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ในชวงสิบปที่ผานมานี้ หลายทานอาจเคยไดผานตาคําวา Total Innovation Management (TIM)
หรือ "การบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองคกร" มาบางแลว TIM เปนการบริหารจัดการ
ทั่วทั้งองคกรที่มุงเนนไปสูความเปนองคกรนวัตกรรม โดยใหความสําคัญกับการเสริมพลัง
ระหวางเทคโนโลยีองคกร และวัฒนธรรมในองคกร ที่จะสามารถสรางขีดความสามารถ
ดานนวัตกรรมใหกับองคกร ผูเขียนจึงขอหยิบยกมาเปนประเด็นในฉบับนี้ โดยนําเสนอมุมมอง
ตางๆ ของนักวิชาการจากนานาประเทศที่ไดศึกษาเรื่องนี้ไว
คําวา TIM1 มีจุดกําเนิดมาจากกลุมนักวิชาการในประเทศจีน (Institute of Management Science & Strategy of Zhejiang University) และกลุมนักวิชาการในทีมที่ปรึกษาของ
Stanford University ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักวิชาการเหลานี้มองวา ทามกลางสภาวะ
เศรษฐกิ จในป จ จุ บั น ที่ มี ก ารแข ง ขั น สู ง การผลิ ต สิ น ค า ให มี คุ ณภาพเพี ย งอย า งเดี ยวนั้ น
ไมเพียงพอ เนื่ องจากผูบริโภคมีความตองการหลากหลาย เพราะฉะนั้นคําวา "นวั ตกรรม"
จึงมีความสําคัญอยางมากตอความอยูรอดขององคกร จนนําไปสูคําถามที่วา หากตองการที่จะ
พัฒนาองคกรใหสามารถแขงขันไดทัดเทียมกับคูแขงรายอื่นในอนาคตอันใกลนี้ การบริหารแบบ
TQM เพียงพอแลวหรือ
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ในอดีตเราอาจคิดวาการแขงขันดวยราคาและการผลิตสินคาครั้งละมากๆ เพื่อใหตนทุน
ตอชิ้น มีราคาต่ํานั้นเพียงพอแลว แตเมื่อเวลาผานไป ลูกคากลับเริ่มคํานึงถึงคุณภาพมากขึ้น ผูผลิต
ที่สามารถผลิตของดีมีคุณภาพก็จะสามารถอยูรอดได แตหากมองในมุมกลับกันแลว อาจเพียงแค
ชั่ วระยะเวลาหนึ่งเทานั้ น เนื่ องดวยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากอดีตสู ปจจุบัน ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ลวนเปนตัวแปรที่ทําใหการแขงขันดวยราคาและคุณภาพไมยั่งยืนอีกตอไป
หากแตเปนการเพิ่มมูลคาสินคาและสรางความแตกตางดวยนวัตกรรมตางหาก ที่กลายเปนหัวใจ
สําคัญของธุรกิจ เพราะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดในระยะยาวอยางแทจริง

ส วน TIM นั้ น มี จุ ดมุ งหมายที่ จ ะเสริ มสร างขี ด ความสามารถด า นนวั ต กรรมขององค กร
ภายใต แนวความคิดที่ ว าทุกคนในองค กรสามารถเปนนวัตกรได คล ายกั บที่ ศ.นพ. วิ จารย พานิ ช
กลาวถึงองคกรแหงนวัตกรรม2 ไววา "เปนองคกรที่มีกิจวัตรในการสรางนวัตกรรมอยูตลอดเวลา
สรางนวัตกรรมในการทํางานประจํา สรางนวัตกรรมในทุกหนวยงานยอย สรางนวัตกรรมใน
ระดับพนักงานแตละคน และในระดับทีมงานยอยๆ ไปจนถึงหนวยงานยอย" ซึ่งสิ่งเหลานี้เมื่อ
รวมกันแลวกอใหเกิดการเสริมพลังนวัตกรรมกันทั่วทั้งองคกรนั่นเอง
ในประเทศออสเตรเลียนั้น นายเดเนียล3 ไดศึกษาถึงการเปลี่ ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
ของบริษัทชิ้นสวนยานยนตแหงหนึ่ง ซึ่งใชเวลากวา 2 ทศวรรษในการปรับปรุงองคกรไปสู TIM โดยสงผล
กระทบอยางใหญหลวงตอวิถีชีวิตขององคกร กลยุทธทางธุรกิจ รวมถึงตัวบุคลากร ซึ่งพวกเขาพบวา
การจะเปลี่ยนแปลงไปสู TIM ไดนั้น ตองมีการปรับทัศนคติของพนักงานในองคกรครั้งใหญ ในประเด็น
ที่สําคัญตางๆ ดังนี้
• การให ความสําคัญกับลูกคา พวกเขาไดปรับแนวทางการทํางานจากการตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาเปนการทํางานเชิงรุกมากขึ้น โดยไมเพียงแตคํานึงถึงคุณภาพที่ดีเลิศ แตตอง
สรางความตองการใหมๆ ที่เกิดจากความตองการแฝงของลูกคา พรอมทั้งนําเสนอสิ่งที่ดีเหลานั้นออกสู
ตลาดอีกดวย สิ่งเหลานี้ลวนเปนกลยุทธที่สรางปรากฏการณทางการตลาดใหแก Apple iPhone ซึ่งใช
สินคาเปนตัวสรางความตองการใหแกตลาดนั่นเอง
• การปรับแนวคิดในการทํางาน และกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคจากการทํางาน
เดิมๆ ของฝายผลิตและฝายตรวจสอบคุณภาพซึ่งเคยชินกับสภาวะที่ ตองควบคุมได การทํางานตาม
ขั้นตอน การทํางานเพื่อใหไดคุณภาพตามขอกําหนดผลิตภัณฑ การพัฒนาคุณภาพใหไดสูงสุด และให
เกิดความเสี่ยงนอยที่สุดในการผลิต โดยแนวคิดเหลานี้อาจจํากัดความคิดริเริ่ มสรางสรรคที่จะนําไปสู
Breakthrough innovation ได
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การใหความสําคัญกับกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนกระบวนการใหมๆ เริ่มตั้งแต การตลาด
การออกแบบและวิศวกรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการผลิต ซึ่งจําเปนตองเปนการดําเนินงานแบบเชื่อมโยงกันทุกฝาย มีการปรับ
ระบบการทํางานเปนแบบเมตริกซ ทั้งการพัฒนาบุคลากรก็สําคัญยิ่ง โดยตองสรางขีดความสามารถดานเทคโนโลยีใหกับ
บุคลากรผูทําหนาที่สําคัญในแผนกที่เกี่ยวของกับการผลิตและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการสั่งสมประสบการณและการเรียนรู
จนนําไปสูการคิดคนนวัตกรรมได
ประเด็นที่กลาวมาทั้งหมดนี้ลวนเปนสิ่งสําคัญที่องคกรตองคํานึงถึงในโดยรวมในการปรับเปลี่ยนกลยุทธไปสูการ
บริ หารองค กรนวั ตกรรมซึ่ งจําเป นต องมี การเปลี่ ยนแปลงหลายอย าง ซึ่ งผู นําองค กรต องปลู กฝ งแนวคิ ดนวั ตกรรมให แก
พนักงาน กุญแจสําคัญอีกประการที่ทําใหบริษัทดังกลาวประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนองคกรไปสู TIM คือ การที่
องคกรมีการประยุกตใชระบบ TQM ที่มีประสิทธิผลมานานพอสมควร เพราะการสรางนวัตกรรมจําเปนตองกระทําควบคูไป
กับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องดวยเชนกัน

