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FTQM update ฉบับนี้ไดรับเกียรติจากคุณสามารถ หงษวิไล
ประธานคณะกรรมการจัดงาน TQM Symposium ไดนําเสนอการจัดทํา
มาตรฐานที่เหนือกวามาตรฐาน ซึ่งเปนเรื่องราวที่นาสนใจ องคกรตางๆ
ที่มุงเนนในการจัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพ ตองไมพลาดเลยนะครับ
ตลอดจนบทความอื่นๆ ในลําดับถัดไปครับ
ในระหวางนี้จนถึง 30 เมษายน 2556 มูลนิธิฯ กําลังเปดรับ
สมัครผลงาน/บทความจากองคกรตางๆ ทั้ งภาคราชการ รัฐวิสาหากิจ
ธุรกิจเอกชนที่ ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่ อง
จนถือวาเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม รวมนําเสนอในงานการประชุมวิชาการ
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 14th Symposium on
TQM-Best Practices in Thailand โดยทานสามารถ Download คูมือ
ประกอบการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.ftqm.or.th

สุข สมหวังกับความรักกันทุกๆ ทาน....พบกันใหมในฉบับหนานะครับ




เจริญชัย ฉิมเนียม
บรรณาธิการ
crcbkk@gmail.com

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 บรรณาธิการ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม กองบรรณาธิการ คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ดร.วีรพจน
ลือประสิทธิ์สกุล คุณสามารถ หงษวิไล ดร.ลดาวัลย กระแสรชล
บทความตางๆ เปนทัศนะของผูเขียนโดยตรง >> สนใจติดตอสงบทความและสาระดีๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือติชมไดที่ ftqm@ftqm.or.th
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สามารถ หงษวิไล
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ ธนาคารอาคารสงเคราะห
samard@ghb.co.th






การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องตามวงจรการทํางาน PDCA
เปรียบเสมือนการกาวขึ้นบันไดทีละขั้น เมื่อกาวขี้นไปไดระยะหนึ่งจะมีชานพัก
ผอนคลายความตึงเครียดของกลามเนื้อ
อยางไรก็ตาม หากกาวอยูชานพักโดยไมไดยึดเหนี่ยว อาจลื่นไหลลง
เบื้องลางตามแรงดึงดูดของโลก
การยึดเหนี่ยวเปรียบเสมือน "ลิ่ม" ปองกันความถดถอย
"ลิ่ม" ที่กลาวนี้คือการทําเปนมาตรฐานดวยวงจรการรักษามาตรฐาน SDCA ตรงกับภาษา
อังกฤษ Standardization
การทํางานตามมาตรฐานเพื่อปองกันความผิดพลาดจนงานถูก "ตีกลับ" Roll Back ตอง
ปรับปรุงบัญชีหรือตองแกไขงานนําเสนอกลับไปใหม "Rework" ทําใหตนทุนการบริหารการผลิต
สูงขึ้น ขีดความสามารถในการแขงขันลดลง

>>

1

>>





 













 

 









 

 
การทําเปนมาตรฐาน คือ ลิ่ม ปองกันความผิดพลาดในการทํางาน

วงลอหมุนทรงกลม PDCA ทําใหผลการทํางานมีความกาวหนามุงสูเปาหมาย อยางไร
ก็ตาม เมื่อหมุนวงลอไประยะหนึ่งตองผอนคันเรงเพื่อทบทวนพักฟนมิเชนนั้นกลไกการทํางานของ
รางกายอาจตึงเครียด สัมพันธภาพของทีมอาจถดถอย
หรือเมื่อพัฒนาปรับปรุงงานดวยวงจร PDCA จนบรรลุเปาหมายเปนระยะๆ ตามแผนแลว
เพื่อมิใหวงลอการพัฒนาปรับปรุงงานหมุนถอยหลังตามแรงดึงดูดของโลกตามหลักฟสิกส แตใน
การทํา งานนั้ นแรงดึ งดู ด ของโลกหมายถึ งสภาพแวดล อมการทํางาน ความต อ งการของลู กค า
การปรับปรุงคุณภาพของคูแขง เปนตน

