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o ท ำไมถงึกลัว 

o ควำมไม่รู้ ว่ำจะเกิดอะไรขึน้ ท ำให้เรำกลัว 

o แล้วจะแก้ไขและป้องกันได้อย่ำงไร

o ควำมรู้ : จะท ำให้เรำสดใส กล้ำทีจ่ะคิด ปรับปรุง พัฒนนำ

o ควำมมีวินัย (สันดำน) จะท ำให้ฝันของเรำนัน้เป็นจริง

คนเรำกลัวกำรเปลีย่นแปลงไหม?

รู้บางส่ิงในทุกส่ิง : รู้ทุกส่ิงในบางส่ิง



หมายถึง สถานการณ ์พฤติกรรม การปฏิบตัิตา่งๆที่เราไมคุ่น้เคย แตก่ลายมาเป็นมาตรฐานปกติใน
ปัจจบุนันัน้ เกิดขึน้และเปลี่ยนแปลงหลายอยา่งรอบตวัเรา ซึง่ New Normal จะท าใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ การจดัการบางอยา่ง ซึง่แตเ่ดิมเคยถกูมองว่าผิดปกติ ไดก้ลบั
กลายมาเป็นสิ่งท่ีพบเห็นกนัไดท้ั่วไป เช่น
1. การซือ้ขายออนไลนจ์ะเติบโตขึน้ เพราะวิกฤติบงัคบัใหผู้บ้รโิภคตอ้งเดินขา้มก าแพงแหง่ความเคย
ชิน ในการจบัจ่าย เทคโนโลยีจะเช่ือมใหผู้ผ้ลิตตน้ทางติดตอ่ไดโ้ดยตรงกบัผูซ้ือ้ปลายทาง พ่อคา้คน
กลางจะถกูลดบทบาทความส าคญัลง แตแ่พลตฟอรม์ตลาดออนไลนแ์ละการสง่สินคา้จะเติบโตขึน้ จน
กลายเป็นพฤติกรรมท่ีติดตวัผูบ้รโิภคตอ่ไป
2. ธุรกิจเดลิเวอร่ี เติบโตตามมา เพราะคนไมส่ามารถออกนอกบา้นได ้จึงใช ้เดลิเวอรี ่มากขึน้ ทัง้
การซือ้สินคา้และอาหาร การขยายพืน้ท่ีการสง่สินคา้ใหค้รอบคลมุมากยิ่งขึน้ ถือเป็นโอกาสเหมาะ
3. สังคมไร้เงนิสด จะเขา้มามีบทบาทมากขึน้ เพราะผูบ้รโิภคกลวัการหยิบจบัเงินสดที่เสี่ยงตอ่การติด
เชือ้โรค จึงหนัมาใชช้่องทางดิจิทลัแทน อาทิ การจ่ายผ่านคิวอารโ์คด้ บตัรเครดิต e-wallet
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New Normal หรือ ความปกตแิบบใหม่
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5. ผู้บริโภคมีไลฟ์สไตลใ์ส่ใจสุขภาพมากขึน้ เทรนดด์แูลสขุภาพและสขุอนามยัท่ีจะกลายเป็นวิถี
ชีวิตใหมข่องผูบ้รโิภค
6. การรักษาระยะหา่งทางสังคมจะยังคงอยู่ต่อไป หลงัจากนีพ้ฤติกรรมผูบ้รโิภคยงัเป็นรูปแบบ 
Individual Consumption เห็นไดว้่ารา้นอาหารตา่ง ๆ สกีุ ้ชาบไูดเ้ริม่ปรบัตวั จดัพืน้ท่ีแบบเวน้ระยะหา่ง
เพ่ือใหผู้บ้รโิภคเขา้ไปใชบ้รกิารได้
7. ต่ืนตัวเตรียมพร้อมรับวิกฤติ สถานการณโ์ควิด-19 เป็นสิ่งท่ีไมม่ีใครคาดคิดมาก่อน หลงัจากนีจ้ะ
เห็นผูบ้รโิภคปรบัตวัใหพ้รอ้ม การเวิรค์ช็อปเสรมิทกัษะหลากหลาย เพ่ือพรอ้มรบัมือสถานการณต์า่งๆ 
ในอนาคต
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New Normal หรือ ความปกตแิบบใหม่

ชีวติคอืการเปลีย่นแปลง 
การเดนิทางคอืการเรียนรู้
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ผูน้  ากบัการเปลีย่นแปลงยคุใหม่ : พฒันชยั กุลสริสิวสัดิ ์ 11
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เราจะเป็นผู้เปลีย่น
หรือ

เป็นผู้ถกูเปลีย่น
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คือบริบทการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของผู้คนในสังคม ความพร้อมทีจ่ะก้าวไปกับความปกติ
ใหม่    โดยประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีส่ือสาร วิธีปฏิบติัและการจดัการ ซึง่ธุรกิจจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมผูซ้ือ้ท่ีเปลี่ยนแปลงไป หลงัจากท่ีคุน้ชินและถกูบังคบัใหป้รบัตวักบัการ
ระบาดของไวรสัโควิด-19 โดย Next Normal จะเอือ้อ านวยตอ่ผูท่ี้พรอ้มรบักบัการเปลี่ยนแปลง
1. อีคอมเมิรซ์ เดลิเวอร่ี สังคมไร้เงนิสด และระบบการขายสินค้าแบบอัตโนมัติจะขยายตัว
มากขึน้ พรอ้มการขบัเคลื่อนการพฒันาแพล็ตฟอรม์ Delivery ใหก้ลบัมาเติบโตรบักบัพฤติกรรมของ
ลกูคา้ที่หนักลบัมาซือ้ของออนไลน ์ซึง่การเกิดใหมข่องแพล็ตฟอรม์เดลิเวอรี ่จะมผีูเ้ลน่รายใหมป่รบั
ธุรกิจเพ่ือชิงสว่นแบ่งของตลาดนีม้ากขึน้
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการแพทยผ่์านระบบโทรคมนาคม โดยเฉพาะการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัและเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูมาใชใ้นการดแูลสขุภาพ จะไดร้บัความนิยม
มากขึน้
3.การเรียนออนไลนก์ลายเป็นเร่ืองทีต่้องท าแตต่ัง้นกัเรยีนประถมจนถึงมหาวิทยาลยั รวมถึงการ 
Reskill ของคนวยัท างาน ท่ีสามารถเรยีนรูจ้ากกรููระดบัโลก
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4. Work At Home จะเป็นแนวคิดการท างานท่ียงัอยูต่อ่ไป และจะมีประสิทธิภาพในการท างานมาก
ขึน้ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาช่วยสนบัสนนุการท างาน องคก์รตา่งๆจะลดตน้ทนุเรือ่งสถานท่ีท างาน สว่น
คนท างานจะลดคา่ใชจ้่ายเรือ่งการเดินทาง
5. บทบาทของคนในองคก์รจะลดลง การใชเ้ครือ่งมือดิจิทลั Robotic หรอืระบบจะไดร้บัความ
นิยมมากขึน้
6. ธุรกิจจะหนัมาโฟกัสเฉพาะ Core Business เทา่น้ัน เพ่ือคลอ่งตวัตอ่การแขง่ขนั งานหลงับา้น 
เช่น ธุรการ บญัชี การเงิน จะหนัมาใชบ้รกิาร Out Source หรอืการ Share Service เพ่ือลดตน้ทนุใน
การจา้ง ส่วนการใช้โปรแกรมจดัการธุรกิจบนคลาวดท์ีมี่บริการผู้เช่ียวชาญคอยดูแล จะช่วย
ประหยัดต้นทุนธุรกิจได้มาก
7. Cyber Security คนจะยอมสละความเป็นสว่นตวัและยอมเปิดเผยขอ้มลูเพ่ือการติดตามพฤติกรรม
เพ่ือปอ้งกนัโรคและไดร้บัการช่วยเหลือจากรฐั การรกัษาความปลอดภยัของระบบงานจะเป็นธุรกิจที่
เติบโต ทัง้เพ่ือปอ้งกนัความผิดพลาดและท าใหไ้มเ่กิดการใชข้อ้มลูอยา่งไมถ่กูตอ้ง
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o เมื่อวันที ่(27 มิ.ย.62) ส านกัข่าวซนิหวั รายงานว่า ศาลอนิเทอรเ์น็ตกรุงปักกิ่ง (Beijing Internet 
court) เปิดศนูยบ์รกิารออนไลนด์า้นการด าเนินคดีความ ซึง่มีการใช้
ผู้พพิากษาปัญญาประดษิฐ ์(AI) “เป็นครั้งแรกของโลก”

