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สวัสดี สมาชิกชาว FTQM ทุกทาน
เดื อนกั นยายน มากั บฟ าฝนจริ งๆ ฝนฉ่ํ า ได
ทุกวั น ทา นสมาชิ ก FTQM รักษาสุขภาพ อยาตากฝน
บอยๆ นะคะ บานไหนหนาต างเยอะ ก็ลําบากหน อย ตอง
คอยปดหนาตาง ประตูใหดี ไมเชนนั้น กลับถึงบานตอง
มานั่ งเช็ ดถูจนเหนื่ อยออนอีก
บทความครั้งนี้เรียกวา ครบรส มีทั้ง ผูนํา และ
ผู ทํา คุ ณ ภาพ ต องถื อว า สํ า คั ญทั้ งสิ้ น ดิ ฉั นเองมอง
องค กรเหมื อนครอบครั ว เห็ นด ว ยกั บ อาจารย อานนท
อยางมากวา คุณภาพตองมาจากผูนํา เหมือนครอบครัว
ที่ ดูได จากพอแมนั่นแหละค ะ และคนสรา งคุณ ภาพคื อ
คนทํางาน ก็ ตองจริ งแน นอนอยา งที่ อาจารย ปริ ทรรศน
กล า วไว หากดิ ฉั นจะเปรี ย บเที ย บกั บครอบครั ว อี ก
ความดีความเกงก็อยูที่ตัวลูก ไมใชพอแม แตปจจัยหลัก
ก็มาจากพอแมนั่นแหละ อานแลวถางง ก็รีบเปดไปอาน
Sign In & the Exclusive เลยคะ
ทายนี้ ใกล เขามาแลวนะคะ สําหรั บการประชุม
วิชาการ Symposium on TQM Best Practices in Thailand ครั้งที่ 13 ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2555 รายละเอียด
อยูทาย TQM Update ฉบับนี้คะ
หวั ง ว า จะได พบเพื่ อนๆ ชาว FTQM ที่ ง าน
Symposium และพบกันใหมฉบับหนานะคะ

เจ าของ มู ลนิ ธิสงเสริ มที คิว เอ็ มในประเทศไทย สํานั กงานพั ฒนาวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หงชาติ 73/1
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 e-mail ftqm@ftqm.or.th www.ftqm.or.th
ที่ ปรึกษา รศ.ดร.ปริ ทรรศน พันธุบรรยงก คุณสมชาย นิราพาธพงษ พร คุ ณประไพพรรณ อ อนสมา คุณอานนท
ปวี ณวั ฒน บรรณาธิการบริ หาร ดร.ลดาวั ลย กระแสร ชลบรรณาธิ การ คุ ณเจริ ญชั ย ฉิ มเนี ยมกองบรรณาธิ การ
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล คุณสามารถ หงษวิไล

บทความตางๆ เปนทัศนะของผูเขียนโดยตรง >> สนใจติดตอสงบทความและสาระดีๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือติชมไดที่ ftqm@ftqm.or.th
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คุณอานนท ปวีณวัฒน
ผูจัดการ บริษัท คลีน เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด
กรรมการมูลนิธิ สงเสริ มทีคิวเอ็ มในประเทศไทย
anondp@gmail.com






        



      

