๊าซ LPG และ
ก๊าซหุงต้มตามความเป็นจริง โดยเลิกการเอาเงินกองทุนน้ำมันที่เก็บภาษีสรรพสามิต
จากน้ำมันเบนซิน และจากน้ำมันดีเซลส่วนหนึง่ มาอุดหนุนราคาก๊าซ จนทำให้กองทุน
น้ำมันต้องกู้มาเป็นหมื่นล้านบาทในขณะนี้
และทำให้ตอ้ งขึน้ ภาษีนำ้ มันในอัตราสูง เพือ่ เก็บเงินมาชดเชยการขาดทุนของ
กองทุนน้ำมันในขณะนี้
4
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ผลทางลบจากการปล่อยให้ราคาน้ำมันและก๊าซสะท้อนราคาตลาดตาม
ความเป็นจริงก็คือ สินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายที่ต้องใช้น้ำมันและก๊าซในการขนส่ง
หรือใช้ในการหุงต้มก็จะมีราคาแพงขึ้น
และอาจกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลได้ ซึ่งสามารถแก้ไขป้องกันได้
โดยการให้ข่าวสารข้อมูลตามความเป็นจริงแก่ประชาชนผู้บริโภค
แต่ผลทางบวกที่เกิดขึ้นคือ การใช้พลังงานอย่างประหยัด และเหมาะสม
จะเกิดขึ้น
ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานจะมากขึ้น
ที่สำคัญและจะส่งผลในระยะยาวก็คือ จะเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย
พั ฒ นา พลั ง งานหมุ น เวี ย นหรื อ พลั ง งานทดแทนที ่ จ ะทำให้ แ ก้ ป ั ญ หาพลั ง งาน
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
เช่น การวิจยั พัฒนาการผลิตเอทานอล (แอลกอฮอล์) จากสาหร่าย หรือจาก
วัสดุเซลลูโลสที่เหลือใช้ในภาคการเกษตร การวิจัยพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากพืช
ทีไ่ มใช้เป็นอาหาร เช่น สบูด่ ำ เป็นต้น
น้ำมันเชื้อเพลิงจากแหล่งวัตถุดิบเหล่านี้มีข้อดีคือสามารถผลิตวัตถุดิบ
ขึน้ มาได้ใหม่ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเป็นผลิตผลทางด้านการเกษตร
ในระหว่างการเพาะปลูกพืชผลที่เป็นวัตุดิบเหล่านี้ ก็จะดูดซับก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซเรือนกระจกจากบรรยากาศ และเมื่อเกิดการเผาไหม้ขณะเป็น
เชื้อเพลิงก็จะปล่อยกลับออกมา
จึงมักเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral
กล่าวคือ สามารถเผาไหม้เชือ้ เพลิงโดยไม่ทำให้เกิดการสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มากขึ้นในบรรยากาศ
ผลกระทบเรือ่ งทีจ่ ะทำให้ "โลกร้อน" ก็จะลดน้อยลง
นอกจากนี ้ เชื ้ อ เพลิ ง พวกนี ้ ย ั ง มี ก ำมะถั น ต่ ำ หรื อ บางชนิ ด ไม่ ม ี เ ลย
จึงทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น



นี ่ แ หละครั บ คื อ วิ ธ ี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาแบบครบวงจรตามรู ป แบบของ TQM
Problem Solving อย่างแท้จริง
ที่ต้องการตอนนี้ก็คือ ความกล้าหาญของภาครัฐบาล ที่จะต้องตัดสินใจ
ทำสิง่ ทีจ่ ะไม่เกิดเป็นคะแนนเสียงในทันทีทนั ใด แต่จะส่งผลดีถงึ ลูกหลานเราในอนาคต
ซึง่ ก็เป็นการตัดสินใจตามปรัชญาของ TQM อีกเหมือนกันครับ
ตัดสินใจโดย Top Management เพือ่ ผลระยะยาวขององค์กร และ/หรือชาติ
บ้านเมืองครับ
จะมีใครกล้าตัดสินใจไหมครับ?
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ...
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com