o ผูพ้ิพากษาปัญญาประดิษฐ์นี ้สรา้งขึน้ดว้ยเทคโนโลยีการสงัเคราะหค์  าพดูและรูปภาพ เพ่ือช่วยผูพ้ิพากษา
จดัการงานขัน้พืน้ฐาน รวมถงึการรบัคดีความต่างๆ เพือ่ให้เหล่าผู้พพิากษามีเวลาให้กับการพจิารณาคดี
มากขึน้

o ผูพ้ิพากษาปัญญาประดิษฐ์นีใ้ชภ้าพผูห้ญิง ซึง่ถอดแบบน า้เสียง สีหนา้ และท่าทางมาจากมนษุย์

o นอกจากงานพืน้ฐานท่ัวไปแล้ว ยังสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินคดไีด้ทันทตีามเวลาจริง 

รวมถงึอธิบายวิธีใช้บริการฟ้องร้องคดคีวามออนไลนใ์ห้กับผู้ใช้ได้อีกด้วย

o ทัง้นี ้คาดว่านวตักรรมนี ้จะสามารถพฒันาคณุภาพและประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาคดีได ้โดยหาก
สามารถพฒันาเทคโนโลยีไปไดอี้ก ในอนาคตผูพ้ิพากษาปัญญาประดิษฐ์นีจ้ะสามารถท าหนา้ท่ีเสมือนผูช้่วย 
ส่ือสารแบบถาม-ตอบกบัผูใ้ชไ้ด ้โดยอา้งองิจากฐานขอ้มลูความรูเ้ฉพาะทางและค าแนะน าของผูพ้ิพากษาตวัจรงิ
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o ในศาลในสหรัฐฯ หลายแหง่ บรรดาผู้พิพากษาก าลังเร่ิมใช้ปัญญาประดิษฐ ์หรือ Artificial Intelligence ทีเ่รียก
กันสัน้ๆว่า AI ในการช่วยตัดสินใจว่า ผู้กระท าผิดควรถูกจ าคุกเม่ือไหร่เเละนานเเค่ไหน

o เพ่ือสรา้งระบบ AI ทีมนกัวิจยัใชเ้ครือ่งคอมพิวเตอรห์ลายตวัวิเคราะหข์อ้มลูจากคดีวา่ความในศาลหลายพนัคดี เครือ่ง
คอมพิวเตอรจ์ะใชข้อ้มลูเหลา่นีเ้พื่อคาดเดาว่า ผู้ต้องหาจะก่ออาชญากรรมหนใหม่อีกหรือไม่ หรืออาจจะไม่มา
รายงานตัวในวันไต่สวนคดีตามก าหนด

o ระบบปัญญาประดิษฐ์อยา่งหนึ่งที่ก  าลงัใชง้านโดยบรรดาผูพ้ิพากษาของสหรฐัฯ มีชื่อเรยีกวา่ ระบบประมวลผลความ
ปลอดภัยของสาธารณะ หรอื Public Safety Assessment

o ระบบนีพ้ฒันาขึน้โดยมลูนิธิลอรา่เเละจอหน์ อารโ์นลด ์(Laura and John Arnold Foundation) ที่ใชเ้งินสนบัสนนุ
สว่นตวัเเละตัง้อยูใ่นรฐัเท็กซสั ทางมลูนิธินีช้ีว้า่ ระบบ AI ของตนออกแบบใหส้ามารถใหข้้อมูลทีไ่ม่ล าเอียงเพราะ
ปราศจากความคิดเหน็ และความรู้สึกส่วนตัวเเก่ผู้พิพากษา เพื่อช่วยใหต้ัดสินใจได้อย่างยุติธรรมแก่ผู้ต้องหา
หรือผู้ต้องขัง
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1. Work at home
2. Online Channel
3. Delivery Option
4. Risk Management
5. Data Analytics
6. Ready to reform

วถิกีารด าเนินธุรกจิ ในยุค Next normal

➢ ดหูนัง 
➢ ดทู ีว ี
➢ ฟังเพลง 
➢ หนังสอื 
➢ สิง่พมิพ์
➢ บุหร่ี
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เรามาชว่ยกนัถาม แลว้เรามาชว่ยกนัตอบ

ลูกช่างถาม : ลูกช่างคดิ : ลูกช่างท า

https://www.google.co.th/url?url=https://successbyyou.wordpress.com/tag/what-if/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3LaxVKr8I5PjuQSU74GgAQ&ved=0CCMQ9QEwBw&sig2=VQzL05IZmWdoEMeNBt07Wg&usg=AFQjCNGG_XoSxjnkGuK9nXXXotVzp1QImg
http://www.google.co.th/url?url=http://saranya084.wordpress.com/author/saranya084/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F92xVJniGZGTuAT-3IDABA&ved=0CD0Q9QEwEw&sig2=Nqznmkwyypm5pVGmV9JE1A&usg=AFQjCNF5nkcI529UNhSC5A9lQE01BwVBfQ
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TQM New Normal

TQM Next Normal

TQM Noon Normal



เราตอ้งหม่ันถามตวัเองว่า

34

1.ไปเอง (Core Competency)
2.อาศยัเขาไป
3.ไปดว้ยกนั

o ท าไมตอ้งไป 
o ท าไมตอ้งไปเดี๋ยวนี ้    
o ไปแลว้ไดอ้ะไร 
o อปุสรรคของการไปใหถ้ึงคืออะไร

o ผลิตและจดัจ าหนา่ยอปุกรณ์
การพิมพส์กรนี

o ผลิตและจดัจ าหนา่ย
อปุกรณก์ารพิมพส์กรนี &
ดิจทิลั

o การขาย Online
o WAH

เราอยู่ทีไ่หน

เราจะไปทีใ่ด

เราจะไปไดอ้ย่างไร

5W 2H
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TQM Next Normal
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O = สนิค้า – บริการของเราต้องตรงกับ
ความต้องการ และ ความคาดหวัง  

ของลูกค้า

C = ใครคอื ลูกค้าและ 
ลูกค้าต้องการอะไร
ลูกค้า คาดหวัง อะไร

TQM สอนอะไรใหก้ับเรา

P = ละเอยีด ชัดเจน 
ท าซ า้ได้ คาดการณไ์ด้
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เราคอืใคร ?  มหีน้าทีอ่ะไร ?
เราท างานเพือ่ใคร ?

งานไหนทีไ่ม่มีลูกค้า ถือว่าไม่ได้งาน

เราเป็นผู้ส่งมอบภายใน
มีหนา้ที่ ....
• หาความตอ้งการของผูผ้ลิต
• ท าใหผู้ผ้ลิตพงึพอใจ

เราเป็นลูกค้าภายใน
มีหนา้ที่ ....
• หาวา่ใครเป็นผูผ้ลิต
• บอกเขาวา่เราตอ้งการอยา่งไร

เราเป็นผู้ผลิตผลงาน
มีหนา้ที่ ....

• หาความตอ้งการของกระบวนการ 
ถดัไป

• ท าใหเ้ขาไดร้บัความพงึพอใจ
• หาวา่ใครเป็นผูส้ง่มอบงานใหเ้รา
• บอกเขาวา่เราตอ้งการอยา่งไร

ลูกค้าภายนอก

กระบวนการถดัๆไปคอืลูกค้าของเรา
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ดร.วรีพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล

../KQI/วิสัยทัศน์ ใช้จัดบูธ  New.xls
../QDM/QDM..ของภาชนะเมลามีน.pdf
../HDM/HDM/ตัวอย่าง HDM คลัง.pdf
../HOQ/1.ตัวอย่าง...บ้านแห่งคุณภาพของภาชนะเมลามีนฯ.pdf
../COS/1.Form การวิเคราะห์ SWOT & แบบอนุมัติ COS.xls


การบรหิารคนและองคก์ารใหบ้รรลผุลสมัฤทธิ ์: พฒันชยั กุลสริสิวสัดิ ์

S N

การจัดการแบบบูรณาการ

ดุจพลังแหง่แม่เหลก็ทีถ่กูเหน่ียวน าไปในทศิทางเดยีวกัน

ค าถาม เหลก็ กับ แม่เหลก็ ตา่งกันอย่างไรครับ?
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1.
Problem Solving

แบบ Why Why (ททท)

เก๋า
ประสบการณ์

ปัญหา
เกิดแลว้

กึ๊น
ขอ้มลู - สารสนเทศ

ปัญหา
ยงัไมเ่กิด

2.
QC Story (ปมปป)
Kaizen (ปปคง)

3.
Problem Solving
แบบ How How

4.
Task Achieving

QC Story

กระบวนการแก้ไขปัญหาของ TQM
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TQM ตอ้งการใหเ้ราท าอะไร

P D C A

P คิดในการวางแผน

D ลงมือท า

C ตรวจสอบ / ทาน 

A ปรบัปรุงและพฒันา
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P D C A

P = ละเอยีด ชัดเจน 
ท าซ า้ได้ คาดการณไ์ด้
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ข้อไหนยากทีสุ่ดครับ



ท าไมประเทศไทย ตอ้งม ีจา่เฉย ??
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❖ TQM สอนอะไรใหก้ับเรา

❖ TQM ต้องการใหเ้ราท าอะไร

❖ แล้วเราจะท าตามที ่TQM ต้องการได้อย่างไร     

เพือ่ใหเ้ราม่ันคง ปลอดภยั ใจสุขในยุค Next Normal

TQM Next Normal



สขุภาพองคก์าร – สขุภาพรา่งกาย (5+2 อ)



o เราต้องการให้ร่างกายแขง็แรง

o เรารูว้่า เราตอ้งท าใหร้า่งกายแข็งแรงดว้ย 7 อ

o อากาศ อารมณ ์อาหาร ออกก าลงักาย อดเิรก เพ่ือผ่อนคลาย                                                                          
และออกไปนอกบา้นบา้ง เพ่ือเปิดหเูปิดตาใหท้นัก าลงัโลกภายนอก

o เราเห็นดว้ย เห็นดี เห็นงาน ว่าเป็นเรื่องท่ีดีท่ีเราตอ้งท า

o แต่ท้ายสุด เรากไ็ม่ท า มแีต่ผัดวันประกันพรุ่ง

o สาเหตคุืออะไร

o ค าตอบสดุทา้ยท่ีถกูตอ้ง คือ วินยั เรามีวินยัท่ีจะท าตามจนตนเอง  

o แตเ่ราไมมี่วินยัท่ีจะท าในสิ่งท่ีเราคดิ เราเห็นดว้ย

o สรุปเราต้องดัดสันดานตนเอง ด้วยความอดทน ม่ันคง 

o สิ่งท่ีเราจะไดร้บัคือ สขุ สงบ สบาย

52

สขุภาพองคก์าร – สขุภาพรา่งกาย



o สุขภาพองคก์ารกเ็ช่นกัน เราต้องการให้องคก์ารแขง็แรง

o เรามีระบบการจดัการท่ีหลากหลาย 

o เราเห็นดีเห็นงาม และร  ่าเรยีนรู ้ระบบงาน กระบวนการปฏิบตังิาน กระบวนการแกไ้ขป ญหา ฯลฯ

o แต่ท้ายสุดเรากท็ าบ้างไม่ท าบ้าง หรือท าไปสักพักกเ็ลิกลา

o เพราะอะไร สาเหตคุืออะไร

o เพราะเราไมมี่วฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แข็ง เป็นสนัดานของเพ่ือนรว่มงานทกุคน

o ถงึเวลาแล้ว ทีเ่ราต้องกลับมาทบทวน และดัดสันดานตัวเราและเพือ่นร่วมงานทุกคน        
ในองคก์าร

o คดิแลว้ไมท่  าคือฝันไป

53

สขุภาพองคก์าร – สขุภาพรา่งกาย



วัฒนธรรม (สันดาน) TQM

วัฒนธรรม คอื ท าโดยไม่ตอ้งคดิ ( สันดาน)
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ค าถาม ถ้าเป็นวันนี้

“คน”  & “ระบบ”

อะไรส าคัญกว่ากันครับ

เพราะเหตุใด

องคก์ารของเราจะอยู่ได ้100 ปีขึน้อยู่กับ  คน หรือ ระบบ ครับ
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การบรหิารการเปลีย่นแปลงองคก์ารแนวใหม่ : พฒันชยั กุลสริสิวสัดิ ์



ข้อไหนส าคัญทีสุ่ด

58

วสิัยทศัน์

ค่านิยม

พนัธกจิ

วัฒนธรรม



ตอ้งการเป็นแพทย์

วสิัยทศัน(์ความฝัน) : ความตอ้งการใหเ้กิดขึน้ในอนาคต

พนัธกจิ (หน้าที)่ : ท่ีตอ้งท าเพื่อใหว้ิสยัทศันบ์รรลไุดน้ัน้มีอะไรบา้ง

ไปเรยีน / อา่นหนงัสือ / ท าการบา้น / ไปดงูานในสถานพยาบาลตา่งๆ  

ค่านิยม (นิสัย)  : ความประพฤติท่ีควรมี

ต่ืนแตเ่ชา้ / ขยนั / มานะ / อดทน / ตัง้ใจเรยีน / ซ่ือสตัย ์/สจุรติ/ เป็นคนดี/จิตใจงาม   

59

วัฒนธรรม (สันดาน)  : ความประพฤตทิีต่อ้งมี

ขยัน / มานะ /  ซือ่สัตย ์/ คนด ี



ทกุข ์- สมทุยั - นิโรธ – มรรค

TQM Next Normal



วัฒนธรรม (สันดาน) TQM

1. วัตถุประสงค์

2. วธิีคดิ

3. วธิีการท างาน
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ดร.วรีพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล
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วัตถุประสงค ์

1.มีจริยธรรม และรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม

2.ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้

3.การน าองคก์ารอย่างม

มีวิสยัทศัน์

4.การเรียนรูข้ององคก์ารและ

ของเพื่อนร่วมงาน

วิธีคิด

5.ใชส้ติ ปัญญา เป็นหลกัใน

การท างาน

6.การจดัการเพื่อนวตักรรม

7.การเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน

และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย

8.ทุกคนในองคก์ารมีส่วนร่วมในการ

สรา้งคุณภาพ

9.ใหค้วามส าคญัแก่กระบวนการ

ท างาน

10.กระบวนการถดัไปคือลูกคา้

ของเรา

วิธีการท างาน

11.มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน

12.ด าเนินการแบบ PDDLI 

13.จดัการดว้ยขอ้มูลจริงในสถานท่ีจริง

14.แกปั้ญหาที่สาเหตุ เนน้การป้องกนัการเกิดปัญหา้  า

15.ใชก้รรมวิธีทางสถิติ

16.จดัล าดบัความส าคญั

17.จดัการเวลาอย่างมีคุณค่า

18.สรา้งระบบมาตรฐานท่ีมีการปรบัปรุงอย่างสม า่เสมอ

วัฒนธรรมองคก์าร TQM

ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล
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เรามาชว่ยกนัถาม แลว้เรามาชว่ยกนัตอบ

ลูกช่างถาม : ลูกช่างคดิ : ลูกช่างท า

https://www.google.co.th/url?url=https://successbyyou.wordpress.com/tag/what-if/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3LaxVKr8I5PjuQSU74GgAQ&ved=0CCMQ9QEwBw&sig2=VQzL05IZmWdoEMeNBt07Wg&usg=AFQjCNGG_XoSxjnkGuK9nXXXotVzp1QImg
http://www.google.co.th/url?url=http://saranya084.wordpress.com/author/saranya084/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F92xVJniGZGTuAT-3IDABA&ved=0CD0Q9QEwEw&sig2=Nqznmkwyypm5pVGmV9JE1A&usg=AFQjCNF5nkcI529UNhSC5A9lQE01BwVBfQ


1.มีจรยิธรรม และรบัผิดชอบตอ่สงัคม
2.ความเป็นเลิศที่มุง่เนน้ลกูคา้
3.การน าองคก์ารอย่างมีวิสยัทศัน์
4.การเรยีนรูข้ององคก์ารและของเพื่อนรว่มงาน

64

วัฒนธรรมที ่เกีย่วกับ วัตถุประสงค ์



1. มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

จริยธรรม หมายถึงความประพฤติที่ ควรท าหรอืไมค่วรท า ซึง่ตา่งกบักฎหมายท่ีเป็นขอ้
บงัคบัใหต้อ้งท า ดงันัน้ เพ่ือนรว่มงานทกุทา่น ตอ้งระลกึอยูเ่สมอว่าทา่นคือบคุคลส าคญัท่ีจะ
ขบัเคลื่อนกลุม่บรษัิทฯ ใหไ้ปในทิศทางใด เรือ่งบางเรือ่งไมผิ่ดกฎหมายแตเ่ราทกุคนตอ้งคิด
ใหด้ีๆ ว่าแมไ้มผิ่ดกฎหมายแตถ่า้ไมค่วรท า เราตอ้งไมท่ำ า ดงันัน้ผูบ้รหิารและเพ่ือนรว่มงาน 
กลุม่บรษัิท ฯ ทกุทา่นตอ้งใชส้ติในการคิด คิดก่อนคิด มีจิตใจใส สะอาด มีความประพฤติท่ีดีท่ี
งาม มีความมุง่มั่น มานะ และอดทน
สังคม ชมุชนและครอบครวั เป็นองคป์ระกอบหลกัของประเทศไทย ดงันัน้องคก์ารและ
เพ่ือนรว่มงานทกุทา่นตอ้ง รว่มคิด รว่มท า รว่มรกัษา และรว่มพฒันา สงัคม ชุมชนและ
ครอบครวั อยา่งตอ่เน่ืองเพราะหากสงัคมอยูไ่ดป้ระเทศชาติของเราก็จะอยูไ่ดแ้ละเราทกุคนก็
จะอยูอ่ยา่งมีความสขุรว่มกนัและมีคณุคา่เพ่ิมขึน้
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2. ความเป็นเลิศทีมุ่่งเน้นลูกค้า
เพ่ือนรว่มงานตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งดีถึงความตอ้งการ ความคาดหวงัของลกูคา้ทัง้ภายใน
และภายนอก โดยรว่มมือกนัสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่ลกูคา้ สรา้งสินคา้และการบรกิารที่แตกตา่ง                 
และเหนือความคาดหวงัของลกูคา้ พรอ้มทัง้ติดตามดแูลลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหท้นัตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของความตอ้งการ ความคาดหวงัของลกูคา้และแนวโนม้ของตลาดการคา้
3. การน าองคก์ารอย่างมีวิสัยทศัน์
วสิยัทศันต์า่งกบัทศันวสิยั เพราะทศันวิสยันัน้ใช ้ตามอง แตวิ่สยัทศันน์ัน้ ตอ้งใช ้สติ
ปัญญาในการคิด การสงัเคราะห ์การวิเคราะห ์ดงันัน้จึงจ าเป็นอยา่ยิ่งท่ีผูน้  าทุกระดบั ตอ้ง
รว่มมือกนัในการก าหนดวิสยัทศันพ์รอ้มถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบตัิ ทั่วทัง้องคก์าร
วิสยัทศันท่ี์ดี ตอ้งตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย พรอ้มตอ้ง
มีดชันีวดัคณุภาพเพ่ือวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิสยัทศันไ์ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม
4. การเรียนรู้ขององคก์ารและของเพือ่นร่วมงาน
องคก์ารสง่เสรมิใหเ้พ่ือนรว่มงานมีการเรยีนรูท่ี้หลากหลายทัง้การเรยีนรูเ้ทคโนโลยีและ
นวตักรรม เพ่ือเสรมิสรา้งคณุภาพการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึง่จะสง่ผลตอ่การพฒันาองคก์ารใหม้ั่นคง
ยั่งยืน รวมทัง้การใหค้วามรว่มมือกบัองคก์ารอ่ืนเพ่ือน าความรูแ้ละเทคโนโลยี นวตักรรมตา่งๆเขา้มา
ปรบัใชใ้นการพฒันาเพ่ือนรว่มงานใหม้ีความสามารถ มีสมรรถนะและมีคณุคา่เพ่ิมขึน้
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5.ใชส้ติ ปัญญา เป็นหลกัในการท างาน
6.การจดัการเพื่อนวตักรรม
7.การเห็นคณุคา่ของเพื่อนรว่มงานและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย
8.ทกุคนในองคก์ารมีสว่นรว่มในการสรา้งคณุภาพ
9.ใหค้วามส าคญัแก่กระบวนการท างาน
10.กระบวนการถดัไปคือลกูคา้ของเรา

67

วัฒนธรรมที ่เกีย่วกับ วธิีคดิ



5. ใช้สติ ปัญญา เป็นหลักในการท างาน
คือการพฒันาจิตอนัไดแ้ก่ สมาธิและสติมาใชเ้ป็นเครือ่งมือในการพฒันาคณุคา่ภายในและ
ความสขุในการท างานของเพ่ือนรว่มงาน ซึง่จะพฒันาเพ่ือนรว่มงานไปสูค่ณุลกัษณะท่ีส  าคญั
เช่น ความเห็นอกเห็นใจ เอือ้เฟ้ือ เผ่ือแผ่ รบัผิดชอบ เสียสละ ซื่อสตัย ์อดทน ยิม้แยม้
แจ่มใส เต็มใจบรกิาร ฯลฯ ยิ่งไปกว่านัน้ในการท างานรว่มกนัแบบรา่งกายเดียวกนั ตอ้ง
อาศยัการสื่อสารอยา่งมีสติ หรอืสติสนทนา คือสติในการฟัง การพดู การถามและสติในการ
คิดทางบวกซึง่ก็คือปัญญา นั่นเอง

หากเรามีความรู ้แตไ่มม่ีความคิด ความรูน้ัน้ก็ไมส่ามารถออกดอกออกผลได ้หากเรามี
ความคิดแตข่าดสติ ความคิดนัน้ก็จะวนเวียนอยูก่บัท่ีไมก่า้วหนา้
ปัญญาคือความคิดท่ีใชส้ติเป็นตวัน าและตวัควบคมุ องคก์ารท่ีใชปั้ญญาในการด าเนินธุรกิจ
องคก์ารนัน้จะมีสินคา้ใหม ่บรกิารใหมแ่ละวิธีการท างานใหม่ๆ  ท่ีตอบสนองความตอ้งการและ
ความหวงัของลกูคา้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองและองคก์ารนัน้จะเจรญิกา้วหนา้
ยั่งยืน มั่นคง ปลอดภยัและใจสขุ
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6. การจดัการด้วยนวัตกรรม
เสรมิสรา้งใหเ้กิดนวตักรรม ความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  ซึง่จะมีสว่นส าคญัในการพฒันาสินคา้
บรกิารและวิธีการท างานขององคก์าร รวมถึงการใชน้วตักรรมในการพฒันาการจดัการและ
ปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานอยา่งมีคณุภาพใหร้วดเรว็ ถกูตอ้ง มีประสิทธิภาพ ซึง่จะมี
ผลใหเ้กิดสินคา้ใหม ่บรกิารใหม ่วิธีการท างานใหม ่เพ่ือเสรมิสรา้งความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนัและสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย
7. การเหน็คุณค่าของเพือ่นร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องคก์ารตอ้งใหค้วามส าคญัตอ่เพ่ือนรว่มงานและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียดว้ยการสง่เสรมิ
พฒันาเพ่ือนรว่มงานใหม้ีความรู ้ทกัษะ ความสามารถและสมรรถนะ มีกระบวนการในการ
สรา้งความผาสกุในการทำ างานและสภาพแวดลอ้มท่ีดีในองคก์าร เพ่ือสรา้งความพงึพอใจ 
และสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่เพ่ือนรว่มงาน ตลอดจนการปลกูฝังความคิดเชิงบวกและการ
ปฏิบตัิงานเชิงบวกของการอยูแ่ละทำ างานรว่มกนัในรูปแบบของ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รักษา ร่วมพฒันา”ใหแ้ก่เพ่ือนรว่มงาน
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8. ทุกคนในองคก์ารมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ
เพ่ือนรว่มงานทกุคนในองคก์ารตอ้งมีความรูท้กัษะความสามารถและสมรรถนะ พรอ้ม
ทัง้รว่มมือกนัยดึถือและปฏิบตัิตามกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ วิธีการปฏิบตัิงาน ท่ีมี
คณุภาพ จึงจะท าใหเ้กิดผลงานท่ีมีคณุภาพของหนว่ยงานและขององคก์าร                                

องคก์ารของเราจะเจรญิเติบโตกา้วหนา้ไดม้ากนอ้ยแคไ่หนนัน้ขึน้อยูก่บัเพ่ือนรว่มงานทกุคนท่ี
จะรว่มกนัปฏิบตัิหนา้ที่อยา่ง “ร่างกายเดียวกัน” เพ่ือสรา้งคณุภาพผลผลิต ผลลพัธแ์ละสรา้ง
ความพอใจ ประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย
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9. ใหค้วามส าคัญกับกระบวนการท างาน
ผลยอ่มเกิดจากเหต ุดงันัน้เราตอ้งใหค้วามส าคญั ในการจดัการเหต ุใหม้ีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
- เหตเุกิดจากปัจจยัน าเขา้ + กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ
- กระบวนการเกิดจาก ความตอ้งการของลกูคา้ ขัน้ตอนการท างาน วิธีการท างาน
ผูร้บัผิดชอบและจดุปอ้งกนัความเสี่ยงและหรอืความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้ได้
- กระบวนการทีด่ีต้องมีคุณสมบตัิดังนี้
• ละเอียด ชดัเจน อา่นแลว้เขา้ใจไดง้่าย สามารถน าไปปฏิบตัิได ้สามารถท าซ  า้ได้
สามารถคาดการณไ์ดแ้ละสามารถวดัผลสมัฤทธ์ิได้

• น าไปปฏิบตัิเป็นกิจวตัรในทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
• มีการทบทวน มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนัเพ่ือปรบัปรุงและพฒันาอยา่งสม าเสมอ
• มีการบรูณาการระหว่างวิธีการท างานหรอืดชันีวดัคณุภาพ

71



ค าถาม : - เหตุ เกดิก่อนผล หรือ ผล เกดิก่อนเหตุ

ระบบราชการ 4.0 ,PMQA,EdPEx,SEAMTQA
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10. กระบวนการถัดไปคือลูกค้าของเรา
มีวิธีการท างานท่ีใหค้วามส าคญัถึงคณุภาพและบรกิารท่ีดี ดว้ยการสง่มอบผลงานท่ีครบถ้วนถกูตอ้งและทนั
ก าหนด ใหแ้ก่กระบวนการถดัไปและพึงระลกึอยูเ่สมอว่ากระบวนการถดัไปคือลกูคา้ที่เราตอ้งมองงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลใหอ้ยา่งสม ่าเสมอ ดงันัน้เราสามารถเพ่ิมคณุภาพของสินคา้และการบรกิารได้
ดงันี ้
การหาความต้องการของลูกค้า
• ตอ้งกลา้ที่จะถามลกูคา้ว่า ตอ้งการอะไรและคาดหวงัอะไรจากเรา และตอ้งกลา้ที่จะบอก
กระบวนการก่อนหนา้ (เราเป็นลกูคา้ของเขา) ว่าเราตอ้งการอะไรและคาดหวงั
อะไรจากเราศกึษาความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะราย โดยมอบความเป็นเลิศของสินคา้และการบรกิาร
ใหแ้ก่ทีมงานทกุระดบัของลกูคา้• ใหล้กูคา้มีสว่นรว่มในงานโดยการเสนอความคิด หรอืเขา้มาเยี่ยมชมวิธีการ
ท างานขององคก์าร
เข้าใจเป้าหมายของหน่วยงาน
• เขา้ใจในเปา้หมายและมาตรฐานของงาน เพ่ือใหบ้รกิารแก่ลกูคา้มากกว่าท่ีลกูคา้ตอ้งการ
หน้าทีรั่บผิดชอบ
• เขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของตนเองโดยไมก่า้วก่ายหนา้ที่ตอ่กนั แตพ่รอ้มท่ีจะช่วยเหลือผูอ้ื่น
ในการท างาน
• เลือกสรรทีมงานท่ีมีทกัษะและความสามารถ เพ่ือรว่มกนัท างานใหเ้กิดประโยชนต์อ่องคก์ารและลกูคา้
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เราคอืใคร ?  มหีน้าทีอ่ะไร ?
เราท างานเพือ่ใคร ?

งานไหนทีไ่ม่มีลูกค้า ถือว่าไม่ได้งาน

เราเป็นผู้ส่งมอบภายใน
มีหนา้ที่ ....
• หา(ถาม)ความต้องการของผู้ผลิต
• ท าใหผู้ผ้ลิตพงึพอใจ

เราเป็นลูกค้าภายใน
มีหนา้ที่ ....
• หาวา่ใครเป็นผูผ้ลิต
• บอกเขาว่าเราต้องการอย่างไร

เราเป็นผู้ผลิตผลงาน
มีหนา้ที่ ....

• หา(ถาม)ความต้องการของ 
กระบวนการถัดไป

• ท าใหเ้ขาไดร้บัความพงึพอใจ
• หาวา่ใครเป็นผูส้ง่มอบงานใหเ้รา
• บอกเขาว่าเราต้องการอย่างไร

ลูกค้าภายนอก

กระบวนการถดัๆไปคอืลูกค้าของเรา



11.มีความออ่นนอ้มถ่อมตน
12.ด าเนินการแบบ PDDLI 
13.จดัการดว้ยขอ้มลูจรงิในสถานท่ีจรงิ
14.แกปั้ญหาท่ีสาเหต ุเนน้การปอ้งกนัการเกิดปัญหาซ า้
15.ใชก้รรมวิธีทางสถิติ
16.จดัล  าดบัความส าคญั
17.จดัการเวลาอย่างมีคณุคา่
18.สรา้งระบบมาตรฐานท่ีมีการปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ
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11. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
มีความสภุาพออ่นนอ้มในการสื่อสาร การติดตอ่ประสานงาน การมีสมัมาคารวะแก่ผูอ้าวโุส
และการรบัฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่งในมมุมองเชิงบวก ดว้ยความสภุาพในการรบัฟังขอ้มลู
ซึง่เป็นวิธีการท างานของเพ่ือนรว่มงานทกุระดบัท่ีปฏิบตัิตอ่ลกูคา้ภายในและลกูคา้ภายนอก
ตลอดจนผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย
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12. ด าเนินการจดัการแบบ PDDLI
การจดัการแบบ PDDLI คือ การจดัการท่ีเป็นวงจรแหง่การเรยีนรู ้โดยเริม่ตัง้แต่
Plan การวางแผน รวมถึงการออกแบบกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ วิธีปฏิบตัิงาน
ท่ีมีคณุภาพ แบบฟอรม์ปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ รวมถึงการเลือกดชันีวดัคณุภาพและเปา้หมาย
เพ่ือติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอ้มก าหนดจดุปอ้งกนัไวอ้ยา่งชดัเจน
Deployment การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบตัิ โดยตอ้งมั่นใจว่าเพ่ือนรว่มงานและหรอืผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสียตอ้งสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ท าอยา่งเป็นกิจวตัร โดยทกุหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและท่ีส  าคญัตอ้งสามารถท าซ  า้ได้
Diagnosis การตรวจวินิจฉยัเพ่ือวิเคราะหใ์หท้ราบถึงปัญหาและสาเหตท่ีุท าใหเ้กิดปัญหาหรอืไม่
สามารถบรรลปุระสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั่นเอง พรอ้มแนะน าวิธีการแกไ้ขปัญหาและสาเหตุ
ตา่งๆ เหลา่นัน้อยา่งเป็นรูปธรรม
Learning รว่มมือกนัในการปรบัปรุงและพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ วิธี
ปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ แบบฟอรม์ปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ รวมถึงดชันีวดัคณุภาพและเปา้หมาย
อยา่งนอ้ยปีละครัง้และหรอื เมื่อมีความจ าเป็น เพ่ือใหท้นัสมยัและเป็นปัจจบุัน
Integration การบรูณาการเช่ือมโยงของทกุกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ วิธีปฏิบัติ
งานท่ีมีคณุภาพ แบบฟอรม์ปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ หรอืของทกุกิจกรรมท่ีด าเนินงาน ตอ้งเช่ือมโยง
ซึง่กนัและกนั ไมข่ดัแยง้กนั กลา่วคือตอ้งบรูณาการไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือเสริมแรงใหแ้ก่กนัและ
กนัดั่งเช่นแมเ่หล็ก
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13. จดัการด้วยข้อมูลจริงในสถานทีจ่ริง
จดัการงานดว้ยการวิเคราะหจ์ากขอ้มลูและสารสนเทศท่ีครบถว้น ถกูตอ้ง ทนักาล ปลอดภยั
และเป็นความลบั ดว้ยแนวทางท่ีเป็นระบบ สามารถปฏิบตัิซ  าไดแ้ละวดัผลไดช้ดัเจน อีกทัง้ยงั
ตอ้งสามารถสอบกลบัไดถ้ึงแหลง่ท่ีมาของขอ้มลู วิธีการจดัเก็บ ผูจ้ดัเก็บ ผู้ใหข้อ้มลู วนั เวลา
สถานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม

14. แก้ไขปัญหาทีส่าเหตุ เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาซ า้
ใชวิ้ธีการตรวจวินิจฉยัและวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหาดว้ยเครือ่งมือคณุภาพ เช่น 7 QC
7QM ปัญญามาปัญหาไป การปรบัปรุงคณุภาพงาน ท าทนัที โดยมุง่เนน้การแกปั้ญหาที่สาเหตุ
ดว้ยการวิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศ ทีเ่ป็นสาเหตุสุดทา้ยทีเ่ป็นวิธีการท างาน พรอ้ม
ก าหนดมาตรการในการแกไ้ขและปอ้งกนัทกุปัญหาที่เกิดขึน้รวมถึงมาตรการปอ้งกันเชิงรุก
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ในสมัยกรีกโบราณ, Socrates(โสเครตสินักปรัชญากรีก)ได้รับยกย่องใหเ้ป็น
มหาปราชญแ์ละได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างสูง

วนัหนึง่ มีคนรูจ้กับงัเอิญพบกบันกัปรชัญาผูย้ิ่งใหญ่ผูนี้แ้ละพดูขึน้ว่า
"คณุรูอ้ะไรไหม ผมไดย้ินเรือ่งเก่ียวกบัเพ่ือนของคณุมาเรือ่งนงึ"
"ชา้ก่อน..." โสเครติสตอบ "ก่อนท่ีทา่นจะบอกขา้ 

ขา้อยากที่จะใหท้า่นผ่านการทดสอบสกัเล็กนอ้ย

ขา้จะเรยีกมนัว่า บททดสอบกล่ันกรองสามช้ัน"

"กล่ันกรองสามชั้น?"
"ถกูตอ้งแลว้" โสเครติสกลา่วตอ่ไป "ก่อนท่ีทา่นจะเลา่ใหข้า้ฟังเก่ียวกบัเรือ่งของเพ่ือนของขา้
มนัอาจจะเป็นการดี ที่จะใชเ้วลาสกัเล็กนอ้ยและการกลั่นกรองเรือ่งที่ทา่นจะพดู
และนั่นคือสาเหตวุ่าท าไม ขา้จึงเรยีกมนัว่า บททดสอบตวักลั่นกรองสามชัน้

ตัวกล่ันกรองแรก คือ "ความจริง"
ทา่นแน่ใจจริงๆ หรือว่าส่ิงทีท่า่นก าลังจะบอกข้าน้ันเป็นเร่ืองจริง?"
"เปล่าหรอก..." ชายผู้น้ันตอบ "อันทีจ่ริง ข้าก็แค่ได้ยินเร่ืองน้ีมาเทา่น้ันเอง แล้วก็..."
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"เอาเถอะ เอาเถอะ ไมเ่ป็นไร" โสเครติสกลา่ว "ถา้เช่นนัน้
ทา่นก็ไม่รู้ว่าเร่ืองทีท่า่นรู้มาจริง หรือ เทจ็

คราวน้ี มาลองทดสอบตัวกล่ันกรองตัวทีส่องกันดู ตัวกล่ันกรองทีส่อง คือ "ความดี"
เร่ืองทีท่า่นก าลังจะ บอกข้า เกี่ยวกับเพือ่นของทา่น เป็นเร่ืองดี หรือไม่?"

"ไม ่เป็นเรือ่งตรงกนัขา้ม..."

"ถ้าเช่นน้ัน" โสเครติส กล่าวต่อ "ทา่นต้องการบอกข้าเกี่ยวกับเร่ืองไม่ดีของเขา
แต่ทา่นไม่แน่ใจว่า มันเป็น เร่ือง จริงหรือไม่... 

ไม่เป็นไร ยังไงเสีย ทา่นอาจจะผ่านการทดสอบน้ีก็ได้
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เพราะ ยังเหลือตัวกล่ันกรองอีกหน่ึง : ตัวกล่ันกรองสุดทา้ยน้ีคือ "ความมีประโยชน"์
ทา่นคิดว่าเร่ืองทีท่า่น ก าลังจะบอกข้าเกี่ยวกับเพือ่นของข้าน้ัน จะเป็นประโยชนอ์ะไรกับข้าหรือไม่?"

"ไมรู่ส้ิทา่น...คงจะไม"่

"อื่มมม" โสเครติสสรุป “

ถ้าเร่ืองทีท่า่นจะบอกข้าน้ัน ไม่ใช่เร่ืองจริง ไม่ใช่เร่ืองดี และ ไม่มีประโยชน์

เหตใุดทา่นจึงอยากบอกขา้เลา่?"

และน่ีเป็นสาเหตท่ีุท าใหโ้สเครตสิเป็นมหาปราชญ ์และ ไดร้บัการยกยอ่งเป็นอยา่งสงู

เพือ่น ๆ ลองใช้ "ตัวกล่ันกรองทัง้สาม" ( 1.จริง 2.ดี 3.มีประโยชน ์)
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15. ใช้กรรมวิธีทางสถิติ

จดัการดว้ยขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก็บอยา่งเป็นระบบ มีการวดัวิเคราะหแ์ละมีค่ามาตรฐาน

ตามเกณฑต์่างๆ ค่าแนวโน้ม เพือ่ใช้ในการพยากรณโ์ดยต้องเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่

มีความครบถ้วน ถูกต้องน่าเช่ือถือ และสัมพนัธก์ับระบบการจดัการขององคก์าร

16 จดัล าดับความส าคัญ

จดัล าดบัความส าคญัของกระบวนการท างาน วิธีการท างานและของหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

โดยพิจารณาถึงความส าคัญ จ าเป็นและคุ้มค่าหรอืจากการเปรยีบเทียบระหว่าง Output 

มากกว่า Input หรอื จากวตัถปุระสงค ์เปา้หมายของงานและประเภทของงานท่ีเก่ียวขอ้งกับลกูคา้
ภายในและลกูคา้ภายนอกเพ่ือใหส้ง่มอบคณุคา่ตอ่กระบวนการถดัไปภายในเวลาที่ก  าหนด
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17. จดัการเวลาอย่างมีคุณค่า
เวลาเป็นทรพัยากรท่ีมีคา่ยิ่ง จะใชห้รอืไมใ่ชเ้วลาก็จะหมดไป ดงันัน้เราตอ้งจดัการเวลา
ดว้ยการจดัล าดบัความส าคญัของงานท่ีจ าเป็น งานท่ีเรง่ดว่น โดยจดัล าดบัความส าคญัของงานให้
เหมาะสมกบัเวลา หรอืตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้และของกระบวนการ
ถดัไปไดอ้ยา่งทนัทว่งที

18. สร้างระบบมาตรฐานทีมี่การปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ
จดัใหม้ีการทบทวน ปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ วิธีปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ
แบบฟอรม์ปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพและตอ้งด าเนินการทบทวนและปรบัปรุง ตามรอบเวลาที่
ก าหนดและหรอืเมื่อมีความจ าเป็น เพ่ือใหอ้งคก์ารไวตอ่การพฒันาและปรบัปรุง มีกระบวนการ
ปฏิบตัิงานเชิงปอ้งกนั มีระบบการจดัการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการของลกูคา้และตอ่ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัขององคก์ารท่ีเป็นพล
วตัรการปรบัปรุงอยา่งสม ่าเสมอนีจ้ะเป็นการเสรมิสรา้งใหอ้งคก์ารอยูไ่ดอ้ยา่งมั่นคงปลอดภยั      
ใจสขุและยั่งยืน
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เวลา & เงนิอะไรส าคัญกว่ากัน ?

เวลา

เงิน

24 * 60 = 1,440 – 420 =1,020  (20+1,000)
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วัตถุประสงค ์

1.มีจริยธรรม และรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม

2.ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้

3.การน าองคก์ารอย่างม

มีวิสยัทศัน์

4.การเรียนรูข้ององคก์ารและ

ของเพื่อนร่วมงาน

วิธีคิด

5.ใชส้ติ ปัญญา เป็นหลกัใน

การท างาน

6.การจดัการเพื่อนวตักรรม

7.การเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน

และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย

8.ทุกคนในองคก์ารมีส่วนร่วมในการ

สรา้งคุณภาพ

9.ใหค้วามส าคญัแก่กระบวนการ

ท างาน

10.กระบวนการถดัไปคือลูกคา้

ของเรา

วิธีการท างาน

11.มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน

12.ด าเนินการแบบ PDDLI 

13.จดัการดว้ยขอ้มูลจริงในสถานท่ีจริง

14.แกปั้ญหาที่สาเหตุ เนน้การป้องกนัการเกิดปัญหา้  า

15.ใชก้รรมวิธีทางสถิติ

16.จดัล าดบัความส าคญั

17.จดัการเวลาอย่างมีคุณค่า

18.สรา้งระบบมาตรฐานท่ีมีการปรบัปรุงอย่างสม า่เสมอ

วัฒนธรรมองคก์าร TQM

ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล



86

ตอ้งร่วมกัน  สร้างและปฎบิัต ิ

สอบเพือ่เรียน เรียนเพือ่สอบ เรียนเพือ่เรียน

วัฒนธรรม  - ค่านิยม  - จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ 2019

../เอกสารประกอบ PW TQA/จรรยาบรรณของที่ต่างๆ/คู่มือจรรยาบรรณ-Thai 2561.pdf
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สูตร : = ช.ม. 



นิสัยดดีใีนการท างาน

นิสัยทีต่อ้งปรับปรุง นิสัยทีด่ี

ออ่นแอยอมแพต้ัง้แตเ่ริ่ม ออ่นนอ้มถ่อมตน พรอ้มท่ีจะสู้

แขง็กระดา้ง แขง็แกรง่

ทิง้กลางคนั อดทนสม ่าเสมอ

ท าเป็นพกัๆ ตื่นเตน้กบัการท างาน

แนะน าเท่าไรไมด่ีขึน้ อดกลัน้ไดด้ี

ชอบแกต้วั ชอบแก้ไข

ไมอ่อมชอม ใหอ้ภยั
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ใจเป็นนาย

กายเป็นบ่าว 

เราอาบน า้กาย วันละ 2 คร้ัง

เราอาบน า้ใจ วันละ...... ครั้ง
เราต้องเอาสตมิาคุมใจ

หากใจไม่สะอาด กายกจ็ะไม่สะอาดตาม
3+5 = 8 ครั้ง

http://www.google.co.th/url?url=http://www.siamcarp.com/board/index.php?topic=14203.0&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwid78Tvp4rSAhVFRI8KHVRnDucQwW4IKTAK&usg=AFQjCNHy818r2f48tBEG6MW_x2YrwAhS1A
http://www.google.co.th/url?url=http://www.clipmass.com/story/95114&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwidlLW9qIrSAhUMpI8KHX69AJo4eBDBbggpMAo&usg=AFQjCNGID0ngdYVAsY2suqjusc7pm-kF8g
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กาย

ใจ
วาจา

ไตรทวารแหง่ความส าเร็จ

ค าถาม องคก์ารขนาดเลก็ กับ องคก์ารขนาดใหญ่

มคีวามแตกต่างกันอย่างไร ในการจัดการคุณธรรมและคุณภาพ
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ความรู้

สติ

ความคดิ

ปัญญา
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TQM Next Normal

ด ีและ เก่ง
วฒันธรรม TQM ถา่ยทอด

ตนเอง
เพื่อนรว่มงาน
องคก์าร
คูค่า้
คูค่วามรว่มมือ
พนัธมิตร
ชมุชน
สงัคม
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TQM Next Normal
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TQM New Normal

TQM Next Normal

TQM Noon Normal



.

ดี 

ถูก
คุม้คา่คุม้ราคา

เก่ง
มีความรู ้ ทกัษะ

ความสามารถ  สมรรถนะ

องคก์ารทีย่ั่งยนื
มขีดีสมรรถนะสูง

เร็ว
กวา่ท่ีลกูคา้คาดหวงั

ดร. ถก 

คน , สินคา้&บรกิาร
ภาพลกัษณ์
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เรามาชว่ยกนัถาม แลว้เรามาชว่ยกนัตอบ

98

https://www.google.co.th/url?url=https://successbyyou.wordpress.com/tag/what-if/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3LaxVKr8I5PjuQSU74GgAQ&ved=0CCMQ9QEwBw&sig2=VQzL05IZmWdoEMeNBt07Wg&usg=AFQjCNGG_XoSxjnkGuK9nXXXotVzp1QImg
http://www.google.co.th/url?url=http://saranya084.wordpress.com/author/saranya084/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F92xVJniGZGTuAT-3IDABA&ved=0CD0Q9QEwEw&sig2=Nqznmkwyypm5pVGmV9JE1A&usg=AFQjCNF5nkcI529UNhSC5A9lQE01BwVBfQ
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เส้นทางคุณภาพ น้ันไม่สุดสิน้

แต่ชุ่มชื่น สดใส และเบกิบาน
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เอาแตเ่รยีนรู ้    

แตไ่มล่งมือท า  

ไมมี่วนัประสบความส าเรจ็

เอาแตล่งมือท า   

แตไ่มเ่รยีนรู ้    

ไมมี่วนักา้วหนา้ พฒันา



102

Pattanachai @ cbg.in.th
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ขอบคณุ-สวสัดีครบั

T H OK YA UN
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