เจ า นายไม ใ สใ จในการปรับ ปรุ งงาน จึ งไม สนใจที่ จ ะค นหาป ญ หา
และปลอยให ลูกนองดําเนิ นงานกั นเอง
 เจ านายมีความเห็ นวา ลูกน องต องสามารถแกป ญหาได หากแก ไข
ปญหาไมไดจะถือวาทํางานบกพรอง ลูกน องจึงไมเป ดเผยวามี ปญหาแตยั งแกไข
ไมได หรือยังไมไดรับการแกไข
 ผูที่เกี่ ยวของไมอยากเปดเผยปญหา เพราะอาจถูกมอบหมายใหไป
แกไขปญหา
 เจ า นายไม อยากทะเลาะกั บผู บ ริ หารในสายงานที่ เ ป นผู ก อป ญ หา
จึงปดเงียบไว
 ผูที่เกี่ยวของคิดวายังไงปญหานี้ก็ไมสามารถแกไขได จึงนิ่งเฉย
 ป ญ หาเกิ ดขึ้ นนานแล ว จนกลายเป นเรื่ องปกติ ที่ คนส ว นใหญ
ยอมรับไปแลว จึงไมรูสึกวาเปนปญหา
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จากที่ก ลาวมาข างต นจะเห็นไดว าปญ หาส วนใหญเกิ ดจากผู นําไม โดยทางตรงก็ ทางอ อม ดังนั้ น
เพื่อใหการปรับปรุงงานและการแกไขปญหาเปนไปอย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูนําจะตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
 ตองสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทําใหลูกคาทั้งภายนอกและภายในองคกรพอใจ (ลูกคา
ภายในองค กร คือ หนวยงานถัด ไปที่เราสงมอบงานหรือวัสดุใหไปดําเนิ นการตอ)
 ตองเปลี่ยนความคิดจาก "ปญหา คือ ความบกพรอง ซึ่งเปนเรืองนาอายที่จะเปดเผย"
มาเปน "การพบเห็ นปญหาเปนเรื่ องที่ นายิ นดี เพราะทําใหเรามีโอกาสที่จะปรับปรุ งงานใหดีขึ้ น"
ดังนั้นจึ งควรยินดีรับฟงปญ หาตางๆ จากผูที่เ กี่ยวของ
 ตองระลึกเสมอวา "การที่พบเห็นปญหามากไมใชปญหาแตเปนโอกาส" แต "ปญหาเดิม
ที่เคยแกไขไปแลวแตยังพบเห็นอยู ตางหากที่เปนป ญหา"
 ตองส งเสริมและสนับสนุ นใหพนัก งานคนหาโอกาสในการปรับปรุ งงาน
 ต องไม ตําหนิลู กนองหรื อผู เกี่ ยวข องที่ เป ดเผยปญ หา มิ ฉะนั้ นจะไม มีผู ใดเปดเผยป ญหาอี ก
ตอไป
 ต องพบปะและพู ด คุ ยกั บ พนั ก งานเป นประจํา เพื่ อรั บ ทราบป ญหา ช วยแก ป ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ป ญ หาข า มสายงาน ซึ่ ง จะทํา ให พนั ก งานสบายใจขึ้ นเนื่ องจากป ญหาที่ เ คยหนั กใจ
ถูกแกไขหมดไป และพนักงานอยากเปดเผยปญหาที่ตนเองไมสามารถแกไขมากขึ้น
สําหรั บลูกค าภายนอก การปรั บปรุงงานเพื่ อใหลูก คาพอใจนั้นจํา เปนตองรูวา ลูกคา ตองการอะไร
ในเบื้องตนสามารถกระทําไดโดยสอบถามความตองการของลูกคา ตลอดจนจัดตั้งศูนย รับขอรองเรี ยนเพื่อ
แกไขปญหาใหลูกคาและผูที่ร องเรียนมา
สําหรับลู กคาภายในองค กร การปรับปรุงงานเพื่อใหลูกคาพอใจนั้น สามารถกระทําไดโดยสอบถาม
หน วยงานถัดไป ที่ รับงานหรื อวัส ดุจากเราไปดําเนินการตอวาต องการให เราปรั บปรุ งหรื อทําอะไรเพิ่ มเติม
อยางไรหรือไม
จากการหาความตองการของลูกคาดังกล าวขางตน ทําใหเราเห็ นโอกาสที่จะปรับปรุงงานที่จะทําให
ลูกค าพอใจมากขึ้น
เมื่ อลู กค า ภายนอกพอใจมากขึ้ นก็ จะซื้ อสิ นค าและบริ การจากเราเป นประจํามากขึ้ น นอกจาก
ยังอาจแนะนําลู กคาใหม ใหเราอี กดวย
เมื่ อลูกคาภายในองค กรพอใจมากขึ้น การดําเนิ นงานขององคกรก็ จะเปนไปอยางมี ประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้ น สงผลใหคุณภาพของสินคาและบริการขององคกรดีขึ้นไปอีก
เมื่อเปนเชนนี้ พนักงานจะรวมกันปรับปรุงงานและแกไขปญหา เกิดการทํางานเปนทีม พนักงานจะ
ทํางานอยางมี ความสุข ผูมีสวนได สวนเสียซึ่งรวมถึงลู กคา ผูขาย สังคม และผูถือหุนก็จะพอใจและประทับใจ
กับการดําเนินงานขององคกร
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิ สงเสริม ทีคิวเอ็ มในประเทศไทย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
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คํา ตอบจากท านนั กการเมื องที่ ไร ประสบการณก าร
จัดการน้ํา แตดีแตพูด และวาคนอื่น ก็บอกวา...
"มันเปนอุบัติเหตุ ผมขอโทษและจะพยายามทําใหดีสุด......"
เฮอ.....นาเบื่อไหมครับ?
มาคุย กันเรื่ องการบริ หารคุณ ภาพของเรากั นดี กว านะครั บ ปล อยท านวา ไป
ตามใจปากทานเมื่อยัง อยูในอํา นาจก็แล วกัน
