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สวัสดี สมาชิกชาว FTQM ทุกทานครับ

ผานพนเดือนแรกของปในเดือนมกราคมไปอยางรวดเร็ว แลว
กําลังกาวยางสูเดือนกุมภาพันธ ในเดือนนี้ก็มีวันสําคัญๆ อยูหลายวัน
ไมวาจะเปนเทศกาลตรุษจีน วันวาเลนไทน ก็ยังคงถือเปนเทศกาลแหง
ความสุขที่ทุกคนมีสวนรวมไดอยางตอเนื่อง

FTQM update ฉบับนี้ไดรับเกียรติจากคุณสามารถ หงษวิไล
ประธานคณะกรรมการจัดงาน TQM Symposium ไดนําเสนอการจัดทํา
มาตรฐานที่เหนือกวามาตรฐาน ซ่ึงเปนเร่ืองราวที่นาสนใจ องคกรตางๆ
ที่มุงเนนในการจัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพ ตองไมพลาดเลยนะครับ
ตลอดจนบทความอื่นๆ ในลําดับถัดไปครับ

ในระหวางนี้จนถึง 30 เมษายน 2556 มูลนิธิฯ กําลังเปดรับ
สมัครผลงาน/บทความจากองคกรตางๆ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหากิจ
ธุรกิจเอกชนที่ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
จนถือวาเปนแบบอยางที่ดีเย่ียม 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
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การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องตามวงจรการทํางาน PDCA
เปรียบเสมือนการกาวขึ้นบันไดทีละขั้น เมื่อกาวขี้นไปไดระยะหนึ่งจะมีชานพัก
ผอนคลายความตึงเครียดของกลามเนื้อ

อยางไรก็ตาม หากกาวอยูชานพักโดยไมไดยึดเหนี่ยว อาจล่ืนไหลลง
เบื้องลางตามแรงดึงดูดของโลก

การยึดเหนี่ยวเปรียบเสมือน "ลิ่ม" ปองกันความถดถอย

"ลิ่ม" ที่กลาวนี้คือการทําเปนมาตรฐานดวยวงจรการรักษามาตรฐาน SDCA ตรงกับภาษา
อังกฤษ Standardization

การทํางานตามมาตรฐานเพื่อปองกันความผิดพลาดจนงานถูก "ตีกลับ" Roll Back ตอง
ปรับปรุงบัญชีหรือตองแกไขงานนําเสนอกลับไปใหม "Rework" ทําใหตนทุนการบริหารการผลิต
สูงขึ้น ขีดความสามารถในการแขงขันลดลง>>

สามารถ หงษวิไล
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ ธนาคารอาคารสงเคราะห
samard@ghb.co.th
>>
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การทําเปนมาตรฐาน คือ ลิ่ม ปองกันความผิดพลาดในการทํางาน
วงลอหมุนทรงกลม PDCA ทําใหผลการทํางานมีความกาวหนามุงสูเปาหมาย อยางไร

ก็ตาม เม่ือหมุนวงลอไประยะหนึ่งตองผอนคันเรงเพื่อทบทวนพักฟนมิเชนนั้นกลไกการทํางานของ
รางกายอาจตึงเครียด สัมพันธภาพของทีมอาจถดถอย

หรือเม่ือพัฒนาปรับปรุงงานดวยวงจร PDCA จนบรรลุเปาหมายเปนระยะๆ ตามแผนแลว
เพื่อมิใหวงลอการพัฒนาปรับปรุงงานหมุนถอยหลังตามแรงดึงดูดของโลกตามหลักฟสิกส แตใน
การทํางานนั้นแรงดึงดูดของโลกหมายถึงสภาพแวดลอมการทํางาน ความตองการของลูกคา
การปรับปรุงคุณภาพของคูแขง เปนตน

"ลิ่ม" ตามวงลอรักษามาตรฐาน SDCA ประกอบดวย
(1) "จัดทํามาตรฐานเปนลายลักษณ" - Standards documented เปนมาตรฐานที่ผู

ปฏิบัติ ปฏิบัติตามไดงายสะดวก สามารถควบคุมมาตรฐานการทํางานดวยตนเองจากจุดควบคุม
ทางกายภาพ/หรือ/ทางสายตาและรับประกันคุณภาพงานวา "เนี๊ยบ" ไมตองยอนกลับมาแกหรือ
ไมมีขอรองเรียน

