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รายงานการประชุม 
 TQM Forum 12 : TQM Toward People Excellence พฒันาคนเก่ง สร้างคนดี ดว้ย TQM     

วนัท่ี ๖ พ.ย.๕๓ เวลา ๑๒๐๐-๑๖๓๐     
ณ หอ้งประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารรัตนคุณากร (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
๑. ผู้จัดกจิกรรม มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอม็ในประเทศไทย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
๒. วตัถุประสงค์การสัมมนา 
        ๒.๑  เพื่อเป็นการใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการนาํแนวทาง TQM ไปใชใ้นการปรับปรุงองคก์ร 
       ๒.๒ เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อต่อยอดองคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ 
๓. ผู้เข้าร่วมการสัมมนา    
  ประมาณ ๕๐ คน  
๔. วทิยากร/ผู้บรรยาย    
       ๔.๑ คุณกอบกาญจน์ วฒันรางกรู ประธานกรรมการ บริษทั โตชิบา ไทยแลนด ์ไทยจาํกดั 
       ๔.๒ คุณพรชยั ชาญมณี CIO - Chief Inspiration Officer กลุ่มบริษทั ซนักรุ๊ป 

       ๔.๓ คุณสุรศกัด์ิ สุตมาศ ผูอ้าํนวยการบริหาร โรงพยาบาลศิครินทร์   
๕. การสัมมนา  

๕.๑  ลกัษณะการจดั : บรรยาย/เสวนา  
 ๕.๒ สรุปเน้ือหาการบรรยาย 

๕.๒.๑ แนวคิด TQM ของ คุณกอบกาญจน์ วฒันรางกรู (โตชิบา) 
ไดย้กตวัอยา่ง TOSHIBA วา่ ระบบของ TOSHIBA นั้นตอ้งเป็นทีมเพราะปัจจุบนัน้ีคนเก่งทาํงานคนเดียว

ไม่ได ้ เป็นการจา้งงานแบบครัวเรือน(ซ่ึงผดิกบันโยบายของท่ีอ่ืนท่ีไม่นิยมใหท้าํงานรวมกนัในท่ีเดียวกนั) 
ระบบเงินค่าจา้งนั้นไม่สูงมาก แต่เพียงพอต่อความจาํเป็นสาํหรับการใชจ่้ายในความพอเพียง ฉะนั้นระบบ
การจา้งงานแบบครัวเรือน  คือพอ่,แม่,ลูก,นา้,ป้า,ฯลฯ อธิบายใหเ้ห็นถึงระบบน้ีวา่ ถา้ทุกคนช่วยกนัทาํงาน ก็
จะเพยีงพออยา่งแน่นอน และเนน้ใหพ้นกังานทุกคนมองเห็นคุณค่าของหนา้ท่ีการทาํงานของตน เช่น 
คนขบัรถ กต็อ้งรับผดิชอบในหนา้ท่ีการขบัรถอยา่งดีท่ีสุด เพื่อองคก์รของตวัเอง เปรียบ พนกังานทุกคนเป็น
ดงัอิฐคนละกอ้น วางเรียงกนั จนรวมเป็นหน่ึงเดียว  

-การรับพนกังานนั้น วฒิุการศึกษาไม่ใช่เร่ืองสาํคญั เนน้ประสบการณ์และการใหโ้อกาสการทาํงาน 
 -ใหพ้นกังานทุกคนทาํ Planning chart รายปี, รายวนั,(ไม่มีการตรวจ แต่ใหพ้นกังานสร้างวินยัต่อ

ตนเอง) 
 -หาหนทางใชง้บประมาณนอ้ยไดคุ้ณภาพมาก โดยใหพ้นกังานฝึกพดูทุกคน ทุกเชา้วนัจนัทร์ 

(Morning Speed) ทาํใหพ้นกังาน กลา้คิด กลา้พดู กลา้แสดงออก 
 -ใหก้าํลงัใจ ดูแลพนกังาน ถามทุกข ์สุข หรือเร่ืองต่างๆ 
 -พนกังานคนใดมีปัญหาอะไรท่ีเก่ียวกบัการทาํงานกต็าม จะมีแบบฟอร์มใหเ้ขียน แลว้ใหเ้ขา้พบ 
 
 
  



ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 
ปัญหา สาเหตุ ผลท่ีเกิด วิธีแก ้ ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเสร็จ วนัเสร็จจริง 
 
 

 
 

     

 
๕.๒.๒ แนวคิด TQM ของ คุณพรชยั ชาญมณี (Sun Group) 

 ไดย้กตวัอยา่งของ Sun Group เป็น บริษทัเก่ียวกบัทางดา้น ผลิตภณัฑไ์ก่ วา่ องคก์รของ ตนเนน้ให้
ความรักและใหค้วามรู้ “Learn to Love to Learn” (สอนใหรู้้จกัการ รักท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ) ใช ้สองระบบ คือ 

TQM (Total Quality Management) กระบวนการ คุณภาพ ในการบริหาร 
TVM (Total Value Management) ขั้นตอนและคุณค่าในการจดัการบริหาร 

 -ยกเลิก แรงกดดนัต่างๆออกใหห้มด โดยการสอบถามเร่ืองท่ีไม่สบายใจต่างๆ เก่ียวกบัการทาํงาน 
ตวัอยา่ง เช่นการส่งรายงานการทาํงานทุกวนั แลว้ทาํใหเ้ป็นการเพิ่มภาระงาน กส็ัง่ใหย้กเลิกไม่ตอ้งทาํ 
 -สอนใหห้วัหนา้ทุกคน ยกเลิกการจบัผดิ ใหห้นัมาจบัถูก โดยการใหโ้อกาส และสอนใหท้าํงานเป็น
เพื่องานท่ีเป็นระบบในระยะยาว 
 -ใหห้วัหนา้แผนกทุกคน มองลูกนอ้งใหเ้หมือนกบัญาติของตน (ลูกนอ้ง= คาํวา่ลูก คือสอนเสมือน
เขาเป็นลูกใหค้วามรัก ความห่วงใยและใกลชิ้ด, นอ้ง คือ ญาติหรือพนัธมิตรร่วมทาง) 
 -เขา้ใจปัญหาของพนกังาน เช่นในปี ๔๐ ประสพปัญหา ไขห้วดันก ทาํใหผู้บ้ริโภคไม่กินไก่ ทาํให้
เสียรายได ้จึงตอ้งปิดกิจการ นานถึง ๒ เดือน แต่ยงัตอ้งจ่ายเงินเดือนพนกังานเหมือนเดิม 

 
๕.๒.๓ แนวคิด TQM ของคุณสุรศกัด์ิ สุตมาศ โรงพยาบาลศิครินทร์ 

 การพฒันาองคก์ร โดยจดัใหมี้กิจกรรม จดังานใหก้บัพนกังาน เพื่อสร้างความสมัพนัธ์และสามคัคี
โดยใชง้บประมาณ ๑% ของรายได ้รพ. แลว้แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๔ ไตรมาส,ไตรมาส ๑ทาํบุญ, ไตรมาส ๒
พฒันาสถานท่ีต่างๆ, ไตรมาส ๓,๔ ทาํกิจกรรมต่างฯ 
 -สร้างความรัก ความเขา้ใจของพนกังาน ท่ีมีต่อสถาบนั เช่น พนกังาน Nurse Aid  ขณะทาํการเช็ดตวั
คนไข ้ถา้พดูคุยอะไรกบัผูป่้วยดว้ยเร่ืองท่ีมีผลเสียถึง รพ. กจ็ะทาํใหเ้กิดผลเสียหายต่างๆตามมา 

 - เร่ืองความเหล่ือมลํ้าของ ระดบั พนกังานเช่น ระดบัล่างจนถึงบนสุด จึงจะตอ้งสร้างความรักใน
องคก์รโดยเร่ิมใหมี้ความสามคัคีกนัในระดบัแผนกก่อนแลว้ยกระดบัไปถึงองคก์ร 

๕.๓ ประโยชน์ทีผู้่เข้าร่วมสัมมนาได้รับ 
(๑)  แนวคิด TQM ของทุกท่านท่ีนาํเสนอ สามารถนาํไปประยคุใชง้านไดจ้ริง  
(๒) เปิดมุมมองไดเ้ห็นวิสยัทศัน์ และแนวทางการพฒันาขององคก์รต่างๆ 
 
 
 

 

 



๖. ข้อเสนอแนะ 

 TQM   เป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการในการปรับปรุงพฒันาองคก์ร สามารถนาํมาใชใ้นทุกหมวด
ของการบริหารจดัการองคก์ร การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นแนวทางท่ีนาํมาพฒันาใหเ้กิดความเจริญไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม การสัมมนาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นความสําคญัของหมวด ๕ ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัยิ่งของการขบัเคล่ือน
คุณภาพองคก์ร  
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