เพื่ อนสมาชิ กเคยนึ กไหมครับ ว าในองค กรหนึ่ งๆ นั้ น ใครกันแน ที่เป นผูสร าง
คุณภาพผลิตภัณฑและ/หรื อริการขององค กรนั้นๆ
ผูบริหารระดับสูงสุด? ผูบริหารระดับกลาง? หัวหนางาน? หรือพนักงานระดับ
ปฏิบัติ การที่อยูหน างาน?
ถ าท า นตอบว า "ทุ กคนน ะ แหละ...." ก็ ถู ก ครั บ แต จะเป นคํา ตอบสํา หรั บ
"ความรับผิดชอบตอคุณภาพ" มากกวา "สรางคุณภาพ"
ปรั ชญาของผู ผลิ ตชาวญี่ปุ น จาวแหงการสร างคุ ณภาพภาคปฏิบั ติก ลาววา
"Hinshitsu wa kotei ni tsukuri komu" หรือ คุณภาพสรางไดในกระบวนการทํางาน
แปลว า ผู ส รา งคุ ณภาพ คื อ ผู ที่ล งมื อทํา งานนั้ นๆ ซึ่ งก็ จ ะสรุ ป ได ว า พนั กงานระดั บ
ปฏิบัติการที่อยูหนางานคือผูสรางคุณภาพผลิตภัณฑและกระบวนการ โดยการใสใจถึง
คุณภาพการทํางานของตนเองทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขั้นตอนที่จะส งผลกระทบ
ไปสู ลูกคา
นาสนใจนะครับวา ผู ที่รับผลตอบแทนนอยที่สุดในองคกร คื อ ผูที่สามารถสราง
ความเจริ ญรุ งเรื อง หรือความพินาศยอยยับต อองคกร ดว ยหนึ่ งสมอง หนึ่ง ปาก และ
สองมือ สองเท าของเขาเอง
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สมั ยที่ ผมยัง ทํางานอยู ที่ศู นย เทคโนโลยี โลหะและวัส ดุแ หงชาติ สํา นัก งานพั ฒนาวิ ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไดเกิ ดกรณีตั วอยางเกี่ยวข องกับเรื่องนี้ คือ
เช าตรู วั นหนึ่ ง ประชาชนยา นฝ งธนบุรี โทรศัพทมาที่ก ระทรวงฯ พนั กงานรั บโทรศัพทของกระทรวง เปนผู
รับสาย เสียงผูโทรศัพทมาระล่ําระลักบอกวา
"คุณคะ คุณคะ รีบแจงใครก็ไดที่กระทรวงใหมาที่บานฉั นหนอย..."
"มีอะไรเหรอคะ?"
"วั ตถุ ป ระหลาดตกมาจากฟ า คะ ก อนเบ อเริ่ มเลย ทะลุ หลั งคาบ านฉัน ลงมาเฉี ยดหัว เตี ยงไป
นิด เดียว..."
"วัตถุอะไรคะ รูปรางเปนยังไง?"
"โหย ถารูจะโทร.มาที่กระทรวงวิทยเหรอคะ? กอนมันโต ๆ สี ฟา ๆ ฉันวาตองมาจากตางดาวแนนอน
เพราะก อนมั นตกลงมา มี เสี ย งจากฟ าดั งมากๆ แลว มี ไฟแวบๆ ด วย ฉั นว า ตองเป นจานบิ นจากมนุ ษ ย
ตางดาวแน ๆ ... อยามัวถามอยูเลยคะ รีบมาเหอะ เดี๋ยวมันบุกโลกจะหนีไมทัน....เร็ว ๆ "
"เฮอ...คุณจะบาเหรอ จานบิน มนุษยตางดาวมีที่ไหนกัน ฝนไปรึเปลา ไมมีใครไปหรอก เสียเวลา
เปลาๆ "
เทานั้นแหละครับ สายที่โทรศั พทมาก็วางหูโครม ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น ผมก็ไดรับโทรศัพทจาก
ทานรัฐมนตรี วา
"คุ ณไปกะผมหนอย ไปชว ยดูหน อยวาวั ตถุประหลาดที่ตกลงมานะคืออะไร? หนั งสือพิ มพ วิ ทยุ
โทรทัศนไปทําขาวกันใหญแลว เพราะเจาของบานโทรไปบอก เขาโมโหวาโทรศัพทมาที่กระทรวงแลวคนรับ
โทรศัพทวาเขาบา เลยบอกนักขาววากระทรวงวิทยฯ ไมรับผิดชอบ"
เสียเวลาไป 1 วันทั้งทานรัฐมนตรีและผม เพราะพนักงานรับโทรศัพท 1 คน ที่ไมไดนึกถึงคุณภาพ
ยามที่ตองใหบ ริการกับลูกคา
แนนอนครั บ พนักงานระดั บปฏิบัติการจะมุ งเนนคุณภาพ ก็ ตอเมื่อหัวหน างาน ผูบริหารระดับกลาง
และผูบริหารระดับสูงสุดประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลักคุณภาพเปนสรณะ และฝกฝนอบรมพนักงานอยูเสมอ
จนติ ดเปนนิ สัย
กลาวคือ หั วหนางาน ผูบริหารระดับกลาง และผู บริหารระดับสู งไมสามารถปฏิ เสธความรับผิ ดชอบ
ไดครับ
เพราะถาลูกไมดี คนเขาก็วาพอวาแมไมอบรมสั่งสอน ลูกศิษยไมดี ครูก็รับไป ลูกนองไมดีผูบังคับ
บัญชาก็หนี ไมออกครับ
ผมกําลังจะบอกวาใน "มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย" ของเราก็เชนเดียวกันครับ หากจุด
ที่ทานติดต ออยูที่เปนพนัก งานใหบริ การของเราทําให ทานเกิด ปญหาไม พึงพอใจหรือคับข องใจใดๆ แลว
ผมและกรรมการมู ลนิธิทุกคนขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ เป นความบกพรองของพวกเราทุกคนที่ทํา
ใหเกิด ปญหาดานคุณ ภาพการใหบริ การขึ้น
เสียงตอวาและขอแนะนําจากทาน คือ เสียงสวรรคที่จะชี้ทางสวางใหเรา!! วามาไดเต็มที่ครับขอบ
พระคุ ณลวงหนานะครับ
พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ
4