(2) "สงตอ" - Training การทําความเขาใจการสรางความผูกพันเปนเจาของมาตรฐาน
ของผูปฏิบัติเพื่อใหผูปฏิบัติยึดม่ันตอบสนอง "ลูกคาหรือกระบวนการ-ข้ันตอนถัดไป" ดวยความ
รับผิดชอบ

(3) "ติดตาม" - Monitoring ในฐานะหัวหนาตองติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของทีมในผูปฏิบัติเปนระยะๆ จาก "จุดตรวจสอบ" ที่กําหนดขึ้นลวงหนาในการติดตาม

(4) "จูงใจ" -Motivation จูงใจใหทีมงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อบรรลุผลดวยคําชม
เพี่อใหรักษาความดีตอเนื่อง รางวัลผลจากการทําความดีซ่ึงรางวัลดังกลาวนี้ ควรมี "คุณคา"
โดยไมตอง "มูลคา" สูงเกินจําเปน ลําดับสุดทายของการจูงใจคือ "เงิน" อยูในรูปของคะแนนเพิ่ม
ในการพิจารณาความดีความชอบเปนตน ลําดับของการจูงใจนั้นควรเร่ิมจาก "คําชม" "ของขวัญ-
รางวัล" และขึ้นเงินเดือนเปนลําดับ มิควรเร่ิมตนดวย "เงิน"

(5) "ทบทวน"-Review มาตรฐานปฏิบัติตองไดรับการทบทวนอยูเสมอโดยการฟงเสียง
ของผูรับผลจากการกระทําตามมาตรฐานนั้น

มาตรฐานเม่ือประกาศใชก็เริ่มลาหลังแลว เพราะสภาพแวดลอมปจจัยการบริการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงตองทบทวนมาตรฐานอยูเสมอ

บุคลากรในองคกรช้ันเลิศ (Organization Excellence) จึงมีวัฒนธรรมที่รวมมือ
กันพัฒนา "ลิ่ม" เพ่ือปองกันมิใหประสิทธิภาพ คุณภาพของผลทํางานตกต่ําลดลง
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ทานสมาชิกจดหมายขาวที่รักทุกทานครับ ขอสวัสดีปใหม ไทย-จีน รวบยอด
และสงความรักมาใหทุกทานในเดือนแหงความรักตามประเพณีฝรั่ง ขอใหทุกทานมีรัก และได
รักแบบไมมีทุกข มีแตสุขสดชื่น สมหวัง ตลอดไปนะครับ

มาทายปญหากันเลนสนุกๆ หนอยนะครับ อะไรเอย ทุกชวงเทศกาลที่มีวันหยุด
ยาว ทั้งปใหมสากลและปใหมไทย ที่ภาครัฐมีการรณรงคเปนประจํา มีการกําหนดเปาหมาย
แตไมเคยบรรลุผล ???? !!!

ผมวาคงตอบกันถูกตองทุกทานนะครับ วาคือ การรณรงคเพ่ือลด
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการตายจากการจราจร

เทศกาลปใหมและสงกรานตหรือปใหมไทยนั้น รัฐบาลมักเห็นใจประชาชน
ที่ทํางานกันมาเหน็ดเหนื่อย เลยกําหนดใหมีวันหยุดติดตอกัน 3-4 วันเปนประจํา
ทุกคร้ัง ทุกป

ตามธรรมเนียมของคนตางจังหวัดที่มาทํางานในกรุงเทพ หยุดยาวเม่ือไหร
ก็จะกลับไปเย่ียมบานเกิด เพื่ออยูกันพรอมหนาญาติสนิทมิตรสหาย

คนกรุงเทพเองระยะ 10 ปมานี้ก็มีแนวโนมออกทองเที่ยวไปตางจังหวัดหรือ
ตางประเทศ เม่ือมีชวงวันหยุดยาวติดตอกันเชนกัน กรุงเทพก็มักจะเปนสวรรค
ของคนที่อยูโยงเฝากรุงอยางผมและอีกหลายๆ ทาน เพราะถนนหนทางโลง ไปไหนๆ
ก็สะดวก