"ลิ่ม" ตามวงลอรักษามาตรฐาน SDCA ประกอบดวย

(1) "จัดทํามาตรฐานเปนลายลักษณ" - Standards documented เปนมาตรฐานที่ผู
ปฏิบัติ ปฏิบัติตามไดงายสะดวก สามารถควบคุมมาตรฐานการทํางานดวยตนเองจากจุดควบคุม
ทางกายภาพ/หรือ/ทางสายตาและรับประกันคุณภาพงานวา "เนี๊ยบ" ไมตองยอนกลับมาแกหรือ
ไมมีขอรองเรียน
(2) "สงตอ" - Training การทําความเขาใจการสรางความผูกพันเปนเจาของมาตรฐาน
ของผูปฏิบัติเพื่อใหผูปฏิบัติยึดมั่นตอบสนอง"ลูกคาหรือกระบวนการ-ขั้นตอนถัดไป" ดวยความ
รับผิดชอบ
(3) "ติ ดตาม" - Monitoring ในฐานะหั วหน าต องติ ดตามการปฏิ บั ติ ตามมาตรฐาน
ของทีมในผูปฏิบัติเปนระยะๆ จาก "จุดตรวจสอบ" ที่กําหนดขึ้นลวงหนาในการติดตาม
(4) "จูงใจ" -Motivation จูงใจใหทีมงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อบรรลุผลดวยคําชม
เพี่ อใหรักษาความดีต อเนื่ อง รางวัลผลจากการทําความดี ซึ่ งรางวั ลดังกลาวนี้ ควรมี "คุ ณค า"
โดยไมตอง "มูลคา" สูงเกินจําเปน ลําดับสุดทายของการจูงใจคือ "เงิน" อยูในรูปของคะแนนเพิ่ม
ในการพิจารณาความดีความชอบเปนตน ลําดับของการจูงใจนั้นควรเริ่มจาก "คําชม" "ของขวัญรางวัล" และขึ้นเงินเดือนเปนลําดับ มิควรเริ่มตนดวย "เงิน"
(5) "ทบทวน"-Review มาตรฐานปฏิบัติตองไดรับการทบทวนอยูเสมอโดยการฟงเสียง
ของผูรับผลจากการกระทําตามมาตรฐานนั้น
มาตรฐานเมื่อประกาศใชก็เริ่มลาหลังแลว เพราะสภาพแวดลอมปจจัยการบริการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงตองทบทวนมาตรฐานอยูเสมอ
บุคลากรในองคกรชั้นเลิ ศ (Organization Excellence) จึ งมีวัฒนธรรมที่ รวมมือ
กันพัฒนา "ลิ่ม" เพื่อปองกันมิใหประสิทธิภาพ คุณภาพของผลทํางานตกต่ําลดลง
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
paritud@gmail.com