>>

>>


เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิ ธิสงเสริมทีคิ วเอ็ม ในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com
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การงานบางอย างตองทําซ้ําๆ ซากๆ จําเจน าเบื่อหนาย การงานบางอยางก็ชางดู
น าต่ํา ต อย จะไม ทํา ก็ ไม ได เ ดี๋ ยวไม มีเ งิ นใช จะทํา อย า งไร หากพบกั บป ญหาทํา นองนี้
ขอเชิญอา นเคล็ ดลับวิ ธีทํางานใหส นุก 4 วิธี ที่อาจจะสามารถนําไป ประยุ กตใ ชในชี วิต
ประจําวันได ดังตอไปนี้
1. มองใหเห็นคุณคาของงาน
การงานทุกอยา งถาไมใ ชอาชีพทุ จริต ล วนแตมีคุ ณคาแฝงอยูในการงานทั้ง นั้น
ดังนั้นขอเพียงแตคุณรูจักมองใหเห็นคุณคาของมัน แลวสรางความประทับใจในงานที่คุณ
ทําอยางสุดซึ้ง ความรักความประทับใจในการงานของคุณนี้เอง ที่จะเปนพลังใจทําใหคุณ
สามารถตอสูงานที่ยากลําบาก หรือ นาเบื่อหนายตอไปได
ขอใหคุ ณสรางความภู มิใจในสิ่งที่ คุณทํา คือ มี ความมั่นใจในงานที่คุณทําวาเปน
งานที่ มีคุ ณคา ความรักความมั่นใจในสิ่ งที่คุ ณทํานั่นแหละ ที่ จะเป นพลังใจสําคัญทํา ให
คุณทํา งานของคุณ อยางมีความสุข
สรุปอีกทีคือ มองใหเห็นคุณคาในงานที่คุณทําอยูวา ไดชวยเหลือเกื้อกูลตอใคร
ทําประโยชน ใหแกใครไดบาง คิดใหไดอยางนี้แลวสรางความภูมิใจ ความมั่นใจในการงาน
ของตนเอง ชีวิตการทํางานของคุณก็จะมีค วามสุขมากขึ้นเปนกองเลยทีเดี ยวครับ