 
ที่มาของข้อมูล นิตยสาร Men’s Health March 2012

เลิกงานอย่างผ่อนคลายด้วยวิธีแปลงโฉมออฟฟิตธรรมดาๆ
ให้เป็นแหล่งชาร์จพลังสำหรับร่างกายและสมองของคุณ

09.00

ชาร์จแบตในลิฟต์
ระหว่างลิฟต์จะกำลังขึน้ ให้คณ
ุ เริม่ ต้นวันด้วยการหายใจแบบเซียน “โดยการหายใจลึกๆ เข้าทางจมูก 3 วินาที แขม่วท้องอีก
2 วินาที แล้วหายใจออกอีก 3 วินาที” แอนดี พัดดิคอมบ์ โค้ชด้านการทำสมาธิแนะนำ ทำซ้ำจนกว่าลิฟต์ จะถึงชั้นของคุณ มีงาน
วิจยั ของมหาวิทยาลัยเซาเทิรน์ แคลิฟอร์เนียระบุวา่ การทำเช่นนีว้ นั ละ 5 ครัง้ ช่วยเพิม่ พลังให้คณ
ุ ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ รีบทำเถอะ
เพลงทีเ่ ปิดคลอในลิฟต์จะช่วยเบนความสนใจคนอืน่ ๆ ไปได้เอง

09.01
09.01
10.42
6

เอนอีกนิด ผ่อนคลายอีกหน่อย
“ปรับพนักเก้าอีใ้ ห้ให้เอนสัก 135 องศา ไม่ใช้ 90 องศา แบบปกติ” ไมเคิล แลนนิง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดกระดูก Gonstead Clinic แนะนำ อย่ายึดติดกับความคุน้ เคยเก่าๆ
นอกจากนี้การศึกษาของมหาวิทยาลัย อัลเบอร์ตายังพบว่า วิธีนี้ช่วยให้กระดูกสันหลัง
อยูใ่ นรูปตัว S ซึง่ ช่วยลดภาระของหลังช่วงล่างได้
กระตุ้นสมองด้วยการเมาท์เรื่องบอล
การเข้าเว็บบอร์ดหรือเว็บบล็อกเพื่อนเขียนถึงนัดสำคัญเมื่อสุดสัปดาห์ เป็นวิธี
บำบัดการพูดได้เป็นอย่างดีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิคาโกพบว่า จะช่วยกระตุน้ ศูนย์
ควบคุมภาษาของสมองโดยการเพิม่ อัตราการไหลเวียนของเลือด ทำให้คณ
ุ รับลูกค้าในการ
สนทนากับเพื่อนร่วมงานได้ฉับไวขึ้น ให้ใช้เวลาเขียน 10 นาที และเขียนเชิงวิเคราะห์
วิพากษ์ด้วยนะคับ
ซิตอัพบนเก้าอี้
เวลาลุกจากเก้าอี้ คุณไม่ตอ้ งใช้มอื ช่วย เพียงแค่น้ี ก็เป็นการออกกำลังกายเล็กๆ
ต้ า นอาการเหนื ่ อ ยอ่ อ นได้ แ ล้ ว หนี บ ศอกชิ ด ลำตั ว แล้ ว เกรงแกนกลางลำตั ว
“ลำตัวทีแ่ ข็งแกร่งจะช่วยรับรองแผ่นหลังและเพิม่ พลังให้รา่ งกายครับ” แลงนิงกล่าว หมุน
เก้าอีใ้ ห้ตำ่ ลง 1 ช่วง น็อตจากปกติเพือ่ กระตุน้ กล้ามเนีอ้ ให้มากขึน้ ทุกครัง้ ทีค่ ณ
ุ ลุกขึน้ ยืน