ทานสมาชิกจดหมายขาวที่รักทุกทานครับ ขอสวัสดีปใหม ไทย-จีน รวบยอด
และสงความรักมาใหทุกทานในเดือนแหงความรักตามประเพณี ฝรั่ ง ขอใหทุกทานมี รัก และได
รักแบบไมมีทุกข มีแตสุขสดชื่น สมหวัง ตลอดไปนะครับ
มาทายปญหากันเลนสนุกๆ หนอยนะครับ อะไรเอย ทุกชวงเทศกาลที่มีวันหยุด
ยาว ทั้ งปใหมสากลและปใหมไทย ที่ภาครัฐมีการรณรงคเปนประจํา มีการกําหนดเปาหมาย
แตไมเคยบรรลุผล ???? !!!
ผมว า คงตอบกั น ถู กต องทุ กท านนะครั บ ว า คื อ การรณรงค เพื่ อลด
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการตายจากการจราจร
เทศกาลปใหมและสงกรานตหรือปใหมไทยนั้น รัฐบาลมักเห็นใจประชาชน
ที่ทํางานกันมาเหน็ดเหนื่อย เลยกําหนดใหมีวันหยุดติดตอกัน 3-4 วันเปนประจํา
ทุกครั้ง ทุกป
ตามธรรมเนียมของคนตางจังหวัดที่มาทํางานในกรุงเทพ หยุดยาวเมื่อไหร
ก็จะกลับไปเยี่ยมบานเกิด เพื่ออยูกันพรอมหนาญาติสนิทมิตรสหาย
คนกรุงเทพเองระยะ 10 ปมานี้ก็มีแนวโนมออกทองเที่ยวไปตางจังหวัดหรือ
ต างประเทศ เมื่ อมีช วงวั นหยุ ดยาวติ ดต อกั นเช นกั น กรุ งเทพก็ มั กจะเป นสวรรค
ของคนที่อยูโยงเฝากรุงอยางผมและอีกหลายๆ ทาน เพราะถนนหนทางโลง ไปไหนๆ
ก็สะดวก
แมแตอากาศยามเชาเย็นก็ดูเหมือนจะสะอาดขึ้น หายใจสบายขึ้น
จะไปดู ห นั งดู ละคร ซื้ อ หาข าวของ หรื อ หาอะไรอร อ ยๆ นอกบ านรั บ
ประทานก็สะดวก ไมตองเบียดเสียดเยียดยัดเหมือนชวงอื่นๆ
และในช วงหยุดยาวนี่ แหละครับ เราจะได ยินคําว า "เจ็ดวั นอั นตราย"
โดยภาครัฐจะกําหนดใหชวงวันหยุดยาว 3-4 วันอยูตรงกลาง แลวมีวันกอนหนาและ
หลังวันหยุดชวงพอๆ กันชวงละ 1-3 วันหัว ทาย รวมเปน 7 วัน
4
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ในชวงนี้ถือวาเปนชวงเดินทางกลับภูมิลําเนา หรือไปทองเที่ยวกัน อุบัติเหตุจะเกิดมากในชวงนี้
เลยมีการกําหนดเปาการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บลมตายวาไมใหเกินเทานั้นเทานี้ราย
ระยะหลังๆ มานี่มีการกําหนดเปนรายจังหวัด โดยกําหนดวาจังหวัดไหนไมมีอุบัติเหตุจราจร
หรือไมเกิดบาดเจ็บลมตายเลยจะไดรางวัล
แลวผลเปนอยางไรครับ?
ลาสุดสถิติ 7 วันอันตรายชวงปใหม 2556 นี้มียอดผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ผมจําตัวเลขได
แมนวายอดทั้งหมดคือ 365 ราย เปนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปกอนๆ
พอไดฟงขอมูลนี้ผมก็บอกกับเพื่อนๆ ใหคอยดู 7 วันอันตรายชวงสงกรานตจะเสียชีวิตมาก
กวานี้
เพราะอะไรละครับ?
เพราะภาครั ฐรวมทั้ งภาคประชาชนกําลังทําสิ่ งที่ Michael Milliken ผู บริ หารกิ จการสิ่ งทอ
รายใหญของสหรัฐอเมริกาเคยกลาวไววา
"Insanity is doing the same thing, the same way, and expects difference"
แปลฝรั่งเปนไทยสไตลผมเองวา
"การทําสิ่งเดิมๆ ดวยวิธีการเดิมๆ แลวหวังใหผลลัพธตางไปจากเดิม ตองบาแนๆ "
เราไม เคยทําอะไรมากมายนอกเหนื อไปจากการรณรงค และการประชาสั มพั นธ ในขณะที่
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บลมตายไมไดเกิดจากความไมรูสักหนอยครับทาน !!!
เพราะถาตนเหตุคือ"ความไมร"ู แลวละก็...............ลงทุนประชาสัมพันธไปเปนลานๆ บาททุกป
อุบัติเหตุตองลดลงแลวละครับ
แตนี่ลองดูสถิติทุกชวงเทศกาลก็จะพบวา
1. จักรยานยนตเปนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
2. การเมาแลวขับเปนสาเหตุของอุบัติเหตุสวนใหญ
ถามวาคนขี่จักรยานยนตและผูที่ดื่มสุรายาเมา "รู" ไหมวาจะเกิดอุบัติเหตุ
ตอบวาทําไมจะไมรู แตคิดวายังไงก็ไมเกิดกับตนเอง หรือประมาทวาขาแน....!!
มองกันตามหลักการประกันคุณภาพ ตองแกปญหาที่ตนเหตุ ผมลองเสนอมาตรการ 2 มาตรการเลนๆ
แตอยากใหทําจริงๆ ในชวงเทศกาลสงกรานตที่จะมาถึงนี้แหละครับ
