การเดินทางของ

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
บั น ทึ ก บทเรี ย น จากก้ า วย่ า งที ่ ผ ่ า นมา สู ่ ค วามท้ า ทายในภายหน้ า
ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิส์ กุล
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
สมชาย นิราพาธพงศ์พร
รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์
พัฒนชัย กุลสิรสิ วัสดิ์

ก้าวย่างทีผ่ า่ นมา

พ.ศ.2538 ก่ อ กำเนิ ด มาเพื ่ อ TQA
ในงานประชุมหน่วยงานของรัฐ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสริมสร้าง
ความสามารถแข่งขันของประเทศ ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับ
สนุนการวิจัย (สกว.) ที่ โรงแรมรีเจนท์ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวฒ
ั นาชัย รองผูอ้ ำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พบกับ ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิส์ กุล
ที่ปรึกษางานวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวฒ
ั นาชัย
(สพช.) และได้ชกั ชวนให้ทง้ั สองหน่วยงาน ร่วมมือกันในการผลักดันให้
มีการจัดตั้ง "รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:
TQA)" ขึ้นในประเทศไทยในทำนองเดียวกันกับ The Malcolm
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ในประเทศสหรัฐ
อเมริกา
ดร.วีรพจน์ ได้นำความมาหารือและได้รบั ความเห็นชอบจาก
อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ
อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ ผู้อำนวยการ สพช. ให้เป็นผู้ประสานงานจัด
เตรียมบันทึกความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อจัดตั้ง "รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ" ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้มี
พิธีงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิส์ กุล ผูอ้ ำนวยการ สวทช. กับ อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณี

สาระสำคัญของบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่ วัตถุประสงค์
ของโครงการที่จะจัดทำร่างเกณฑ์และกระบวนการตัดสินรางวัลที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยให้เสร็จภายใน เวลา 1 ปี
ภายใต้กรอบงบประมาณ 2 ล้านบาท โดยแต่ละหน่วยงานจะแบ่งออก
ค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่งหนึ่ง และให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ
ขึน้ มาชุดหนึง่ ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาคเอกชน
และภาครัฐประมาณ โดยมี อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ เป็นประธาน ศ.ดร.
นักสิทธิ์ เป็นรองประธาน ดร.วีรพจน์ และ ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล เป็น
เลขานุการและรองเลขานุการตามลำดับ กรรมการ ประกอบด้วย อ.สมชาย
นิราพาธพงศ์พร และผูท้ รงคุณวุฒทิ า่ นอืน่ ๆ รวมประมาณ 30 ท่าน รวมทัง้
ให้ตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ดร.วีรพจน์ ดร.ลดาวัลย์ ดร.ณรงค์
ศิรเิ ลิศนวกุล น.ส.สุดารัตน์ คงแป้น มีหน้าทีศ่ กึ ษา วิจยั เปรียบเทียบเกณฑ์
ตัดสินรางวัลของประเทศต่างๆ และจัดทำร่างเสนอต่อคณะกรรมการ
กำกับฯ

ดร.ลลาวัลย์ กระแสร์ชล

อ.สมชาย นิราพาธพงศ์พร

พ.ศ.2539 ก้าวแรกเพือ่ TQA
คณะทำงานได้ศึกษาข้อดีและข้อด้อยของเกณฑ์ตัดสินรางวัลในประเทศต่างๆ อาทิ
MBNQA, Australian Quality Award, Singapore Quality Award และได้จัดทำร่างเกณฑ์และ
กระบวนการตัดสินรางวัล คุณภาพแห่งชาติในประเทศไทย TQA ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ
กำกับฯ ได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจาก The National Institute of Science and Technology : NIST มาให้ความรู้
เกี่ยวกับ MBNQA เป็นเวลา 3 วัน และ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
Australian Quality Award เป็นเวลา 3 วันเช่นกัน รวมทัง้ ได้สง่ คณะทัศนศึกษา ประกอบด้วย อ.สมชาย
(หัวหน้าทีม) ดร.วีรพจน์ และ น.ส.สุดารัตน์ ไปดูงาน Singapore Quality Award ซึง่ ได้แนวคิดทีด่ คี อื
ความเป็นอิสระจากภาครัฐบาลในการดำเนินงาน และการ พึง่ ตนเองได้ใน เรือ่ งงบประมาณ โดยได้
รับการสนับสนุนจากบริษทั เอกชนแต่เป็น ทีน่ า่ เสียดายทีแ่ นวความคิดนีไ้ ม่สามารถผลักดัน ให้นำมา
ใช้ได้สำเร็จ