2. กระตือรือรนอยูเสมอ
สรางอิ ริยาบถของคุณ ใหมีกระชุม กระชวยมีชีวิ ตชีวา ทําใหติ ดจนเปนนิสั ย คุณก็จะพลอยมีความ
กระตื อรือร นในการทํางานไปดวย ความรู สึกกระตือรื อรนนี้ เปนสิ่ งที่สรางขึ้ นมาได เวลาที่ คุณอยูคนเดี
ยวในหอง
ใหลองทําดูเลนๆ ก็ได คือ ลองทําโนนทํานี่ อยางเนือยๆ เฉื่อยแฉะสัก 5 นาที จากนั้นใหเปลี่ยนบุคลิกใหมคราวนี้
ลองทําอะไรตออะไรดวยทาทีกระฉับเฉงวองไวดูสัก 5 นาที ลองเปรียบเทียบดู จะพบวาความรูสึกมัน ตางกัน
ลิบลับเลยทีเดียว
คนที่มีความรูสึกกระตือรือรนอยูตลอดเวลา ทําอะไรมันก็ดูนาสนุกไปหมด ดังนั้นในแตละวัน หากคุณ
ลองทําตัวให เปนคนที่กระตือรือรนขึ้นมาสักวั นละครึ่ งชั่วโมงกับการงานอะไรก็ได ใหคุ ณลองตั้ งกติกากับตัวเอง
วา คุณจะเปนคน Active วันละครึ่งชั่วโมง ดูสิวามันจะเกิดอะไรขึ้น ในที่สุดคุณจะพบดวยตัวของคุณเองวา
ทุกๆ วันที่คุ ณฝกทํางานอยางวองไวตื่ นตัวอยูเสมอ ความกระตือรือรนของคุณมันจะคอยๆ ขยายตัวออกไป
สูกิ จกรรมอื่ นมากขึ้ นเรื่อยๆ จนในที่ สุด มั นก็จะกลายเปนบุคลิกใหม ของคุณอย างถาวร คือเปนคนทํางานอยงา
สนุก สนานมีชี วิตชีวาดวยความกระตือรื อรนนั่ นเอง
3.ฝกสมาธิกับการงาน
การงานบางอย างมันก็ดูนาเบื่อนาเซ็ง จริงๆ เสียดวย มันจะไม นาเบื่อไดอยางไร ก็ตองทําซ้ํา ทําซาก
หาความหมายอะไรไม ไ ด เลย ทํา ไปเบื่ อไปเมื่ อใดจะเลิ ก งานเสี ยที ถ าใครคิ ดอย างนี้ นานๆ จะพาลเป น
โรคประสาท เพราะจิ ตใจไมมีความสุขกับการทํางาน ตองฝนใจทําไปวั นๆ ใครพบกั บสถานการณ เชนนี้ ก็ ใหใช
วิธีนี้ คือฉวยโอกาสฝกสมาธิกับงานเสียเลยเปนอยางไร คือไดทั้งความสงบใจ และไดทั้งผลของงาน การทํา
สมาธิกั บการทํางานอาจจะใชวิธีงายๆ ดวยการกําหนดรู อิริยาบถ คื อแตละขั้ นตอนของการเคลื่อนไหวร างกาย
ใหมีส ติติดตามทั นไปในทุกอิ ริยาบถ
โดยก อนที่เ ราจะเริ่ มทํางาน ใหมีความตั้งใจอยางแน วแนว าเราจะไมคิดอะไรนอกเรื่ องนอกราวใน
ขณะทํา งาน แตจ ะใชความคิดมากําหนดการเคลื่ อนไหวทุก อิริยาบถ เพื่อให จิตเกิดเปนสมาธิ มันจะได เกิด
ความปติ สุขในขณะทํา งาน วิ ธีทํา ก็ไม ยาก ลองดูสิ ครับ สรุปง ายๆ วา ถ าคุณ รูจั กทําสมาธิในขณะทํา งาน
ก็เหมื อนกับวาคุ ณไดขึ้นสวรรคทั้ง เปนในขณะทํางานเลยที เดียว
สนุ กกับการทดลองปรับปรุ งคุณภาพของงาน การงานทุ กอยางมีเรื่ องทา ทายอยู ในตัว ของมันเอง
เสมอวา คุณจะสามารถปรับปรุงใหมันมีคุณภาพดีขึ้นไดหรือไม ดังนั้นในแตละวันที่คุ ณมาทํางาน คุณอาจ
สนุกกับการเฟ นหาปญหาในที่ทํางานนํามาลองฝกคิดแกไขดู คิดเสี ยวาเปนการทาทายสติป ญญาของคุณวา
คุณสามารถจะทําไดหรือไม อาทิเช น ทําอย างไรถึง จะประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา หรื อ ทําอย างไร
ผลผลิ ตจึงจะเพิ่มมากขึ้ น หรื อ ทําอยางไรจึงจะวางแผนงานใหเป นลําดับไม ลัดขั้นตอน ฯลฯ ลองทําเรื่ องเหลานี้
ใหมันดูนาสนุก เหมือนกับเลนเกมประเภทฝกสมองลองปญญาอะไรทํานองนั้ น คือใหหาเรื่องมาทาทายสมอง
มองหาปญหาใหเจอแลวคิดแก ไขปรับปรุง ถาทําไดอยางนี้ทุกวัน การงานมันก็จะไมนาเบื่ออยางแนนอนครับ
แถมยั งฉลาดขึ้นทุ กวันอีกต างหาก