แมแตอากาศยามเชาเย็นก็ดูเหมือนจะสะอาดข้ึน หายใจสบายข้ึน
จะไปดูหนังดูละคร ซ้ือหาขาวของ หรือหาอะไรอรอยๆ นอกบานรับ

ประทานก็สะดวก ไมตองเบียดเสียดเยียดยัดเหมือนชวงอื่นๆ
และในชวงหยุดยาวนี่แหละครับ เราจะไดยินคําวา "เจ็ดวันอันตราย"

โดยภาครัฐจะกําหนดใหชวงวันหยุดยาว 3-4 วันอยูตรงกลาง แลวมีวันกอนหนาและ
หลังวันหยุดชวงพอๆ กันชวงละ 1-3 วันหัว ทาย รวมเปน 7 วัน
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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?
เพราะภาครัฐรวมทั้งภาคประชาชนกําลังทําส่ิงที่ Michael Milliken ผูบริหารกิจการส่ิงทอ

รายใหญของสหรัฐอเมริกาเคยกลาวไววา
"Insanity is doing the same thing, the same way, and expects difference"
แปลฝร่ังเปนไทยสไตลผมเองวา
"การทําสิ่งเดิมๆ ดวยวิธีการเดิมๆ แลวหวังใหผลลัพธตางไปจากเดิม ตองบาแนๆ "
เราไมเคยทําอะไรมากมายนอกเหนือไปจากการรณรงคและการประชาสัมพันธ ในขณะที่

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บลมตายไมไดเกิดจากความไมรูสักหนอยครับทาน !!!
เพราะถาตนเหตุคือ "ความไมรู" แลวละก็...............ลงทุนประชาสัมพันธไปเปนลานๆ บาททุกป

อุบัติเหตุตองลดลงแลวละครับ
แตนี่ลองดูสถิติทุกชวงเทศกาลก็จะพบวา
1. จักรยานยนตเปนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
2. การเมาแลวขับเปนสาเหตุของอุบัติเหตุสวนใหญ
ถามวาคนขี่จักรยานยนตและผูที่ด่ืมสุรายาเมา "รู" ไหมวาจะเกิดอุบัติเหตุ
ตอบวาทําไมจะไมรู แตคิดวายังไงก็ไมเกิดกับตนเอง หรือประมาทวาขาแน....!!

มองกันตามหลักการประกันคุณภาพ ตองแกปญหาที่ตนเหตุ ผมลองเสนอมาตรการ 2 มาตรการเลนๆ
แตอยากใหทําจริงๆ ในชวงเทศกาลสงกรานตที่จะมาถึงนี้แหละครับ

มาตรการปองปรามหรือมาตรการทางลบ : หามขับขี่รถจักรยานยนตในชวง 7 วันอันตราย
มีโทษจับปรับหนักและติดคุก

มาตรการสงเสริมหรือมาตรการทางบวก : ภาครัฐเชิญชวนบริษัทผูผลิตรถจักรยานยนต
และ ผูผลิตหมวกกันนอค มารวมกันรณรงคลดอุบัติเหตุจราจร โดยวิธีจูงใจตางๆ รถจักรยานยนตของ
บริษัทใด หรือหมวกกันนอคย่ีหอใด ทําใหผูขับขี่ปลอดภัย ไมเกิดอุบัติเหตุเลย ภาครัฐมอบรางวัล
เกียรติบัตร และโฆษณาใหฟรี 1 เดือนทางส่ือสาธารณะ

มาลองดูกันไหมครับวาอุบัติเหตุชวงเทศกาลจะลดลงไหม?
มีใครจะเดิมพันโอเลี้ยงคนละแกวกับผมไหมครับ?