10:50

12.30
12.45

นี่คือเวลาทองสำหรับการทำงานที่ท้าทายสมองมากที่สุด ศาสตราจารย์ไมเคิล
เฮสติงส์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนาฬิกาในร่างกายจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กล่าว วงจรธรรมชาติ
ของคนเรากำหนดมาให้ช่วงนี้ของวันเป็นชั่วโมงสำหรับการดูดซับและกักเก็บข้อมูลต่างๆ
สปาผิวหน้ากลางโต๊ะทำงาน
ปาดครีมกันแดดสักนิดที่ข้อมือเวลาที่ยุ่งสุดขีดสถาบันการแพทย์ทางกายและจิตใน
แมสซาชูเซตส์ ระบุวา่ กลิน่ หอมๆ ช่วยลดความเคลียดได้ ปาดเสร็จแล้วก็หนั มาเกลีย่ ลงทีผ่ วิ หน้าอีกนิด
คริสโตเฟอร์กริฟฟิธส์ แพทย์ผชู้ ว่ ยชาญด้านโรคผิวหนัง กล่าวว่าแสงจากหลอดไฟและจอพีซี “ทำให้เกิด
รอยกระดำกระด่างซึ่งเป็นจุดคล้ำๆ ที่เกิดจากเมลานินครับ”
ใบเขียวๆ เต็มคำ
ไม่ว่าคุณจะเลือกแซนด์วิชอะไร ขอให้เติมผักกาดแก้ว ลงไปเพื่อเพิ่มสารเบต้าแคโรทีนเป็น
สองเท่า เมื่อเทียบกับผักสลัดอื่นๆ “เบต้าแคโรทีนสำคัญต่อสุขภาพผิวมากนะคับ เพราะช่วยเพิ่ม
เซลล์เมือกทีเ่ ป็นด่านปกป้องผิวจากการติดเชือ้ ด้วย” ดรูว์ ไพรส์ นักโภชนาการ กล่าว ถ้าอย่างนัน้ มัน
ก็คอื มอยส์เจอไรเซอร์ดๆี นีเ่ อง เพียงแต่กรอบอร่อยกว่า

14.21
15.08
16.28
17.25

ยืดกล้าม

สลายความเครียดด้วย 2 ท่ายืดกล้ามเนือ้ แบบง่ายๆ ดังนี้ ท่าแรก หันไปถามความ
คืบหน้าเพื่อนร่วมงานข้างหลัง “โดยไม่ต้องลุกจากเก้าอี้ ไม่ต้องเอี้ยวสะโพกแค่หมุนลำตัว
เพือ่ เหลียวไปหา” แอนนา ซอมมา โค้ชด้านสมรรถภาพ บอก แล้วทำค้างไว้ขา้ งละ 30 นาที
ท่าทีส่ อง เป็นท่ายืดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหลังยกเท้าแตะบนผนัง ปลายเท้า กระดก เข้าหาตัว
ก้มตัวเล็กน้อยโดยใช้สะโพก แอนนาแนะนำ ค้างไว้ขา้ งละ 30 นาทีเช่นกัน ข้อมูลในวารสาร
Strength and Conditioning Research ระบุว่า การฝึกสองท่านี้วันละ 3 ครั้ง จะช่วย
ควบคุมคุมอัตราการเต้นของหัวใจได้

สองกริ๊งค่อยรับ
คนทัว่ ไปมักจะกระเด้งตัวทันทีเมือ่ โทรศัพท์ดงั มหาวิทยาลัยมิลานพบว่า ทำให้เรา
เกิดความเครียดเฉียบพลันแบบเบาบางทุกครัง้ ดังนัน้ ให้รอกรีง๊ ทีส่ องดังขึน้ ก่อนแล้วค่อยตอบ
สนอง “ระหว่างนัน้ หายใจเข้าลึกๆ 1 รอบจากนัน้ ก็เอือ้ มไปรับอย่างชิลๆ” แอนนา แวน เวิรช์
แห่งมหาวิทยาลัยทีไซด์ กล่าว “การประวิงเวลาแค่นิดเดียวก็ช่วยคลายความเครียด
ได้ทกุ ครัง้ ทีม่ เี สียงโทรศัพท์ดงั และช่วยปรับร่างกายเราไม่ให้สะดุง้ ซ้ำๆ ทัง้ วันอีกด้วย”
หว่านเสน่ห์เพื่อสุขภาพ
จะเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หรือโต๊ะประชุมก็ตาม การหยอดคำหวาน หรือ
หยอกเย้ากับเพือนร่วมงานสาวๆ ในทีท่ ำงานของคุณ ดีพอๆ กับการเช็คร่างการตัง้ แต่ศรี ษะ
จรดปลายเท้า เลยล่ะผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยวอชิงตันพบว่าการต่อมุกฉลาดๆ เพียง
สองนาทีในทีท่ ำงานช่วยกระตุน้ การทำงานของเม็ดเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึง่ ช่วยฆ่าแบคทีเรีย
ทำให้คณ
ุ แข็งแรงขึน้ พร้อมสูเ้ ชือ้ โรคในออฟฟิศ ประวิงเวลาไม่ให้สาวเจ้าเตลิดไปก่อนสองนาที
เต็มด้วยการทิ้งระยะห่างไม่ต่ำกว่า 4 ฟุต เพราะงานวิจัยชี้ว่าระยะที่ใกล้กว่านี้ทำให้คู่ที่
(อาจจะ) เดตในอนาคตรูส้ กึ กระอักกระอ่วนเกินไป
ฮาส่งท้าย

