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สวัสดี สมาชิกชาว FTQM ทุกทานคะ
เดื อ นตุ ลาคมนี้ พวกเราได มี โ อกาสพบปะ
รับฟงบทความดีๆ ถึง 42 บทความ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
บรรยากาศคึกคัก และสรางสรร นาสนใจมากทีเดียว
ปนี้การประชุมวิชาการ Symposium on TQM
Best Practices in Thailand ครั้งที่ 13 นับวาประสบความ
สําเร็จ เปนที่ปลื้ มอกปลื้มใจของกรรมการมูลนิธิฯ และ
หายเหนื่อยเลยคะ
บทความฉบับนี้ จะไดรูจักกระบวนการ "S-I-PO-C" ชื่ อ ดู ไ ฮโซ แต จ ริ งๆ แล ว เข า ใจง า ย และมาทํา
ความเข าใจกั บ "การรั บจํานํา" ที่ ท านประธานมู ลนิ ธิ ฯ
วิเคราะหวิจารณไดอยางเขมขน ทายสุด เรียนรูอุปนิสัย
"นําเสนอมากกวารอสนอง" กับ My Life นะคะ
พบกันใหมฉบับหนาคะ





ftqm..activity

เจาของ มูลนิ ธิสงเสริมทีคิวเอ็ มในประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ 73/1
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 e-mail ftqm@ftqm.or.th www.ftqm.or.th
ที่ ปรึกษา รศ.ดร.ปริ ทรรศน พันธุ บรรยงก คุณสมชาย นิ ราพาธพงษพร คุ ณประไพพรรณ อ อนสมา คุ ณอานนท
ปวีณวัฒน บรรณาธิการบริ หาร ดร.ลดาวั ลย กระแสร ชลบรรณาธิการ คุณเจริญชั 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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คุณสามารถ หงษวิไล
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ ธนาคารอาคารสงเคราะห
กรรมการมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
samard@ghb.co.th






















 

 











  







หากสามารถทํางานตามวงจร SDCA อยางเครงครัดผลของการทํางานซึ่งปรากฏตามผลผลิต ผลลัพธหรือผลกระทบ
จะมีประสิทธิภาพหมายถึงการใชทรัพยากรในการบริการหรือการทํางานอยางประหยัด ตนทุนบริการต่ํา กําไรจะสูง ซึ่งมีผล
ตอเงินโบนัสของพนักงาน
การประกอบธุรกิจโดยธํารงรักษามาตรฐานไวเพียงเทานั้นไมเพียงพอเพราะสภาพแวดลอมทางธุรกิจแปรเปลี่ ยน
เปนพลวัตร ลูกคาเปลี่ยนแปลงความตองการ คูแขงพัฒนากระบวนการบริการกาวหนาไป ธอส.จะย่ําอยูกับที่ไมไดจําเปนตอง
ปรับปรุ งงานอยางเปนระบบ และต อเนื่ องดวยการนําความตองการของลู กคาและผู มีสวนไดสวนเสี ยสําคั ญมาเป นโจทย
ไมวาจะเปนกระบวนการทํางาน การบริการหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ การปรับปรุงงานตอเนื่องตามวงจร : PDCA
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การทํางานตามเกณฑ SEPA ประมวลแบบองครวมไดตามกระบวนการทํางาน S-I-P-O-C
S-Supplier
ผูจัดทําปจจัยนําเขา : กระบวนการจัดทํา/ผลิตปจจัยนําเขา
I-Input
ปจจัยนําเขา
P-Process
กระบวนการทํางาน
SDCA : บริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน/ธรรมาภิบาล
PDCA : ปรับปรุงคุณภาพในการทํางานใหบรรลุเปาหมายโดยตอเนื่อง
O-Output/Outcome/Impact ผลของการทํางาน : ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ
C-Customer
ผูรับมอบ :
(1) ลูกคา
(2) ผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ
(3) พนักงาน


Outcome

Output
ผลผลิต
บริการ ผลติ

1. กระบวนการปรับปรุง
งาน:วงจรการปรับปรุง
งานตอเนื่อง (PDCA)
พัฒนางาน/พัฒนา
องคกรใหกาวหนา
2. กระบวนการปฏิบัติ
ตามขอบังคับ ระเบียบ
คําสั่ง คูมือ : วงจร
รักษามาตรฐาน
SDCA

ผลลัพธ


Customer

Impact
ผลกระทบ

1. คุณภาพ : ความพึงพอใจของลูกคา

กระบวนการ
สงปจจัย นําเขา

กระบวนการ
จัดทํา/ผลิต
ผลิตปจจัย
นําเขา

ปจจัยนําเขา
จัดทํา

ผู จัดทํา
ปจจัยนําเขา


Process

ระดับ 3 : สนองตอบเหนือความคาดหวัง
ระดับ 2 : สนองตอบตามความคาดหวัง
ระดับ 1 : สนองตอบตามมาตรฐาน

ผู รับมอบ
สงมอบ


Input
Supplier

1. ลูกคา

2. ประสิทธิภาพ : บรรลุเปาหมายโดยใชทรัพยากร
อยางประหยัด บรรลุ KPI ระดับองคกรอยาง
มีกําไร

2. ผูมี่สวนไดสวนเสีย
สําคัญ

3. ประสิทธิผล : บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดภายใน
IPA - ระดับฝาย
KPI - ระดับบุคคล

3. พนักงาน

บริหารความเสี่ยง/
การควบคุมภายใน/
ธรรมาภิบาล
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
paritud@gmail.com




การรับจํานํา = การใหไวเปนประกันวาจะชําระหนี้ตามสัญญา
โดยผูรับจํานําจะจายเงินใหในราคาต่ํากวาราคาของที่นํามาจํานํา

 


ข าวคราวที่ น าพู ดถึงและเกี่ ยวเนื่ องกั บคําว าคุณภาพในระยะนี้ เห็นจะหนี ไม พนเรื่ อง
การรับจํานําขาว ที่รองศาสตราจารย ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรหรือ NIDA ออกมายื่นเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญคัดคานเรื่องนี้
อาจารยและ NIDA เองโดนกลุมชาวนาหลายกลุมคัดคาน บางกลุมรุนแรงถึงขั้นดาทอดวย
ถอยคําหยาบคาย มีการเดินขบวนไปหนาสถาบันจนตองปดการเรียนกอนเวลาปรกติ
ขออางเรื่องมาตรา 84 (1) เรื่ องรัฐบาลจะไมทํากิ จการแขงกับภาคเอกชนคือสิ่ งที่ ทาง
อาจารยไปยื่นเรื่องนี้ครับ
อั นที่ จริ งไม นาจะเกิ ดปญหาในแงกฎหมายหากการ "รั บจํานํา" ข าวจากชาวนาของ
รัฐบาลนั้นทําตามคํานิยามคําวา "จํานํา" อยางแทจริง
ผมจะไมแสดงความเห็นตรงประเด็นในแงกฎหมาย แตอยากจะโยงเขาเรื่องคุณภาพวา
การทําสินค าและบริการให ได คุณภาพ และสงผลให เกิ ดความยั่ งยืนต อผู ผลิ ตและผู บริ โภคนั้ น
คืออะไร?

>>
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ทานอาจารย Masuo Suyama สอนพวกเราไววา
"ใหทําสินคาและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุด ดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด ขายในราคา
ที่แพงที่สุด"
ชองวางระหวางตนทุนและราคาขาย คือ กําไรที่จะสงผลทางเศรษฐกิจแกสังคมครับ
ลองมาวินิจฉัยกระบวนการรับจํานําขาวของรัฐบาลในตอนนี้กันนะครับ
จะเห็นวาแนวทางของรัฐบาลทําใหเกิดวรรคสุดทายอยางเดียว คือ ราคาแพงที่สุด
เพราะรัฐบาล "รับจํานํา" ในราคาที่สูงกวาราคาตลาดมากๆ
มากจนผู ค า ข าวรายใหญ ของเวี ยดนามออกมาขอบคุ ณรั ฐบาลไทยว าช วยทําให
เวียดนามไดขายขาวสงออกมากจนแซงไทยขึ้นเปนอันดับหนึ่งของโลกได
หากรัฐบาลไทยมีนโยบายไมใหมีคูแขงขัน ก็นับวาทําสําเร็จไปสวนหนึ่ง เพราะเขา
แซงหนาเราจนไมเปนคูแขงแลวครับ!!
ที นี้ ลองมาดู ชาวนาในฐานะผู ปลูกข าวนะครั บ หากสามารถขายขาว "อะไรก็ ได "
เนื่องจากรัฐบาลรับจํานํา "ทุกเมล็ด" ในราคาที่สูงกวาราคาตลาดแลว
จะมีชาวนาไทยที่ไหนเห็นแกอนาคตระยะยาวโดยปลูกเฉพาะขาวคุณภาพดี ตองใช
เวลานาน ละเวนการใชปุย ยาฆาแมลงและสารเคมีเพื่อเรงการเจริญเติบโต ใหไดเฉพาะขาว
ที่มีคุณภาพดีที่สุดไหมครับ พี่นองครับ??
คําตอบก็คงจะเห็นชัดๆ อยูแลวนะครับ ชาวนาที่ตองการายไดมากๆ เร็วๆ ก็จะเรง
ปลูก "ขาวเบา" ที่ใชเวลาเพาะปลูกสั้น เรงใสปุย ยาปราบศัตรูพืชและสารเคมี เรงการเจริญ
เติบโต เรงเก็บเกี่ยวแลวก็ไปจํานําเอาเงินมาใชเร็วๆ ใชไหมครับ??
ขาวลาสุด นายทุนเจาของนาที่ ใหเชาเริ่มคิดจะทํานาเองแลว เพราะผลตอบแทน
ดีมากๆ จากการจํานํา หลายที่เริ่มขึ้นคาเชาเพราะเห็นวาชาวนามีรายไดมากขึ้น
ปุย สารเคมี ยาปราบศัตรูพืชเขาแถวขึ้นราคากันสนุกสนาน
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com




เมื่อกลาวถึง “อุปนิสัย” เชื่อวาเปนที่เขาใจกันดีวาหมายถึงการกระทําที่ทําจนเปนความเคยชิน
แตหลายคนคิดวาเปนสิ่ งที่ มีติดตัวมาตั้งแตเกิด หรือซึมซับไปโดยอัติโนมัติ โดยอาจไมไดเฉลียวใจวา
“อุปนิ สัย” เปนสิ่ งที่ ฝกกันได อุปนิ สัยเปนสวนหนึ่ งของบุ คลิ กภาพ เปนการกระทําที่ สะทอนตัวตน
ใหผูอื่นทราบวาเราเปนอยางไร ในขณะเดียวกันก็เปนการกําหนดกรอบความคิดของคนๆ นั้นดวย
Pro-Active เปนอุปนิสัยแรกที่ สตีเวน โควียกลาวไวในเรื่อง 7 อุปนิสัยของผูทรงประสิทธิภาพยิ่ง
ในที่นี้ขอเรียก Pro-Active ในภาษาไทยวาเปนการ “นําเสนอมากกวารอสนอง” เปนกุญแจสําคัญในการ
สรางนิสัยอื่นๆ ในชีวิต หลายคนอาจคุนเคยกับการรับคําสั่ง ทําตามคําบอก หรือรอใหเรียกจึงตอบสนอง
ซึ่ งเป นการซึ มซั บจากวิ ธี การเรี ยนการสอนในวั ยเด็ ก จนเมื่ อโตขึ้ นในวั ยทํา งานก็ มั กจะนั่ งรอคําสั่ ง
หรือทําตามนโยบาย ไมต องแสดงความเห็นใดๆ กลายเปนบุ คลิ กภาพที่ นอบน อมตอบสนองกันเปน
สวนใหญ หลายคนเขาใจผิดคิดวาการแสดงความคิดเห็น หรือการนําเสนอไอเดียตางๆ จะทําใหเพื่อน
หมั่นไส หรือกลัววาเปนการทําเอาหนา ที่รายที่สุดคือกลัววาหากเปนคนเสนอก็ตองเปนคนทํา กลัววา
จะตองเหนื่อยจึงเปนฝายรอสนองมากกวานําเสนอ
การเปนคนพันธุ Pro-Active สามารถฝกกันกันได ไมใชสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาแตกําเนิด คนที่
มีอุปนิสัย “นําเสนอมากกวารอสนอง” เปนคนที่เชื่อวาเราเปนผูกุมชะตาชีวิตของตนเองได เราเปนผูบังคับ
บัญชาชีวิตเราเอง เรามีสิทธิเลือกทัศนคติใหเปนบวกได เราสามารถจะมีความสุขหรือความทุกขก็ได
ขึ้นอยูกับตัวเราเอง เมื่อจะตัดสินใจในเรื่องใดๆ ก็ตาม คนเหลานี้จะตัดสินบนรากฐานของคานิยม(value)
คิดกอนทํา ถึงแมจะตระหนักวาไมอาจควบคุมเงื่อนไขตางๆ ไดทั้งหมด แตควบคุมการกระทําของตัวเอง
ได เปนคนที่รับผิดชอบตอชีวิตของตนเอง เชื่ออยางจริงจังวาพฤติกรรมของเราเปนผลมาจากการตัดสินใจ
อยางมีสติของเรา และรับผิดชอบตอพฤติกรรมที่แสดงออกอยางเต็มใจ ไมปายความผิดไปยังสถานการณ
หรือสิ่งแวดลอม
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ตัวอยางการมีนิสัย Pro-Active เชน กระตือรือรนที่จะเรียนรูในสิ่งใหมๆ อาน
หนังสือในบทที่ จะเรียนกอนที่ จะมาเข าเรียน เมื่ อสงสั ยก็ใหสอบถามหรือ
คนควาเพิ่มทันที สนใจในขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู ในที่ประชุม
สามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อใหกิจกรรมหรืองานตางๆ ไดประสิทธิภาพสูง
ขึ้น การนําเสนอบริการหรือใหความชวยเหลือผู ที่มาติดตอโดยที่เขาไมได
เอ ยปากร องขอ ในเรื่ องส ว นตั ว เช น รั บประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน
ออกกําลังกาย การเอื้ออาทรตอผูดอยโอกาส การบําเพ็ญประโยชน หรือแม
แตการมีจิตอาสา ก็ลวนแลวแตอยูในกลุม“นําเสนอมากกวารอสนอง” ทั้งสิ้น
เมื่อฝกฝนจนเปนอุปนิสัยประจําตัวไดแลว คุณูปการที่จะเกิดขึ้น
ก็คือ คนพันธุ Pro-Active จะมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน ไมสะเทือนใจงาย
กระตือรือรนในชีวิต ทํางานเสร็จกอนเวลากําหนด ใหความสนใจกับเรื่องที่
แก ไขได และไม กั ง วลกั บ เรื่ องที่ ควบคุ ม ไม ได มี ค วามเชื่ อมั่ น ในตนเอง
มีระเบียบวินัย มีความสุข อารมณดี ไมอยูภายใตอิทธิพลทางอารมณและ
ความคิดของคนอื่น
เป น ที่ แน ชั ดว า Pro-Active หรื อ “การนําเสนอมากกว ารอ
สนอง” เปนกุญแจสําคัญในการกําหนดชะตาชีวิตของเรา คนที่ รักความ
กาวหนาจะตองฝกใหเปนความเคยชิน ใหอุปนิสัยเขามาเปนสวนหนึ่งของ
กรอบความคิด บุคลิกภาพและการดําเนินชีวิตประจําวันใหได ทั้งนี้ก็เพื่อ
ประโยชนและความสุขของเรานั่นเอง
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ขอมูลจาก http://ict.in.th/23773
โดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

6



>>

ftqm@ftqm.or.th


Download ภาพและเอกสารประกอบไดที่
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