ผมรับประกันวาอุบัติเหตุจราจรและการเสียชีวิตลดลงแนนอนหากทําตามมาตรการขอใดขอหนึ่ ง
ที่ผมเสนอมานี้ หรือใครวาไมลดครับ?
พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีปใหมครับ!!
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เวลาเจองานหนัก ใหบอกตัวเองวา นี่คือโอกาสในการเตรียมพรอมสูความเปนมืออาชีพ
              เวลาเจอปญหาซับซอน ใหบอกตัวเองวา นี่คือบทเรียนที่จะสรางปญญาไดอยางวิเศษ

เวลาเจอความทุกขหนัก ใหบอกตัวเองวา นี่คือแบบฝกหัดที่จะชวยใหเกิดทักษะในการดําเนินชีวิต
เวลาเจอนายจอมละเมียด ใหบอกตัวเองวา นี่คือการฝกตนใหเปนคนที่สมบูรณแบบ(perfectionist)
เวลาเจอคําตําหนิ ใหบอกตัวเองวา นี่คือการช้ีขุมทรัพยมหาสมบัติ
เวลาเจอคํานินทา ใหบอกตัวเองวา นี่คือการสะทอนวาเรายังคงมีความหมาย

             เวลาเจอความผิดหวัง ใหบอกตัวเองวา นี่คือที่ธรรมชาติกําลังสรางภูมิคุมกันใหชีวิต
             เวลาเจอความปวยไข ใหบอกตัวเองวา นี่คือการเตือนใหเห็นคุณคาของการรักษาสุขภาพใหดี
             เวลาเจอความพลัดพราก ใหบอกตัวเองวา นี่คือบทเรียนของการรูจักหยัดยืนดวยขาตัวเอง

เวลาเจอลูกหัวด้ือ ใหบอกตัวเองวา นี่คือโอกาสทองของการพิสูจนความเปนพอแมที่แทจริง
เวลาเจอแฟนทิ้ง ใหบอกตัวเองวา นี่คือความเปนอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ
เวลาเจอคนที่ใชแตเขามีคูแลว ใหบอกตัวเองวา นี่คือประจักษพยานวาไมมีใครไดทุกอยางดังใจหวัง

             เวลาเจอภาวะหลุดจากอํานาจ ใหบอกตัวเองวา นี่คือความเปนอนัตตาของชีวิตและสรรพส่ิง
เวลาเจอคนกล้ิงกะลอน ใหบอกตัวเองวา นี่คืออุทาหรณของชีวิตที่ไมนาเจริญรอยตาม
เวลาเจอคนเลว ใหบอกตัวเองวา นี่คือตัวอยางของชีวิตที่ไมพึงประสงค
เวลาเจออุบัติเหตุ ใหบอกตัวเองวา นี่คือคําเตือนวาจงอยาประมาทซํ้าอีกเปนอันขาด
เวลาเจอศัตรูคอยกล่ันแกลง ใหบอกตัวเองวา นี่คือบททดสอบวาที่ "มารไมมีบารมีไมเกิด"
เวลาเจอวิกฤต ใหบอกตัวเองวา นี่คือบทพิสูจนสัจธรรม "ในวิกฤตยอมมีโอกาส"
เวลาเจอความจน ใหบอกตัวเองวา นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปดโอกาสใหเราไดตอสูชีวิต
เวลาเจอความตาย ใหบอกตัวเองวา นี่คือฉากสุดทายที่จะทําใหชีวิตมีความสมบูรณ
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ขอเชิญสมัครสงผลงาน/บทความของการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best Practices) เพื่อนําเสนอในงาน


 TQM Best-Practices

> ผลงานการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ืองจนมีประสิทธิผลถึงระดับเปน "แบบอยางท่ีดีเย่ียม" แกผูอื่น
> ผูสมัครจะตองจัดสง Abstract, Full Paper, Powerpoint Presentation ใหคณะกรรมการฯ

ตรวจทาน-ช้ีแนะเพ่ือยกระดับ-และประเมินเพ่ือมอบรางวัล TQM-Best Practices Award
 TQM-Progressive Learners

> ผลงานการปรับปรุงกระบวนการท่ีประสงคจะเขารวมนําเสนอ เพ่ือแบงปนความรู-ประสบการณ-แรงบันดาลใจ
กับผูอื่นซึ่งจะไมไดรับการประเมินจากคณะกรรมการฯเพ่ือมอบรางวัล

> ผูสมัครจะตองจัดสง Powerpoint Presentation ลวงหนา (ไมตองจัดทํา Full Paper)


(กําหนดการนําเสนอผลงาน 16-17 ตุลาคม 2556)


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

Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสูสังคมคุณภาพ




