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คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
กรรมการผูจัดการใหญ กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส
pattanachai@chaiyaboon.com


เรื่ อ งก็มีอยู วา มีนกสาวสวยสีฟาอยู ตัว หนึ่ ง
วันๆ ก็เพลิด เพลินกับการ บินรอ น ชอปปงและเที่ยวเตร
อย า งมีค วามสุข งานการก็ ทํา ไปตามที่ ควรจะมี
ไมสนใจใยดีกับสิ่ งใดๆ ทั้งนั้ น เพราะคิด เสมอวา ธุร ะไมใ ช
ทํา ไมตอ งไปสนใจ สนไปทํา ไม ทํา ไปทํา ไม และที่ ห นั กที่ สุ ด คือ
คิ ด ว า ฉั นทํา ไม ไ ด ห รอก

สวนเจางูราย ก็เที่ยวหากบ หาเขียด กินไปวันๆ เชนกัน รสชาติ กบ
เขียด ก็ออกมันๆ เค็มๆ ดังนั้นจึงเฝามองเจานกสีฟาตัวนี้
และมุง หวังที่จะกลืนกินเปนของหวาน ใหชุมปากชุมคอ ใหไดในสักวัน
ดังนั้นทุกครั้งที่เจานกสีฟา ไมอยูที่รัง เจางูรายจะเลื้อยขึ้นไปคอยดักซุมอยู
ไมใหเห็น และเมื่อเจานกสีฟากลับมาที่รัง
เจางูรายจะเข าก อกวนและโจมตีทั นที
โดยธรรมชาติ นกนั้นกลัวงูอยูแลว ดังนั้น เจานกสีฟา
ก็ไมเคยและไมกลาคิด ที่จะสูกับเจางูราย และทุกๆ
ครั้งจะรีบบินหนีไปทันที บางครั้งถึงกับไปสรางรังใหมที่ตนไมอื่น
แตก็ไมวายที่ เจ างู รายจะตามเจอ
เพราะมันมีความต องการอยางแรงกลาที่ จะกลื นกิ นนกสีฟ านี้ เปน
ของหวานลางปากใหไดสักครั้งในชี วิต
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เจาของ มูลนิ ธิสงเสริมทีคิวเอ็ มในประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ 73/1
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 e-mail ftqm@ftqm.or.th www.ftqm.or.th
ทีป่ รึกษา รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก คุณสมชาย นิราพาธพงษพร คุณประไพพรรณ ออนสมา คุณอานนท
ปวีณวัฒน บรรณาธิการ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม กองบรรณาธิการ คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ดร.วีรพจน
ลือประสิทธิ์สกุล คุณสามารถ หงษวไิ ล ดร.ลดาวัลย กระแสรชล ดร.ศจี ศิรไิ กร
Download จดหมายขาวฉบับนีแ้ ละยอ นหลังไดที่ www.ftqm.or.th
บทความตางๆ เปนทัศนะของผูเขียนโดยตรง >> สนใจติดตอสงบทความและสาระดีๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือติชมไดที่ ftqm@ftqm.or.th