พ.ศ.2540 ก้าวต่อมาก็เพือ่ TQA
ในวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการได้จัด สัมมนาเพื่อทดสอบความ
สามารถใช้ ง านได้ (Validity Test) ของร่ า งเกณฑ์ ต ั ด สิ น รางวั ล ที ่ ไ ด้ จ ั ด ทำขึ ้ น โดยเชิ ญ ผู ้
บริหารระดับสูงใน บริษทั ชัน้ นำของ ประเทศไทย (ใช้วธิ เี ลือกอย่างเจาะจง) บริษทั ละ 8-12 ท่าน
จำนวน 22 บริษทั มาทำการประเมินระดับคุณภาพ ของ ระบบบริหารของตนเอง
จากการสังเกตของ facilitator ประจำแต่ละกลุ่ม พบว่า ผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว
มีความเข้าใจในเกณฑ์ฯ สามารถประเมินได้ระดับคะแนนใกล้เคียงกันพอสมควร แต่มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะประเมินได้คะแนน สูงกว่าทีเ่ ป็นจริงเล็กน้อย และเห็นว่า เกณฑ์ชว่ ยทำให้คน้ พบโอกาสในการ
ปรับปรุงตนเองได้ดี
ซ้ายมือเป็น Radar Graph ทีแ่ สดง
ค่าเฉลีย่ ค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุดของ คะแนน
ระดับคุณภาพ ของระบบบริหารในแต่ละ
หมวด ของทัง้ 22 บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมการทดสอบ
(แสดงค่าเป็น %) ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ระดับ
คุณภาพของระบบบริหาร โดยรวมของ 22
บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมการทดสอบ ยังอยูใ่ นระดับ
ต่ำ
ทำให้เห็นได้ว่า มีความจำเป็น
ที่จะต้องมี มาตรการส่งเสริมให้ความรู้
ในด้านการปรับปรุง กระบวน การปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล

พ.ศ.2541 ส่งไม้ผลัดต่อไป
หลังสิ้นสุดโครงการวิจัย ทาง สวทช. ได้ตกลงใจให้ สพช. เป็นผู้รับภาระกิจในการ
จัดตั้งสำนักเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินรางวัล และ ดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถ
รับสมัครและมอบรางวัลต่อไป ซึง่ สพช. ได้รบั มาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จ โดยสามารถดำเนิน
การรับสมัครและ พิจารณาตัดสินมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในประเทศไทย ได้เป็นครัง้ แรกในปี
พ.ศ.2544

พ.ศ.2542 ชีวิตนี้อุทิศให้ TQM
ด้วยเล็งเห็นว่า ระบบบริหารจัดการคุณภาพของบริษัทไทยยังอยู่ในระดับที่อ่อนแอมาก
และ มีความจำเป็นทีจ่ ะต้องมี มาตรการส่งเสริมให้ความรูใ้ นการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.วีรพจน์ อ.สมชาย และ ดร.ลดาวัลย์ ได้รเิ ริม่ จัดให้มี
Symposium on TQM Best-Practices in Thailand โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับ
TQM และ ให้เป็นเวทีสร้างบริษัท TQM ที่มีความพร้อมในการยื่นสมัครรับรางวัล TQA ด้วย
จึงได้รา่ งโครงการจัดงานฯและนำไปของบประมาณสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดงานครัง้ แรก จาก
สพช (อ.ประสิทธิ)์ และ สวทช (ศ.ดร.นักสิทธิ)์ ฝ่ายละ 3 แสนบาท ซึง่ ทัง้ สองหน่วยงานก็ตกลง
อนุมตั ใิ ห้มาในทันที (คุยกันไม่ถงึ 5 นาที) ด้วยเล็งเห็นว่ากิจกรรมการประชุมวิชาการเกีย่ วกับ TQM
นีจ้ ะเป็นผลดีตอ่ การเสริมสร้างความสามารถแข่งขันของประเทศ และ คงจะมีความไว้วางใจในตัว
ผูร้ เิ ริม่ ดำเนินโครงการทีม่ งุ่ ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นทีต่ ง้ั

พ.ศ.2543 ปฐมบทของภาระกิจหลัก
ในวันที่ 17-18 มีนาคม งาน Symposium on TQM Best-Practices in Thailand ถูกจัดขึน้
เป็นครัง้ แรก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ ในนามคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมทีควิ เอ็มแห่ง
ประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ สวทช. และ สพช. ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ
แห่งประเทศไทย สมาคมคิวซีแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ) สมาคมศิษย์
เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) สมาคมมาตรฐานไทย
และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีผมู้ าร่วมงานกว่า 500 คน มีรายรับหลังหักค่าใช้จา่ ยแล้ว
เหลื อ เงิ น ประมาณ 7 แสนบาท ซึ ่ ง ได้ น ำไปใช้ จ ่ า ยเป็ น ทุ น ในการจั ด งานครั ้ ง ต่ อ ๆมาทุ ก ปี
และได้นำมาเป็นเงินทุนในการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสิรมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งได้สำเร็จใน
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2544-2552 ก้าวไปตามเส้นทาง
การจัดงาน Symposium on TQM Best-Practices in Thailand ได้ดำเนินการต่อมา
เป็นประจำทุกปี ด้วยความเสียสละของคณะกรรมการจัดงาน ภายใต้การนำของประธานและ
เลขานุการของคณะกรรมการจัดงาน ดังต่อไปนี้
พ.ศ.