เมือ่ เจ้านายปล่อยคำคมเรียกขวัญกำลังใจ คุณก็ควรกล้ารับมุกกันหน่อย เจ้านาย
อาจช่วยชีวติ คุณก็ได้ เพราะนักวิจยั ทีม่ หาวิทยาลัยโลมาลินดาในแคลิฟอร์เนีย พบว่าร่างกาย
จะตอบสนองต่อเสียงหัวเราะด้วยการลดความดันเลือดลง ปล่อยเสียงหัวเราะให้ได้สัก 25
ก๊ากต่อวันเป็นใช้ได้ จะเป็นแก๊กเด็ดๆ ที่จำมาจากซิตคอม หรือจะลองมุกตีหน้านิ่งขอขึ้น
เงินเดือนก็ไม่เลว
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Total Quality Management…
Management…From Good to Great Thai Organization
มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทยจัดสัมมนา TQM Forum เป็นประจำทุกๆ 3-4 เดือนครัง้ โดยเรียนเชิญผูแ้ ทน
องค์การทีม่ ผี บู้ ริหารจัดการเป็นเลิศมาเฉลยเทคนิคแก่สาธารณชน เพือ่ ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยมุง่ หวังให้องค์การ ในประเทศ
ตืน่ ตัว พยายามพัฒนาให้องค์การก้าวสูค่ วามเป็นเลิศต่อเนือ่ งตามปรัชญาการบริหารแบบ TQM
เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 12.00-16.30 น. ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ตึกเจริญวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธฯิ ได้จดั สัมมนา TQM Forum ครัง้ ที่ 16 ใช้ชอ่ื ว่า "การบริหาร
คุณภาพ...จากเยีย่ มยุทธ์ สูส่ ดุ ยอดองค์กรไทย : Total Quality Management…From Good to Great Thai Organization"
มูลนิธฯิ เรียนเชิญสุดยอดนักคิด นักบริหาร ผูม้ ผี ลงานการนำองค์กรประสบความสำเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์ 3 องค์การ
ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะวิศวะ จุฬาฯ) บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (MK) และบริษทั
ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)
สำหรับสมาชิกของมูลนิธทิ พ่ี ลาดโอกาสเข้ารับฟังและสัมผัสบรรยากาศ ณ ห้องเสวนา หรือสมาชิกทีต่ อ้ งการทบทวน
เนือ้ หาสาระของผูน้ ำองค์กรทัง้ 3 ท่านอภิปรายไว้ในวันนัน้ มูลนิธฯิ ได้เชือ่ มเว็บไซต์ของมูลนิธิ (www.ftqm.or.th)กับเว็บไซต์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.eng.chula.ac.th) สมาชิกสามารถติดตามเนือ้ หาทีน่ ำเสนอจาก
ภาพและเสียงจริงของท่านผู้นำทั้งสามและยังสามารถติดตามบทนำเสนอ (Power Point Presentation) ของ ปตท. ได้ที่
เว็บไซต์ของมูลนิธิ เช่นกัน
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รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรญ
ั วงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผู้เปิดเวทีให้บุคลากรแสดงศักยภาพจนชนะใจประชาคมทุกภาคส่วน ในฐานะของเจ้าของ
สถานที่และรับเป็นเจ้าภาพการเสวนาครั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.บุญสม
เลิศหิรญ
ั วงศ์ ไว้ ณ โอกาสนี้
รศ.ดร.บุญสม ยอมรับว่าไม่มคี วามรูเ้ รือ่ ง TQM มาก่อน แต่เมือ่ อ่านตำราและสนทนา
กับผู้รู้แล้วนึกย้อนกลับไปถึงวิธีการ ทำงานตั้งแต่รับตำแหน่งรองอธิการบดีดูแลสำนักงาน
จัดการทรัพย์สิน (พ.ศ.2547-พ.ศ.2551) และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ.2551 ปัจจุบัน) จึงทราบว่าแนวทางการนำองค์กรของอาจารย์นั้น เป็นไปตามแนวคิดและปรัชญา
TQM แบบ "ใช่เลย"
รศ.ดร.บุญสม ใช้ภาวะผูน้ ำในการบริหารองค์การในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นอย่างไร
จึงสามารถแก้ไขปัญหา 3 เรือ่ งใหญ่ทส่ี ำนักงานจัดการทรัพย์สนิ จุฬาฯ เผชิญอยูข่ ณะนัน้
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผู้เช่าที่สยามสแควร์ การต่อสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า
มาบุญครองใช้เวลาประมาณ 18 เดือน ซึง่ คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาเห็นว่าเป็นสัญญาทีร่ กั ษาผล
ประโยชน์ของรัฐและมีมติให้ส่วนราชการอื่น ถือเป็นแบบอย่าง และการพลิกฟื้น "จัตุรัส
จามจุร"ี อาคารเกือบ 3 แสนตารางเมตร ทัง้ 3 ปัญหาใหญ่น้ี อาจารย์นำทีมแก้ไขปัญหาอย่างไร
ให้สำเร็จเพียงปีเศษ ตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอจากอธิการบดี เมือ่ ช่วงรับตำแหน่งรองอธิการบดี
ดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ
รศ.ดร.บุญสม มีกลเม็ดเด็ดๆ และภาวะผูน้ ำ ส่งเสริมจนบุคลากรร่วมแรงร่วมใจกัน
ฟันฝ่าอุปสรรค ให้ความเสมอภาคทั้งคณาจารย์ และบุคลากร จูงใจให้โอกาสทุกคนแสดง
ศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ หาเวทีให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝั่ง
บุคลากรที่มีเวทีน้อยกว่าฝั่งอาจารย์ให้แสดงความคิดริเริ่มพัฒนาองค์กร
"สร้างสำนึกเพือ่ ความเป็นหนึง่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ"