>>

ที่มา : http://www.wiwatschool.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538662055&Ntype=2
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ftqm@ftqm.or.th

แผนการจัดกิจกรรมของ FTQM

10-11 ตุลาคม 2555 งานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 13 th Symposium on
TQM-Best Practices in Thailand ผูสนใจกิจกรรมดังกลาว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.ftqm.or.th
หรือติดตอ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท 086-311-7890

สนใจติ ดตอสอบถามและ
ลงทะเบี ยนเขารวมงานไดที่
คุณธัญญา
บริษัท ทีคิวเอ็มเบสท จํากัด
โทรศัพท 02-260-3710-1
www.tqmbest.com



Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :

เวที แ ลกเปลี่ ยนเรี ย นรู สู สั ง คมคุ ณ ภาพ


- TQM-Best Practices
- ผลงานคุณภาพเดนจากหนวยงาน
ภาคราชการ และรัฐวิสากิจ
- ผลงานการปรับปรุงคุณภาพจากภาคเอกชน


  
ลงทะเบียนไดแลววันนี้
ดูรายละเอี ยดไดทwww.ftqm.or.th
ี่
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สาร

ประธานมู ลนิธิส  งเสริ ม ที ค ิวเอ็มในประเทศไทย
ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานคณะกรรมการจัด การประชุม
นายสามารถ หงษวิไล

Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :

เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู สู สั ง คมคุ ณ ภาพ

การจัดงาน  เปนการจัดการประชุม
เพื่ อนําเสนอบทความที่ เปนแบบอยางวิธีปฏิบัติ ที่ดีเยี่ ยมจํานวน7 สาขา โดยในป 2543 นับเปน
ครั้งแรกในประเทศไทยที่ ไดมีการจัดประชุ มนี้ขึ้น ตลอดระยะเวลากวา12 ป ที่ผานมาได มีผูนํา
เสนอบทความผานเวทีแห งนี้ก วา 160 บทความ กว า 80 องคกร โดยครอบคลุ มทุกวงการ
ทั้งวงการ ธุรกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งไดสงผลใหเกิดแรงกระตุนในการ ประยุกตใช
ทีคิวเอ็มในวงการตางๆ อยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดจากการจัดงานอยางตอเนื่อง ในทุกๆ ป
การจั ดงานในปนี้ นับ เป นการจั ดงานครั้ งที่ 13 และถือเป นการจั ดงานครั้ ง พิเ ศษ
โดยมู ลนิธิฯ ไดร วมมือกั บหนวยงานตาง ๆ ได แก สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) สมาคมส งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ ปุน) สมาคมสงเสริ มคุณภาพแหง ประเทศไทย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สมาคมมาตรฐานและคุ ณภาพ
แหงประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ เพื่อนําเสนอบทความและผลงานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ เ ป นแบบอย า งที่ ดี ภ ายใต ชื่ องาน       
 
  ขึ้นพร อมกันระหวางวั นที่
  ซึ่งมีวัตถุประสงคในการให
ความรูดาน TQM และการนําเสนอผลงานคุณภาพที่เปนแบบอยางที่ดีทั้งองคกรภาค ราชการ
ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนกวา 40 ผลงาน
ในนามของมูลนิ ธิสงเสริ มทีคิวเอ็ มในประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการ ประชุม
จึงขอเรีย นเชิญเขารวมงานการประชุม      
 
 เพื่อรวมรับฟงบทความที่มีแบบอยาง
วิธีปฎิบัติที่ดี อีกทั้งเพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางและพัฒนาองคความรู อันจะกอให
เกิดการพัฒนาดานการจัดการคุณ ภาพเพื่อความเปนเลิศของประเทศไทยได ตอไป