•


การสรางนวัตกรรมไม ใชเรื่ องงายแต ก็สามารถบริหารจัดการใหเกิดขึ้นได ยิ่ งหากเปนการบริ หารจัดการ
นวั ต กรรมทั่ วทั้ งองค กรก็ ยิ่ งต องใช เ วลามากพอสมควร เพราะเป นการบริ หารอย างต อ เนื่ องที่ ไม มี รูปแบบและ
กระบวนการที่ ชัดเจน ทั้ งยั งเต็ มไปด วยความซับซ อน รวมถึ งบริ บทในการประสานงานและการทํางานรวมกั น
ก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา การบูรณาการของกลยุทธทั้งหมดไมวาจะเปน เทคโนโลยี กระบวนการธุรกิจ
วัฒนธรรม และพนักงานในองคกร ลวนมีความแตกตางตามแตลักษณะขององคกรนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริบท
เหลานี้ก็ยิ่งมีความแตกตางกันในแตละประเทศ แตเราก็สามารถเรียนรูจากมุมมองของประเทศอื่นและเอามาปรับใช
ใหเหมาะสม
โดยส ว นตั ว ของผู เ ขี ยนนั้ น เชื่ อว า TQM เป น พื้ น ฐานสําคั ญที่ ทําให อ งค ก รมี ก ารพั ฒนาอย าง
ตอเนื่องและสงเสริมใหนําไปสูการเกิดนวัตกรรมได เหมือนที่หัวหนาคนแรกในชีวิตของขาพเจาเคยสอนไววา
เมื่อคุณจัดการเรื่องภายในบาน (องคกร) ของคุณเรียบรอยแลว คุณจะมีเวลาคิดสิ่งใหมๆ ที่กอใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงขึ้นได นอกจากนี้ การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ดี ก็จะนําคุณไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไดเชนกัน เพียงแตคุณตองเขาใจธรรมชาติของนวัตกรรม ที่เต็มไปดวยความเสี่ยง ความไมแนนอน และมีการลงทุน
สูง ทานตองเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น และตื่นตัวในการรับรูขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี
ใหมๆ อยูเสมอดวย
ท ายที่ สุ ดแล ว หากใครเป นสาวกTQM อย างเต็ มตั ว ก็ จะรู สึ กว าแนวความคิ ดTQM ครอบคลุ ม วิ จั ย และนวั ตกรรม
อยูแลว แตวันเวลาเปลี่ยนไป การมีคําใหมๆ เกิดขึ้น ยอมเปน Food for Thought ที่ดี และก็เปนการย้ําเตือนวา เราคงตอง
หันมาสนใจการพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของการบริหารจัดการองคกรโดยรวม
อยางแทจริง

>>
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
paritud@gmail.com




ทานสมาชิกจดหมายขาวที่รักทุกทานครับ ผมกลับจากการไปศึกษาที่ญี่ปุน มาครบ 30 ป ในปนี้ พอดีไดขาว
วาหองปฏิบัติการวิทยาการหลอโลหะ ที่ผมเคยทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยโตเกียวจะปด เนื่องจากไมมีอาจารยมารับทําวิจัย
ในเรื่องนี้ตอแลว
ผูชวยอาจารยที่ดูแลหองปฏิบัติการและเปนเพื่อนสนิทก็บอกมาวา ทั้งอุปกรณ ทั้งวัสดุ และตําราบรรดามีใน
หองจะทิ้งทั้งหมด หากอยากไดอะไร ใหมาขนเอาไป
ในประเทศที่พื้นที่เปนเงินเปนทองก็อยางนี้แหละครับ ผมเลยตองเอา กระเปาวางๆ ใบใหญๆ ควักกระเปาซือ้
ตั๋วเครื่องบินไปขนสิ่งที่พอจะแบกกลับ มาใชประโยชนได มาใหสถาบันที่เมืองไทย โดยออกเดินทางค่ําวันที่ 12 มีนาคม
กลับมาถึงเชาวันที่ 16 มีนาคม
ไดจังหวะอากาศเปลี่ยนเปนอุนขึ้นกระทันหัน เลยไดเห็นซากุระที่ บานเร็วกวาปรกติ 10 วัน

ไปขนของที่หองปฏิบัติการนี่คุมคาเครื่องบิน 3 หมื่นกวาบาท ไหม?
คุมครับ เพราะมีตั้งแตกลองถาย VDO ใหมเอี่ยมเปลี่ยนเลนสได เลนส กลองถายภาพขนาดใหญหลายอัน
เบาหลอมโลหะเล็กๆ ทําจากวัสดุทนไฟ เบาละ 3,000-4,000 บาท มีกวา 20 เบา ฯลฯ ขนกันเพลินครับ
และดวยความอนุเคราะหจากคุณทัศนียา สวนวิเทศสัมพันธ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (ที่ผมตั้งให
ใหมวาเปนฝายพัวพันอาคันตุกะภาคโพนทะเล!!!) ระหวางที่อยูญี่ปุนผมไดมีโอกาสเขาไปนั่งฟงสัมมนาเรื่องบัญชีตนทุน
การไหลของวัสดุหรือ MFCA ที่ Japan Productivity Center ที่ Shibuya รวมกับกลุมคนไทยที่ไปกันชวงนั้นพอดี
4
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Prof. Michiyasu Nakajima, Kansai University ไดเลาใหพวกเราฟงวา MFCA
เริ่มในเยอรมัน แลวมาแพรขยายในญี่ปุนในชวงป ค.ศ. 2000 โดยมีแนวคิดพื้นฐานเพื่อจัด
ทําบั ญชีการจั ดการสิ่ งแวดลอม (Environmental Management Accounting - EMA)
สําหรับประสิทธิภาพวัสดุในกระบวนการผลิต
หลักการก็ดูงาย ๆ ลองดูตามภาพขางลางนี้นะครับ
ผลิตภัณฑ
กระบวนการผลิต