อยูมาวันหนึ่งเจานกสีฟาไดไปพบกันกับนกหนุม หลอเหลามาดเทห
และในที่สุดก็ตกหลุมรักซึ่ งกันและกัน จึงพากันมาสรางรังรัก รังใหมและมีลูกนอยๆ
ดวยกัน อยูกินกันอยางมีความสุข ตางสลับผลัดเวรกันไปหาอาหาร
และชวยกันดูแลลูกนอยใหอยูรอด ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง
กาลเวลาผานไปไดไมนาน ในที่สุดวันนั้ นก็มาถึง คือวันที่เจางูราย
ติดตามมาเจอรั งรั กที่ มาสรางกันใหมของเจานกสี ฟา
เพราะเจ างูรายมีความมุ งหวังอันแรงกล าที่ จะนําเจ านก
สีฟามากินเปนของหวานลางปากใหได
เจางูรายเห็นนกสีฟาบินอยู ก็แอบๆ ดู จนไปพบรังและเห็นมีลูกนกตัวนอยๆ
หลายตัวอยูในรัง ในสมองก็ฉุกคิดขึ้นทันที่วา หากแมนกไมไดกิน
กินลูกนกนาจะอรอยกวากันเยอะเลย ดังนั้นจึงแอบซุมอยูไมใหพอนกและแมนกรู
เชาวันรุงขึ้นพอนกออกไปอาหารตั้ งแตเชามืด เวลาผานไปนานก็ยังไมกลับมาซักที
ลูกนกต างก็รองกันกระจองอแง เพราะเลยเวลาที่ เคยได กินกันไปนานแลว
แมนกจึงตัดสินใจที้งลูกนอยเพื่อที่จะไดไปเรงหาอาหารชวยพอนกอีกแรงหนึ่งมาใหลูก
โดยหารูไมวาเจางูราย มาซุ มรออยูแลว
พอแมนกบินจากไป เจางูรายไมรอชา รีบเลื้อยขึ้นไปที่รังนกทันทีและอิ่มอกอิ่มใจวา
เชานี้จะมีความสุขที่สุด สมกับที่ตั้งตารอคอยมานาน ลูกนกเห็นมีงูเลื้อยมาที่รัง
ด วยสั ญชาติ ญาณรู วาภั ยร ายกําลั งคื บคลาน จึงต างช วยกั นส งเสี ยงร องกั นสุ ดกําลั ง
แมนกไดยินเสียงลูกนกรองดังผิดปกติ จึงหันหลังกลับรีบบินกลับมาที่รังทันที
แมนกสีฟาหัวใจแทบสลายเมื่อภาพที่ ปรากฏอยูตรงหนาคือ
เจางูรายคูอริกําลังเลื้อยไปที่รัง ในสมองแมนกคิดอยางเดียววา ตายเปนตาย ลูกฉันตองปลอดภัย ถลาบินเขาหาเจางูรายทันที พรอมกางเล็บ เขาขยุม
จงอยปากเขาจิกกกก อยางถวายชีวิต เจางูรายก็ไมเบา
ฉกกลับมาเปนพัลวันดวยเชนกัน สวนเเมนกก็ไมยอมลดลาวาศอก คิดอยางเดียว
ตายเปนตาย - ลูกฉันตองปลอดภัย จึงสูแบบสุดใจ ถวายชีวิตสู จิกกกกก
โตตอบงูกลับไปเปนพัลวันเชนกัน
เจางูรายโดนจิก หัว หู จมูก รวมทั้งตา จนนวม เห็นทาไมดี
วันนี้ เจานกสีฟามันบาอะไรขึ้ นมา คิดแลววถอยหลังกลับเลื้อยหนีลงตนไมไปทันที
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เราได เรี ยนรู อะไรจากนกสีฟ า นี้ บางครับ
1. เจางูราย คือสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา วัฒนธรรม คานิยม ความคิด ความเชื่อ ที่ผิดๆ
สะสมกันมา นโยบาย กฏระเบียบ ที่ไมไดความแตกลับถูกฝงรากลึกในองคการของเรา
ยากที่ จะเปลี่ยน หนักกวานั้นคือยากที่ จะคิด หรือหากใกลตัวเขาของเราเขามาหนอยก็
คือโรคภัยไขเจ็บ โรคอวน หรือน้ําหนักมาก ที่แคคิดจะลดลงใหได ก็ยากแลว ฯลฯ
2. นกสีฟา คือตัวเรา ที่คิดวา เราสูไมได เราเปลี่ยนไมได เราทําไมได ยากเกินไปที่จะทํา
ยากเกินไปที่จะคิด เปนเรื่องของผูหลัก ผูใหญ ที่เขาทํากันมานาน มันยากเกินความ
สามารถของเราที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได หรือเรามันอวนจนหมด สิทธิ์ผอม คิดเหมือน
อยางที่ เจานกสีฟาคิดมาตลอดวา ไมสามารถสูกับเจางูรายนั้นได คนเราหากคิด
เหมือนเดิม ทําเหมือนเดิม กินเหมือนเดิม นอนเหมือนเดิม ก็สรุปไดทันทีเลยวา
อวนเหมือนเดิม แนนอน
3. ลูกนก คือ พลังสําคัญที่ทําใหนกสีฟาคิดวา ตายเปนตาย - ลูกฉันตองปลอดภัย
ลูกนกจึงเปรียบเหมือนหมุด ที่ยึดพลังชีวิตทั้งหมดหรือพลังทั้งหมดที่มีอยูของแม
นกที่มีอยูเอาไว จึงสูแบบสุดใจ ถวายชีวิตสู จิกกกกก
สําหรับเรา เราตองหาหมุดยึดใหพบดวยเชนกัน วาเราทําเพื่อใคร ตัวเรา ครอบครัวของเรา
หรือองคการ (ที่เปรียบเสมือนบานหลังที่ 2) ของเราครับ