รายชื่อผลงานที่นําเสนอ
TQM Best Practices Presentation


บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑกระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด
บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด
บริษัท กุลวงศ จํากัด
บริษัท อัมพรดีไซน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ชัยสกรีน แมชชีนเนอรี่ จํากัด
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
บริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพง 1958) จํากัด

Government Presentation

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กระทรวงพลั งงาน
กรมทางหลวงชนบท
กรมบัญชีกลาง
กรมการพั ฒนาชุมชน

กรมธนารักษ
การประปานครหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารอาคารสงเคราะห
เทศบาลนครลําปาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

Business Presentation


บริษัท ส.ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ส.ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
Sun food International co., ltd
Sun food International co., ltd
โรงเรียนอนุบาลเดนหลา
โรงเรียนอนุบาลเดนหลา
หางหุนสวนจํากัด ซิลคคัท
บริษัท ชัยบูรณบราเดอรส จํากัด
บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร จํากัด
บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร จํากัด
บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร จํากัด
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สามารถ Download กําหนดการนําเสนอของแต ละหนวยงานไดที่ www.ftqm.or.th

การแกไขปญหาเม็ด PVC เกาะกันเปนกอนโดยประยุกต“ใชหลักการทางสถิต"ิ
การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงานของ “บริษัท ผลิตภัณฑกระเบื้อง (ลําปาง)
จํากัด “กรณีศึกษาปรับปรุงความปลอดภัยในเครื่องพนสี"
ศูนยฝกอบรมชางมุงหลังคา หรือ Roofing School เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การมุงหลังคา “และสรางชางมุงหลังคาที่มีคุณภาพ"
Conjoint Analysis: Method and Case Studies in “Building Material
Products"
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Solvent
การลดชิ้ นงานเสียในประบวนการผลิต
การเพิ่มยอดขายหมึกแพ็ดดวยคุณภาพและบริการ
การบริ หารจัดการสิ่ งแวดลอมในโรงงานของโตโยตา
การบริ หารการจัดการพลังงานในโรงงานของโตโยตา
ขยายฐานผูแทนจําหนายปลากระปองเขียว (ปลากระปองตรานกพิราบ)
อยางมีประสิทธิผลดวย QC Story

นําองคกรสูความเปนเลิศไดดวย PMQA
การวางแผนยุ ทธศาสตรพลังงานสู การปฏิบัติ
ถนนของเรา:ภารกิจแหงความรวมมื อของประชาชนและกรมทางหลวงชนบท
การพัฒนาระบบการคลังของประเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการความทาทายของ HR ในภาคราชการ :
กรมพั ฒนาชุ มชน
การบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของกรมธนารักษ
การถายทอดความรูในการซอมประตูน้ําลิ้นปกผีเสื้อ (Butterfly Valve)
การสร างเสริมกระบวนการมีส วนรวมการประกอบกิจการพลังงาน
ยุทธศาสตรการปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานองคกร (OPR)
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน
ISO/IEL 27001 ธอส.
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามเรื่องรองทุกข
การเสริมสรางคานิยมสูการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

การปรับปรุงกระบวนการบดหมูเพื่อผลิตแหนม โดยการวิเคราะหงาน
การลดเวลาในการเตรียมกลองบรรจุสินคา ด วยการทํา Kaizen
การเปลี่ยนสายการผลิต “ผาปลา” จาก Conveyer มาเปน Cell เพิ่ม Labor
Productivity และR/M Yield อยางกาวกระโดด
การเปลี่ยนสายการผลิต “ขูดปลา” จาก Conveyer มาเปน Cell
การลดเวลานําและความสูญเปลาในการโหลดสินคาสงออกดวยการจัดระเบียบ
ลานโหลดตามแนวคิด Pull System”
การวางแผนผลิ ตใหสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) และลดเวลารอระหวาง
กระบวนการ (Delay Time)
เพิ่มจํานวนไขฟกตอแมไก
ลดเศษเนื้อที่เกิดจากการตัดแตงสินคา BLK (Boneless Leg Kirimi)
การจัดการขอรองเรียนของผูปกครอง
การนําเสนอโรงเรียนใหแก ผูปกครองที่มาเยี่ยมชม
รอบหมุนวัตุดิบดีขึ้นดวย Team Work
การจัดการงานขนสงสินคาอยางเปนระบบ
ลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นสวนยางโดยใช why , why analysis ในการแกปญหา
เพิ่มเปอรเซนตสินคากลุม A ขึ้นคลังอยางมีประสทธิผลดวย QC STORY
การจัดทําผังการตัดสินใจในการปรับแผนการผลิ ตเพื่อใหลูกคาไดรับผลกระทบนอยที่สุด
การพัฒนาสารปองกันการกัดกร อนและสรางคุณคาทางธุรกิจ
Recovery of PTT's Critical LPG Import Facilities