วัสดุปอนเขา

(ผลิตภัณฑที่ดีจากกระบวนการ)
วัสดุที่สูญเสียจากกระบวนการผลิต

สมดุลวัสดุและตนทุน

กอนอื่นใหทําสมดุลวัสดุโดยพิจารณาปริมาณของวัสดุปอนเขา เทียบกับผลิตภัณฑที่ดีจากกระบวนการ เชน
มีหมู 1 ตัว หนักประมาณ 150 กิโลกรัมเปนวัสดุปอนเขา เดินเขากระบวนการผลิตที่เปนกลองสี่เหลี่ยมตรงกลางภาพ
หากผลลัพธไดเปนกุนเชียง 100 กิโลกรัม ก็จะแปลวามีวัสดุที่สูญเสียจากกระบวนการผลิต 50 กิโลกรัม
จากนั้นจึงไปแปลงเปนตนทุนตอไปวาการสูญเสียที่เกิดจากวัสดุหมู 50 กิโลกรัมนี้เปนเงินเทาใด?
เราสามารถขยายแนวคิ ดต อไปให ครอบคลุ ม เรื่ องของพลั งงานที่ ใส เข าไปในกระบวนการ น้ํ า อากาศ
บรรจุภัณฑ ฯลฯ แลวอาศัยหลักการของสมดุลวัสดุ โดยเอาผลลัพธที่ไดจากกระบวนการไปหักจากปจจัยที่ปอนเขา
บริษัทในญี่ปุนที่วาแน ๆ ในเรื่องของการใชเทคนิคการบริหารจัดการตาง ๆ เชน 5 S, QCC, TPS, มาเพื่อใหเกิดการ
ประหยัดและลดตนทุนไดโดยเชื่อมั่นวาแทบไมมีความสูญเปลาเหลืออยู จนมีศัพทเรียกกันวา "บิดผาแหง" ใหได
หยดน้ํานั้น พอลองประยุกต MFCA พบวามีตนทุนการสูญเสียวัสดุเทียบกับตนทุนวัสดุที่ปอนเขาไปตั้งแต 2.5% จน
ที่หนักๆ จริงๆ ความสูญเสียก็สูงถึง 61.2% !!!
หลักการและแนวคิดนี้ยังขยายขอบเขตใหครอบคลุมตลอดสิ่งที่เรียกกันทางวิชาการวา "สายโซอุปทาน"
หรือ Supply Chain ทั้งหมด จะทําใหลดความสูญเสียไดอยางมีประสิทธิผลสูง
เชน โรงงานผลิตอาหารสามารถขยายขอบเขตใหครอบคลุมการทําเกษตรกรรมทางต นน้ํา และการจัด
จําหนายสูผูบริโภคทางปลายน้ําได ขอบเขตที่วานี้ครอบคลุมไปถึงตางประเทศไดเลยครับ
ทั้ ง ยั งสามารถขยายให โยงไปถึ ง เรื่ องของการปล อยก าซเรื อ นกระจกโดยเฉพาะคาร บอนไดออกไซด
การใชน้ํา และตนทุนวงจรอายุหรือ Life Cycle Costing ได
Prof. Nakajima เลาวา MFCA ได พัฒนาเปนมาตรฐาน ISO 14051 และมี บริ ษัทในเวี ยดนามได รับ
การรับรองบางแลว ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมทางมาเลเซียเองก็ใหความสนใจมากในเรื่องนี้
ในคณะที่ไปนั้นมีคณาจารยจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหมมารวมการสัมมนา
ดวย ดังนั้นทานสมาชิกที่สนใจอยากจะลองเอาแนวคิดนี้ไปใชในกิจการของทานก็ลองติดตอสอบถามดูไดนะครับ
เคล็ดสําคัญอยูที่ตองมีขอมูลที่แมนยําในเรื่องของปจจัยปอนเขา และผลลัพธจากกระบวนการ
จากนั้นก็บวก-ลบกันธรรมดาๆ กอนจะแปลงมาเปนตันทุนในภายหลัง อยาเพิ่งมุงคํานวณตนทุนกอนการ
คํานวณสมดุลวัสดุเทานั้นแหละครับ