สรุป ชีวิตของเรา มีอยู 2 ทํา เทานั้น คือ
1.ทํา หรือ 2.ไมทํา หากเราคิดวาจะทํา มันไมมีอะไรที่เราทําไมได และเมื่อเราคิดวาเรา
ทําได เราก็ทําไดอยางที่คิดนั่นเอง กําแพงเมืองจีนใชเวลาในการกอสรางอยูหลาย 100 ป
กวาจะสําเร็ จ แต สิ่งที่ ยากที่สุดในการสรางกําแพงเมื่ องจีนคือ
เรากลาพอหรือไมที่จะวางหินกอนแรกนั้นลงไป มันก็เทานั่นเอง
เพื่อนๆ ครับ กลาไหมครับ ที่จะมาเปนนกสีฟา แลวรวมฝูง บินไปดวยกัน
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
paritud@gmail.com


การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชลอตัวมาหลายปตอกัน โดยเฉพาะเมื่ อ
เทียบกับประเทศรอบบานชาวอาเซียนดวยกัน เครื่องจักรกลหลักผลักดันเศรษฐกิจของ
บานเรามีสามประการคือ การสงออก การบริโภคภายในประเทศ และการลงทุนภาครัฐครับ
นับตั้งแตเกิดความไมสงบทางการเมืองตั้งแตป 2550 การสงออกชลอตัวลงอยางมาก
การลงทุ นภาครัฐทํา ไมไดตามที่ วางแผนไว เพราะเกิดการประทวงและฟองรองมากมาย
เมื่อกระแสเงินไมไหลมาที่ภาคประชาสังคม การบริโภคภายในประเทศก็ติด ๆ ขัด ๆ เพราะคน
ชั้นกลางไมอยากจับจายเมื่อไมแนใจวาเงินในกระเปาจะหมดลงเมื่อใด
จะมีการจายมาก ๆ ก็เปนชวง ๆ จากนโยบายแปลก ๆ เชน รถคันแรก
เพิ่มคาแรงรายวันเทากันทั่วประเทศเปน 300 บาท ยกฐานเงินเดือนคนจบปริญญาตรี
เปน 15,000 บาท ซึ่งเปนเรื่องที่ไมควรทํา หรือทําขามขั้นตอนทั้งนั้น
หากจะจุ ดระเบิ ดเครื่ องจักรกลผลักดันเศรษฐกิ จของประเทศไทยอี กครั้ ง
ผมเชื่อวาการลงทุนภาครัฐจะเปนปจจัยที่ เหมาะสมที่ สุดครับ
โดยเฉพาะอย างยิ่ งการลงทุ นขนาดใหญ ขั้ นเมกะโปรเจ็กทั้ งหลาย
ไมวาจะเปนโครงการบริ หารจัดการน้ํา รถไฟรางคู หรือรถไฟความเร็วสูง
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โครงการเหลานี้ จะตองอาศัยเทคโนโลยี และที่ ติ ดตามมาคื อวงเงินกู จาก
ตางประเทศซึ่ งจะมีชวงเวลาปลอดหนี้ และอัตราดอกเบี้ ยมากนอยแคไหนก็ขึ้นกับ
อํานาจการต อรองและนโยบายของประเทศผู ใหกู เป นสําคัญ
อยางไรก็ตาม เมื่ อเสร็จสิ้ นโครงการเชนรถไฟรางคู หรือรถไฟความเร็วสูงนั้ น
แทนที่จะไดแตโครงสรางพื้นฐานมาใชงานแตเพี ยงอยางเดียว เราควรจะคิดให
รอบดานโดยมองไกลไปถึ งอนาคตโดยดู ตั วอย างจากหลายประเทศที่ ก าวจาก
ประเทศกําลังพัฒนาสู ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนญี่ปุ น เกาหลีใต
ไตหวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือแมแตมาเลเซียใกล ๆ บานเรา
นั่นคือ ประเทศใดจะมาเสนอโครงการกอสรางพรอมเงินกูนั้น เราจะยอมรับ
ใหทําโครงการก็ตอเมื่ อยอมรับเงื่อนไขสําคัญ คือ มีแผนการถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
ประเทศไทยโดยยอมใหนักวิชาการ วิศวกร และชางเทคนิ คของไทยเขารวมทํางาน
ในโครงการตั้ งแตต น
เปาหมายหลักของเรา คือการทํา C and D หรือ Copy and Development
เพื่อสรางเทคโนโลยีของเราเองในที่สุด ตัวอยางที่เปนรูปธรรมมีใหเห็นทั้งญี่ปุนและจีน
ที่ ใหเยอรมั นสร างรถไฟความเร็ วสู งให สายเดียว หลั งจากนั้ นก็พั ฒนาและสราง
เองจนสงออกไดในที่สุด
แนนอนครับ เรื่องที่วานี้จะเกิดขึ้นได ตองตั้งตนจากนโยบายของ
รัฐบาล หรือจะฟนธงลงใหชัดๆ ก็ตองเปนนโยบายของผูนําคือ
ทานนายกรัฐมนตรี ซึ่งนาจะไดจากขอแนะนําของทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนะครับ
ผมจะฝนมากเกินไปไหมครับ???
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com

    
ย้ําสิบขั้นตอนงายๆ ในการทํางานใหประสบความสําเร็จในแตละวัน
อานแลวตรวจสอบดูซิวา ในแตละขั้นตอนที่กลาวมานี้ทานทํากี่มากนอยเพียงไร
1. จัดการเอกสาร และอุปกรณตางๆ บนโตะทํางานใหมีความเรียบรอย
เพื่อไมใหตองเสียเวลาในการคนหา และลดความวุ นวายเมื่ อถึงเวลาที่ จะหยิบออกมาใช
2. ตรวจสอบอีเมลในชวงเริ่มตนการทํางานของแตละวัน (ชวงเชา) กอนที่จะทํางานอยางอื่นตอไป
3. จัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน ที่จะตองทําใหเสร็จสิ้นภายในวันนั้น
4. ในกรณีที่ตองทํางานรวมกัน แบงแยกรายละเอียดของงาน ที่จําเปนจะตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเพื่ อนรวมงาน เพื่อชวยใหทํางานไดรวดเร็วขึ้น
5. ทํางานใหเสร็จทีละชิ้น กอนที่จะขยับไปทํางานชิ้นถัดไป
6. ลดการใชกระดาษ ดวยการจัดลําดับความสําคัญของขอมูลออกเปนหมวดหมู
และเก็บลงในคอมพิวเตอร ซึ่ งจะสามารถดึงขอมูลออกมาใชไดงายกวา
7. สื่อสารกับเพื่อนรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ เห็นภาพชัดเจน รวมทั้งวางแผนการทํางาน
อยางระมัดระวัง เพื่ อใหงานเสร็จตรงตามเวลา
8. เพิ่ มความรวดเร็วในการทํางาน ดวยการจัดตารางเวลา ว าจะวางช วงเวลาไหน
และบอกใหเพื่อนรวมงานรู เพื่อจะไดไมเกิดการรบกวนกัน
9. พักสักนิด ดวยการลุกขึ้นเดิน หรือ อาจจะเดินออกไปรับประทานอาหารกลางวัน
ในรานที่ไกลจาก ออฟฟศไปอีกสักหนอย เพื่ อใหรางกายรูสึกกระปรี้ กระเปรา

>>

10. กอนที่จะออกจากที่ทํางาน จัดโตะทํางานใหเรียบรอยอีกครั้ง และเขียนโนตเอาไววา
พรุงนี้มีงานจําเปนอะไร ที่จะตองทําบาง และกลับบานอยางมีความสุข
ขอมูลจาก https://www.gotoknow.org/posts/276496


ขอเชิญสมัครสงผลงาน/บทความของการดําเนินงานทีเ่ ปนแบบอยางทีด่ ี
(Best Practices) เพื่อนําเสนอในงาน

Call for Paper


 TQM Best-Practices

> ผลงานการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องจนมีประสิทธิผลถึงระดับเปน "แบบอยางที่ดีเยี่ยม" แกผูอื่น
> ผูสมัครจะตองจัดสง Abstract, Full Paper, Presentation Slide ใหคณะกรรมการฯ
ตรวจทาน ชี้แนะเพื่อยกระดับ และประเมินเพื่อมอบรางวัล TQM-Best Practices Award



TQM-Progressive Learners

> ผลงานการปรับปรุงกระบวนการทีป่ ระสงคจะเขารวมนําเสนอ เพือ่ แบงปนความรู ประสบการณ แรงบันดาลใจ
กับผูอ ื่นซึ่งจะไมไดรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ เพือ่ มอบรางวัล
> ผูสมัครจะตองจัดสง Abstract และ Presentation Slide ลวงหนา (ไมตองจัดทํา Full Paper)

 
(กําหนดการนําเสนอผลงาน 19-20 สิงหาคม 2558)






คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท 086-311-7890 e-mail : tqmsymposium@gmail.com
Download คูมือรายละเอียดและใบสมัครไดที่ 