Registration Form

โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนและเปนภาษาไทย และใชคําเต็ม (และสามารถถายเอกสารเพิ่มได)

ชื่อองคกร
ที่ตั้ ง

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. (ที่ อยู 1)
ประเภทกิจการ [ ] การผลิต
[ ] การบริการ [ ] การศึกษา
[ ] สุขภาพ [ ] อื่นๆ
ประสงคลงทะเบียนเขารวมงาน โดยมีรายชื่อตอไปนี้ (แนบรายชื่ อและรายละเอียดเพิ่มเติมแตละทานได)
ทานที่ 1

ชื่ อ-สกุล ................................................................................................................................................................
ตําแหนงงาน ................................................................................. โทรศัพท ..........................................................
e-mail ..................................................................................................................................................................
ประเภทการสมัคร [ ] เอกชนและบุคคลทั่วไป [ ] หนวยงานภาครัฐ
[ ] นักศึกษาทุกระดับชั้น
วันที่รวมงาน
[ ] 10 ตุลาคม 2555
[ ] 11 ตุลาคม 2555
[ ] 10-11 ตุลาคม 2555

ทานที่ 2

ชื่ อ-สกุล ................................................................................................................................................................
ตําแหนงงาน ................................................................................. โทรศัพท ..........................................................
e-mail ..................................................................................................................................................................
ประเภทการสมัคร [ ] เอกชนและบุคคลทั่วไป [ ] หนวยงานภาครัฐ
[ ] นักศึกษาทุกระดับชั้น
วันที่รวมงาน
[ ] 10 ตุลาคม 2555
[ ] 11 ตุลาคม 2555
[ ] 10-11 ตุลาคม 2555


 
 
 


 


สําหรับองคกรขนาดใหญ ลงทะเบียน 10 คน ขึ้นไป รับสว นลดพิเ ศษในอัต รา 1,000/คน/วัน เทา นั้น
Promotion


หนังสือ MANAGEMENT BEST PRACTICES
โดย ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล จํานวน 3 เลม ฟรี จํานวนจํากัด


สั่งจาย มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย โดยการโอนเงินเขาบัญชีประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ
สาขายอยอุทยานวิทยาศาสตร เลขที่ 080-0-01050-6 และ e-mail ใบ Pay-in มาที่ tqmsymposium@gmail.com

1. อัตราค าลงทะเบียนไดรับการสนับสนุนสวนหนึ่ งจากมูลนิธิ ฯ รวมเอกสาร คาอาหารตลอดรายการ
2. มูลนิธิไมไดเขาระบบภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จายได ในนาม มูลนิ ธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เลขประจําตัวผู เสียภาษี3030942319 พรอมสงหนังสือการหัก
ณ ที่ จายมายังที่ อยูสํานั กงานฯ
3. การลงทะเบี ยนตอเจาหนาที่ถือเปนการยืนยันการการเขารวมประชุม หากตองการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ใหแจ งยกเลิก/แก ไขได
ภายใน 10 วั นทําการกอนถึงวันประชุมนั้นๆ มิฉะนั้ นมูลนิธิจะคิ ดคาใชจาย50% ของคาธรรมเนียม
4. กรณีลงทะเบียนนักศึกษาใหแนบสําเนาบัตรนักศึกษาและนําบัตรจริงมาแสดงในวันประชุมดวย


ชื่อ ......................................................................................................................................................................................
ที่ตั้ง ....................................................................................................................................................................... (ที่อยู 2)
[ ] ขอรับใบเสร็จหนางาน
[ ] ใหจัดสงมาตามที่อยูที่ [ ] ที่อยู 1 [ ] ที่อยู 2 หรือที่อยูใหม
ที่ตั้ง ....................................................................................................................................................................... (ที่อยู 3)
ชื่อผูประสานงาน .................................................................. มือถือ ...................................................................................
โทรศัพท ..........................................................................e-mail ..........................................................................................
ติดตอข อมูลเพิ่มเติ มและลงทะเบียนไดที่ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม
55 ถนนลาดพราววังหิน ซอย 76 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท 086-311-7890 (คุณเจริญชัย ฉิมเนียม)

e-mail : tqmsymposium@gmail.com website : www.ftqm.or.th