>>

ทําอยางนี้ ได ทานก็ จะได เครื่องมือไปชวยวิเคราะหความสู ญเปล าในกระบวนการทํางานไดเปนอยางดี
พบกันใหมฉบับหนา
สวัสดีครับ!!
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com



เรามารู จักคาถาหกพี (6Ps) ที่ จะทําใหคุณมีความสุขในการทํางาน มีผูชื่นชอบอยากรวมงานและใหการ
สนับสนุน อยางนั้นเรามาปฏิบัติพรอมกันดังนี้นะครับ
1. Positive Thinking คือการมองโลกในแงดี มีทัศนคติที่เปนบวกอยูเสมอ จะไมมองอะไรในแงรายเลย
2. Peaceful Mind คือการมีจิตใจที่สงบ จะสรางความสุขที่คนอื่นตองอิจฉา เพราะใจเราจะไมดิ้นรน นิ่ง
ไมตื่นเตนหวั่นไหวตามกระแสที่ถูกปนจากผูที่มีจุดมุงหมายอื่นแอบแฝง
3. Patient คื อการที่ มี ความอดทน มิ ไ ด ห มายถึ งความเฉยชา คนเราจะทํา ให ทุ ก อย า งเป นไปตามใจ
เราคงยาก มันตองมีชวงที่เปนของคนอื่นบาง แตถาเรารู จักอดกลั้น อดทน รอคอยใหถึงชวงของเรา จะทําใหเรามี
ความสุขมากยิ่งขึ้น
4. Punctual คือการตรงตอเวลา การมีวินัย ฝกตนเองใหมีระเบียบในชีวิต รักษาเวลาเมื่ อตองนัดคนอื่น
อยาคิดวาชานิดหนอยไมเปนไร แตนั้นหมายถึงความไมใสใจของเรานั่นเอง คนเปนใหญขอบไปงานชา เพราะคิดวาตน
สําคัญ คนอื่นตองรอ แสดงถึงคนยิ่งใหญ คิดผิดนะ
5. Polite คือความสุภาพออนนอมถอมตน ยิ่งใหญตองมีตัวนี้มาก มีมากเทาใดคนอื่นจะยิ่ งเกรงมากขึ้น
เทานั้น
6. Professional หมายถึงความเปนมืออาชีพในงานของตน ตองรู ตองทําอยางดีที่สุด ทําหนาที่ใหเหมาะสม
กั บตําแหน ง ที่ ไ ด รั บ หมั่ น ฝ กปรื อ แสวงหาความรู ให ทั น สมั ย ทั นต อ โลก และต องทํา งานได ตามความต องการ
ขององคการดวย จะทําใหคุณประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น

>>

คาถาทั้งหกขอที่นํามาฝากนี้ จะทําใหคุณมีจิตใจดี สงบ มุงมั่นอยูกับงาน มองโลกในแงบวก รูตน
รูสถานะ ไมคิดฟุงซาน ลงมือทํางานในหนาที่ใหเต็มความสามารถ และเปนที่รักของเพื่อนรวมงานทุกๆ คน
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ขอมูลจาก http://www.kamsonbkk.com/encouragement/love/871-007


ขอเชิญสมัครสงผลงาน/บทความของการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best Practices) เพื่อนําเสนอในงาน

Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :

เวที แลกเปลี่ ย นเรีย นรู สู สั งคมคุณ ภาพ

CALL for PAPER




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)




คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท 086-311-7890 e-mail : tqmsymposium@gmail.com
Download คูมือรายละเอียดและใบสมัครไดที่ 