ƒ∑∏‘Ï ∏’√–‚°‡¡π ºŸÈ √È“ß·∫√π¥Ï‡ÕÁ¡‡§„π¥«ß„®¢ÕßºŸÈ§π "‰ª°‘π‡ÕÁ¡‡§"
คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอ็มเคเรสโตรองต์ จำกัด นักเล่าเรือ่ ง
ตัวฉกาจไปบรรยายเสวนาที่ไหน เสนอสไลด์แผ่นเดียวหรือไม่ต้องใช้สไลด์เลยเช่นครั้งนี้
ก็สามารถบรรยายให้ผฟู้ งั ทราบประวัตคิ วามเป็นมาของ MK ยุคต่างๆ จนขณะนีเ้ ตรียมตัวสู่
ประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไว้ลว่ งหน้าแล้ว
คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองประธาน
ชุมนุมวิชาการผูจ้ ดั ทำ Sheet สรุปวิชาทีเ่ รียนแจกจ่ายให้กบั เพือ่ นนิสติ ร่วมกับเพือ่ นทีท่ ำงาน
ชุมนุมวิชาการมาด้วยกัน ก่อตั้ง SE-ED และปลุกปล้ำจน SE-ED พัฒนาจากบริษัทจำกัด
จนกลายเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนและระดมทุนได้ในตลาดหลักทรัพย์ คุณฤทธิ์
พัฒนาบริษัท SE-ED อยู่13 ปี ก็หันเหมาช่วยธุรกิจของครอบครัวของศรีภรรยา นั่นคือ
ธุรกิจภัตตาคาร MK
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คุณฤทธิ์ บริหารงานอย่างไรในระยะเวลาเพียง 25 ปีเศษ จากธุรกิจครอบครัว จนทำให้แบรนด์ MK เข้มแข็ง
ติดปาก "ไปกิน MK" แทน "ไปกินสุก"้ี เป็นเจ้าแรกทีใ่ ห้บริการหม้อไฟฟ้าทีไ่ ม่ดดู (Short Circuit) ผูร้ บั ประทานสุกแ้ี ละ
เป็นสุกท้ี ไ่ี ม่มสี ว่ นผสมของผงชูรสในเครือ่ งปรุงทัง้ หมด รวมน้ำซุปด้วย
7 ปีแรกทีก่ ลับไปช่วยธุรกิจของครอบครัว ซึง่ คุณฤทธิเ์ รียกว่า เป็นยุคแรก ขยายสาขาได้ประมาณปีละ 2 สาขา
มีสาขารวมยุคนัน้ เพียง 15 สาขา ผ่านไป 15 ปี เข้าสูย่ คุ ที่ 2 ขยายสาขาเป็น 80 สาขา ขยายควบคูไ่ ปกับห้างสรรพสินค้า
โดย "Redesign" ร้านสุกใ้ี หม่ ลดขนาดพืน้ ทีล่ งจาก 500-1,000 ตร.ม. เหลือเพียง 250-300 ตร.ม.เท่านัน้ ยุคที่ 3 Globalization ใครทำอะไรดี เรานำมา "เลียนแบบแล้วปรับปรุง" มีสาขา 200 สาขาใช้เวลา 20 ปี ปัจจุบนั ก้าวเข้าสูย่ คุ ที่ 4 มี
400 สาขา เป็นสาขาของ MK เอง 350 สาขา และร่วมหุ้นกับญี่ปุ่นอีก 50 สาขา รวม 400 สาขา เน้นผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหารที่ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยสูง (Food Safety) ให้บริการธุรกิจอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เตรียมพร้อมสู่ AEC แนวคิดเบือ้ งต้น ประเทศใดมี Resource ใดทีม่ คี วามเหมาะสมด้านต้นทุน ไม่วา่ จะเป็นแรงงาน ผัก
เนือ้ สัตว์ อาหารทะเล ตัง้ ศูนย์ในประเทศนัน้ เช่น พม่ามีคา่ แรงไม่สงู อาจตัง้ ศูนย์ผลิตบุคลากรส่งสาขาต่างๆ ทัว่ ASEAN
เป็นต้น
บริหารโลจิสติกส์อย่างไรจึงสามารถนำผักสดจากท้องไร่ทอ้ งนากว่าวันละ 2 ตัน (400 สาขา สาขาหนึง่ เฉลีย่ ใช้ผกั
20 ชนิด ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อวัน) ให้สดจากไร่สศู่ นู ย์แปรรูป เตรียมพร้อมเคลือ่ นย้ายจากศูนย์สโู่ รงครัวของแต่ละสาขา
พร้อมให้บริการลูกค้าเสมอ
คุณฤทธิ์ พัฒนาบุคลากรอย่างไรให้ทั้ง 400 สาขามีมาตรฐานคุณภาพบริการที่สนองตอบความต้องการของ
ลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย น่าสนใจ และติดตาม