มาตรการปองปรามหรือมาตรการทางลบ : หามขับขี่รถจักรยานยนตในชวง 7 วันอันตราย
มีโทษจับปรับหนักและติดคุก
มาตรการสงเสริมหรือมาตรการทางบวก : ภาครัฐเชิญชวนบริษัทผูผลิตรถจักรยานยนต
และ ผูผลิตหมวกกันนอค มารวมกันรณรงคลดอุบัติเหตุจราจร โดยวิธีจูงใจตางๆ รถจักรยานยนตของ
บริ ษั ทใด หรื อหมวกกั นน อคยี่ ห อใด ทําใหผู ขั บขี่ ปลอดภัย ไม เกิ ดอุ บั ติเหตุ เลย ภาครั ฐมอบรางวั ล
เกียรติบัตร และโฆษณาใหฟรี 1 เดือนทางสื่อสาธารณะ
มาลองดูกันไหมครับวาอุบัติเหตุชวงเทศกาลจะลดลงไหม?
มีใครจะเดิมพันโอเลี้ยงคนละแกวกับผมไหมครับ?
ผมรั บประกั นว าอุ บั ติ เหตุ จ ราจรและการเสี ยชี วิ ต ลดลงแน นอนหากทํา ตามมาตรการข อ ใดข อหนึ่ ง
ที่ผมเสนอมานี้ หรือใครวาไมลดครับ?
พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีปใหมครับ!!
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เวลาเจองานหนัก ใหบอกตัวเองวา นี่คือโอกาสในการเตรียมพรอมสูความเปนมืออาชีพ
เวลาเจอปญหาซับซอน ใหบอกตัวเองวา นี่คือบทเรียนที่จะสรางปญญาไดอยางวิเศษ
เวลาเจอความทุกขหนัก ใหบอกตัวเองวา นี่คือแบบฝกหัดที่จะชวยใหเกิดทักษะในการดําเนินชีวิต
เวลาเจอนายจอมละเมียด ใหบอกตัวเองวา นี่คือการฝกตนใหเปนคนที่สมบูรณแบบ(perfectionist)
เวลาเจอคําตําหนิ ใหบอกตัวเองวา นี่คือการชี้ขุมทรัพยมหาสมบัติ
เวลาเจอคํานินทา ใหบอกตัวเองวา นี่คือการสะทอนวาเรายังคงมีความหมาย
เวลาเจอความผิดหวัง ใหบอกตัวเองวา นี่คือที่ธรรมชาติกําลังสรางภูมิคุมกันใหชีวิต
เวลาเจอความปวยไข ใหบอกตัวเองวา นี่คือการเตือนใหเห็นคุณคาของการรักษาสุขภาพใหดี
เวลาเจอความพลัดพราก ใหบอกตัวเองวา นี่คือบทเรียนของการรูจักหยัดยืนดวยขาตัวเอง
เวลาเจอลูกหัวดื้อ ใหบอกตัวเองวา นี่คือโอกาสทองของการพิสูจนความเปนพอแมที่แทจริง
เวลาเจอแฟนทิ้ง ใหบอกตัวเองวา นี่คือความเปนอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ
เวลาเจอคนที่ใชแตเขามีคูแลว ใหบอกตัวเองวา นี่คือประจักษพยานวาไมมีใครไดทุกอยางดังใจหวัง
เวลาเจอภาวะหลุดจากอํานาจ ใหบอกตัวเองวา นี่คือความเปนอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง
เวลาเจอคนกลิ้งกะลอน ใหบอกตัวเองวา นี่คืออุทาหรณของชีวิตที่ไมนาเจริญรอยตาม
เวลาเจอคนเลว ใหบอกตัวเองวา นี่คือตัวอยางของชีวิตที่ไมพึงประสงค
เวลาเจออุบัติเหตุ ใหบอกตัวเองวา นี่คือคําเตือนวาจงอยาประมาทซ้ําอีกเปนอันขาด
เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกลง ใหบอกตัวเองวา นี่คือบททดสอบวาที่ "มารไมมีบารมีไมเกิด"
เวลาเจอวิกฤต ใหบอกตัวเองวา นี่คือบทพิสูจนสัจธรรม "ในวิกฤตยอมมีโอกาส"
เวลาเจอความจน ใหบอกตัวเองวา นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปดโอกาสใหเราไดตอสูชีวิต
เวลาเจอความตาย ใหบอกตัวเองวา นี่คือฉากสุดทายที่จะทําใหชีวิตมีความสมบูรณ
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ขอเชิญสมัครสงผลงาน/บทความของการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best Practices) เพื่อนําเสนอในงาน

Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :

เวที แลกเปลี่ ย นเรีย นรู สู สั งคมคุณ ภาพ




TQM Best-Practices

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


TQM-Progressive Learners

> ผลงานการปรับปรุงกระบวนการที่ประสงคจะเขารวมนําเสนอ เพื่อแบงปนความรู- ประสบการณ-แรงบันดาลใจ
กับผูอื่นซึ่งจะไมไดรับการประเมินจากคณะกรรมการฯเพื่อมอบรางวัล
> ผูสมัครจะตองจัดสง Powerpoint Presentation ลวงหนา (ไมตองจัดทํา Full Paper)


(กําหนดการนําเสนอผลงาน 16-17 ตุลาคม 2556)
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