ครั้งที่ ประธานคณะกรรมการจัดงาน

เลขานุการ

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

1
2
3
4
5
6
7

นายสมชาย นิราพาธพงศ์พร
นายสมชาย นิราพาธพงศ์พร
นายอานนท์ ปวีณวัฒน์
นายอานนท์ ปวีณวัฒน์
รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล

2550
2551
2552
2553

8
9
10
11

ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
นายพัฒนชัย กุลสิรสิ วัสดิ์
นายพัฒนชัย กุลสิรสิ วัสดิ์
นายพัฒนชัย กุลสิรสิ วัสดิ์

นายชำนาญ รัตนากร
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
น.ส.สุดารัตน์ คงแป้น
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
น.ส.มนทิรา โรจนวิสทุ ธ์
น.ส.ณัฎยา ตันพิรฬุ ห์
นายเจริญชัย ฉิมเนียม
นายเจริญชัย ฉิมเนียม
นายเจริญชัย ฉิมเนียม
นายเจริญชัย ฉิมเนียม

อ.อานนท์ ปวีณวัฒน์

รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ นายพัฒนชัย กุลสิรสิ วัสดิ์

ในระหว่างการเตรียมจัดงานในแต่ละปี คณะกรรมการฯ ได้สรุปบทเรียนการจัดงานใน
ปีที่ผ่านมาและปรับปรุงคุณภาพและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะ
1. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการรั บ สมั ค ร-คั ด เลื อ ก-ประเมิ น คุ ณ ภาพของบทความพิจารณาให้รางวัล ให้มีมาตรฐานสูงที่ชัดเจน และ มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น และ ได้จัดทำเป็นคู่มือ
ปฏิบตั งิ านสำหรับใช้ในแต่ละรอบปี
2. พัฒนากระบวนการวางแผนและการเตรียมจัดงานในด้านอืน่ ๆ อาทิ การประชาสัม
พันธ์ การคัดเลือกสถานที่ การจัดพิมพ์ Proceedings ฯลฯ และจัดทำเป็นเอกสารมาตรฐานการ
ปฏิบตั สิ ำหรับใช้ในแต่ละรอบปี
3. สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูล ผู้รู้+ผู้รัก TQM, บริษัทที่นำ TQM มาใช้ และ
ผูป้ ระสานงาน TQM ในบริษทั ต่างๆ ตลอดจน ผูม้ าร่วมงานประชุมประจำปี

พ.ศ.2546 เติบโตอย่างช้าๆ แต่มั่นคง
ประสบความสำเร็จในการจดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธีส่งเสริม
ทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.)" เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง และ
สามารถดำเนินภาระกิจในการเผยแพร่ TQM สูส่ งั คมไทยได้อย่างมี ประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
ควบคู่กับการจัดงาน Symposium on TQM Best-Practices in
Thailand เป็นประจำทุกปี มสท. ยังได้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ TQM
แก่ผสู้ นใจปีละ 3-4 ครัง้ เรียกว่า TQM Forum ซึง่ ในปี พ.ศ.2553 ได้จดั ขึน้ รวม
4 ครัง้ นับเป็นครัง้ ที่ 9, 10, 11, 12

พ.ศ.2552 เผชิญความท้าทายในภายหน้า
ครบรอบสิบปีของการจัดงาน Symposium on TQM Best-Practices in Thailand มสท.
จึงจัดงานเลีย้ งฉลองขึน้ โดยได้เชิญผูท้ ม่ี สี ว่ นสร้างความสำเร็จ ให้แก่ มสท. มาร่วมงาน
ในงานดังกล่าว อ.ประสิทธิ์ และ ศ.ดร.นักสิทธิ์ ได้กล่าวแสดงความชื่นชม ที่ "มสท.