ปตท.บริษทั มหาชน จำกัดของคนไทยรายแรกก้าวสูท่ ำเนียบ 100 อันดับแรก
ของ Fortune ในอีก 3 ปีขา้ งหน้า
คุณพิพิธ หงษ์จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บอกกล่าวถึง "ปตท.เวย์"
หรือวิถีของปตท. ที่ปรับปรัชญา แนวคิด วิธีการ และเทคนิคของ TQM มุ่งสู่ บริษัท 100
อันดับแรกของนิตยสาร Fortune ในปี ค.ศ.2015
ก่อนมาเป็น ปตท.ในปัจจุบนั ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย จากองค์การเชือ้ เพลิง
น้ำมันยี่ห้อสามทหาร ส่วนแบ่งตลาด อันดับสุดท้ายในประเทศไทย ปัจจุบันลงทุนขุดเจาะ
และจำหน่ายปิโตรเลียมไปทั่วโลก
ปตท.ปรับปรุงองค์การอย่างไร จากวิสาหกิจที่ไม่มีใครรู้จัก แม้ในระดับประเทศ
ก้าวสูบ่ ริษทั ทีย่ ง่ิ ใหญ่ หนึง่ ร้อยอันดับแรกทีจ่ ดั โดยนิตยสาร Fortune ในอีก 3 ปีขา้ งหน้า

>>

การจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 17 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2555 นี้นั้น
ผมจะสรุปและนำมาฝากสมาชิก TQM update เพือ่ ทราบกันต่อไปครับ...
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TQM Forum ครัง้ ที่ 17

มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนา TQM Forum ครัง้ ที่ 17
หัวข้อ “ข้อพึงสังวรเพือ่ ให้ TQM ดำเนินไปได้ด”ี โดยวิทยากรชือ่ ดัง อาจารย์ประสิทธิ์
ตันสุวรรณ พร้อมด้วยกูรู TQM ของเมืองไทยร่วมบรรยายคับคัง่ เต็มเวที กำหนดจัด 12
พฤษภาคม 2555 นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ

TQM Golf Challenge 2012

มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย กำหนดจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล TQM Golf
Challenge 2012 เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 12 ปี มูลนิธฯิ โดยเปิดรับสมัครนักกอล์ฟทัง้
ทีมทัว่ ไป และทีมวีไอพีแล้ววันนี้ กำหนดจัด 31 พฤษภาคม 2555 นี้ ณ สนามยูนแิ ลนด์
กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครปฐม

รับสมัครบทความเพือ่ นำเสนองาน TQM Symposium

มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย ขอเชิญองค์การต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และภาค
เอกชนส่งผลงานหรือบทความด้านการจัดการระบบคุณภาพ เพื่อนำเสนอในงาน
การประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 13th Symposium on
TQM-Best Practice in Thailand โดยกำหนดจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2555
เปิดรับสมัครบทความถึง 30 เมษายน 2555 นี้

>>

สนใจกิจกรรมของมูลนิธฯิ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี



www.ftqm.or.th

TQM BEST-PRACTICES AWARD ครั้งที่ 12
เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ทีควิ เอ็ม
เบสท์ จำกัด ได้จดั งาน TQM-Best Practices Award ครั้งที่ 12
เพื ่ อ เชิ ด ชู ค วามมุ ่ ง มั ่ น ตั ้ ง ใจคิ ด ค้ น สร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาวิ ธ ี
ปฏิ บ ั ต ิ ข องกระบวนการทำงานโดยใช้ แ นวทางการบริ ห ารแบบ
ทีคิวเอ็มของผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทที่ประสบผลสำเร็จ
จนถึงระบบทีเ่ ป็น “แบบอย่างที่ดีเยี่ยม (TQM Best Practies)”

ทั้งนี้ได้มีองค์กรต่างๆ ได้รับรางวัลนี้ร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 5 ผลงาน กับ 4 องค์กรคุณภาพ ได้แก่ บริษัท
ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด เรือ่ ง การนำองค์กรสูค่ วามสำเร็จไม่รจู้ บด้วย TQM บริษทั สันติภาพ (ฮัว่ เพ้ง 1958) จำกัด นำเสนอ
เรือ่ ง การขยายฐานผูแ้ ทนจำหน่ายปลากระป๋องเขียวอย่างมีประสิทธิผลด้วย QC Story บริษทั โชติวฒ
ั น์อตุ สาหกรรมการผลิต
จำกัด นำเสนอเรือ่ ง การเปลีย่ นสายการผลิตตาก CONVEYOR มาเป็น CELL เพิม่ Labor Productivity และ R/M Yield
อย่างก้าวกระโดด และบทความเรือ่ ง การลดเวลาและความสูญเปล่าในการโหลดสินค้าส่งออกด้วยกระจัดระเบียบลานโหลด
ตามแนวคิด PULL SYSTEM และบริษัท พีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอเรื่อง การลดประมาณคงคลังสินค้าสำเร็จ
และส่งมอบไม่ทนั ด้วยการนำระบบคัมบัง มาใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าคงคลัง โดยจัดขึน้ ณ โรงแรมจัสมิน สุขมุ วิท 23
ท่านผู้ใดสนใจรายละเอียดการนำเสนอเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ต่อในองค์กรของท่าน ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.tqmbest.com .. FTQM update ก็ขอชืน่ ชมและและแสดงความยินดีกบั ทุกองค์กรทีไ่ ด้นำเสนอผลงาน ซึง่ จะเป็นอย่างดี
แก่องค์กรอืน่ ๆ ได้นำไปประยุกต์ได้ตอ่ ไป
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บทคัดย่อ

TQM


ขอเชิญองค์กรต่างๆ ร่วมส่งผลงานบทความ
เพื่อนำเสนอในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE &
The 13th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2555
กำหนดส่งบทคัดย่อตัง้ แต่บดั นี้ -30 เมษายน 2555
download ใบสมัครได้ที่ www.ftqm.or.th

ฟรี
สมัครสมาชิก

FTQMmember
รับทราบข่าวสาร

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
สร้างเสริม ให้ความรู้ เผยแพร่ และผลักดันการประยุกต์ใช้



มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
ขอเรียนเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล



Golf Challenge

ชิงถ้วยรางวัลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม



วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหารายได้เพื่อการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ส่งเสริมการนำแนวคิดทีคิวเอ็มมาประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆ
ในประเทศไทย เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งการก่อตัง้ มูลนิธิ
ส่งเสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย
กำหนดการ และสถานทีแ่ ข่งขัน
31 พฤษภาคม 2555
12.00-19.00 น.
สนามยูนแิ ลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ นครปฐม
วิธกี ารแข่งขัน
แข่งขันแบบนับคะแนน (Stroke Play) คิด Handicap แบบ
36 Sysmtem จำนวน 18 หลุม และออกพร้อมกันทุกหลุม (Shot
Gun Start)
คุณสมบัตขิ องผูแ้ ข่งขัน
เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น

ประเภทการแข่งขัน
ประเภททีม ไม่จำกัดเพศ ชาย หญิง ทีมละ 4 คน
ค่าสมัคร
ทีม VIP
ทีมละ 40,000 บาท
ทีมทัว่ ไป
ทีมละ 20,000 บาท
รางวัลการแข่งขัน
Flight A,B,C, บุคคลและทีม, ตีไกล, ใกล้ธง
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
คุณเจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย
โทรศัพท์ 086-311-7890
e-mail : crcbkk@gmail.com
www.ftqm.or.th
ดาวน์โหลดใบสมััครได้ที่

www.ftqm.or.th