เติบโตมาได้อย่างยัง่ ยืน จากทุนเริม่ ต้นไม่กแ่ี สนบาท ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก สพช และ
สวทช ทั้งนี้ ด้วยความเสียสละของกรรมการมูลนิธิและกรรมการจัดงานหลายๆ ท่าน
รวมทัง้ ด้วยนโยบายการพึง่ ตนเองมาโดยตลอด ซึง่ ถือเป็นแบบอย่างทีด่ "ี
สรุปบทเรียน จากก้าวย่างทีผ่ า่ นมาของ มสท. มีทง้ั จุดแข็งทีช่ ว่ ยนำพาองค์กรซึง่ เป็นองค์กร
ที่ไม่แสวงหากำไรและเริ่มต้นด้วยสองมือเปล่ามาสู่ความสำเร็จในวันนี้ และ จุดอ่อนที่ทำให้เรา
ยังไม่บรรลุภาระกิจได้ดเี ท่าทีค่ วร ซึง่ พอจะสรุปได้ดงั นี้
จุดแข็ง
1. การมีอดุ มการณ์ของคณะกรรมการหลายท่าน ทีเ่ สียสละเวลามาช่วยงาน เพือ่ ประโยชน์
ของประเทศเป็นที่ตั้ง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากสังคม สามารถ
ดำเนินการมาได้อย่างต่อเนือ่ ง และ ทำให้องค์กรมีความมัน่ คงและยัง่ ยืนอยูไ่ ด้
2. การพึ่งพาตนเอง และ ความมีอิสระในการดำเนินงานไปตามความฝันร่วมกันของ
คณะกรรมการ
3. การหมั่นปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและกำหนด
ไว้เป็นมาตรฐาน
จุดอ่อนที่ควรปรับปรุง
1. การมุง่ มัน่ สร้างฐานข้อมูล ผูร้ กั -ผูร้ ู้ TQM และ บริษทั ทีน่ ำ TQM มาใช้อยู่
2. การได้รบั การสนับสนุนอย่างแข็งขันจาก ชุมชน TQM ทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐ

ความท้ า ทายภายหน้ า

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ มสท. ในการเผยแพร่ความรู้ และ
ส่งเสริมให้มีการนำ TQM ไปใช้ในการบริหารองค์กร ทั้งภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากการจัดงาน Symposium + TQM Forum แล้ว มสท.
มีความท้าทายทีส่ ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. แก้ไขจุดอ่อนทัง้ 2 ข้อข้างต้น (สร้างฐานข้อมูลผูร้ กั +ผูร้ ู้ TQM
และ สร้างเครือข่ายผูส้ นับสนุนค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงาน ขาประจำ ทัง้ การ
จัด Symp.+Forum+มอบรางวัล ตามข้อ 2.)
2. ขยายการให้รางวัล TQM Best Practices ที่ให้แก่เจ้าของ
กระบวนการเป็น ให้แก่ทง้ั บริษทั (ครอบคลุมกระบวน การหลักๆ ของทัง้ บริษทั
ประมาณ 12~16 กระบวนการ โดยอาจ จัดเป็น 6 หมวด คล้าย TQA แต่วธิ กี าร
พิจารณาและให้รางวัลจะเป็น แบบทีเ่ ราทำอยูใ่ นปัจจุบนั )
3. แสวงหาโอกาสที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มี บทบาท
ในการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับ TQM อาทิ สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทยญีป่ นุ่ ) สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นต้น ในการจัดงาน Symposium
on TQM ร่วมกัน การให้รางวัลตามข้อ 2. ร่วมกับรางวัลอืน่ ๆ อาทิ QC Prize,
5-S Prize, Kaizen Prize ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับ TQM สูส่ งั คมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) (PMQA) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ
วิสาหกิจ (SEPA) เป็นต้น เพือ่ ให้องค์กร เหล่านัน้ มีความเข้าใจและสามารถ
ดำเนินการส่งเสริม TQM ควบคูไ่ ปกับ PMQA และ SEPA ได้อย่างถูกแนวทาง
และมีประสิทธิ ผลยิง่ ขึน้ ตลอดจนหาช่องทางผลักดัน เพือ่ ให้รฐั บาลกำหนด
เป็นนโยบายที่จะนำ TQM ไปใช้ในการบริหารหน่วยงานราชการทั้งหมด
ให้ได้
5. ถ่ายทอดความรูแ้ ก่- และร่วมมือกับ- สถาบันอุดมศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนด้าน TQM
6. ให้ความรูด้ า้ น TQM แก่สงั คมในวงกว้าง ผ่านสือ่ ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือ โทรทัศน์
....ทางข้างหน้าแม้ย่างก้าวอีกยาวไกล
แต่ไม่ไกลเกินใจที่ใฝ่ฝัน
จักบรรลุสู่เส้นชัยในสักวัน
ศรัทธามัน่ อุดมการณ์ TQM....

