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บ ันทึกบทเรียน จากก้าวย่างที ่ผ่านมา สู ่ความท้าทายในภายหน้า
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

ในงานประชมุหน่วยงานของรฐั ท่ีเก่ียวข้องกับการเสรมิสร้าง
ความสามารถแข่งขันของประเทศ ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับ
สนุนการวิจัย (สกว.) ที่ โรงแรมรีเจนท์ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ศ.ดร.นักสิทธ์ิ คูวัฒนาชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ได้พบกับ ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล
ที่ปรึกษางานวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
(สพช.) และได้ชักชวนให้ท้ังสองหน่วยงาน ร่วมมือกันในการผลักดันให้
มีการจัดตั้ง "รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:
TQA)" ขึ้นในประเทศไทยในทำนองเดียวกันกับ The Malcolm
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ในประเทศสหรัฐ
อเมริกา

ดร.วีรพจน ์ไดน้ำความมาหารอืและไดรั้บความเหน็ชอบจาก
อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ ผู้อำนวยการ สพช. ให้เป็นผู้ประสานงานจัด
เตรียมบันทึกความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อจัดตั้ง "รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ" ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้มี
พิธีงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ผู้อำนวยการ  สวทช. กับ อ.ประสิทธ์ิ ตันสุวรรณี

กา้วยา่งทีผ่า่นมา
พ.ศ.2538 ก่อกำเนิดมาเพื ่อ TQA

ศ.ดร.นักสิทธ์ิ คูวัฒนาชัย

อ.ประสิทธ์ิ ตันสุวรรณ

ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล



สาระสำคัญของบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่ วัตถุประสงค์
ของโครงการที่จะจัดทำร่างเกณฑ์และกระบวนการตัดสินรางวัลที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยให้เสร็จภายใน เวลา 1 ปี
ภายใตก้รอบงบประมาณ 2 ล้านบาท โดยแตล่ะหนว่ยงานจะแบง่ออก
ค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่งหนึ่ง และให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ
ข้ึนมาชดุหนึง่ประกอบดว้ยตวัแทนจากหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาคเอกชน
และภาครฐัประมาณ โดยมี อ.ประสิทธ์ิ ตันสุวรรณ เป็นประธาน ศ.ดร.
นักสิทธ์ิ เป็นรองประธาน ดร.วีรพจน์ และ ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล เป็น
เลขานุการและรองเลขานุการตามลำดับ กรรมการ ประกอบด้วย อ.สมชาย
นิราพาธพงศ์พร และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืนๆ รวมประมาณ 30 ท่าน รวมท้ัง
ให้ตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ดร.วีรพจน์ ดร.ลดาวัลย์ ดร.ณรงค์
ศิริเลิศนวกุล น.ส.สุดารัตน์ คงแป้น มีหน้าท่ีศึกษา วิจัยเปรียบเทียบเกณฑ์
ตัดสินรางวัลของประเทศต่างๆ และจัดทำร่างเสนอต่อคณะกรรมการ
กำกับฯ

คณะทำงานได้ศึกษาข้อดีและข้อด้อยของเกณฑ์ตัดสินรางวัลในประเทศต่างๆ อาทิ
MBNQA, Australian Quality Award, Singapore Quality Award และได้จัดทำร่างเกณฑ์และ
กระบวนการตดัสินรางวลั คุณภาพแหง่ชาตใินประเทศไทย TQA ในขณะเดยีวกัน คณะกรรมการ
กำกับฯ ได้เชิญผู้เช่ียวชาญจาก The National Institute of Science and Technology : NIST มาให้ความรู้
เกี่ยวกับ MBNQA เป็นเวลา 3 วัน และ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
Australian  Quality Award เป็นเวลา 3 วันเช่นกัน รวมท้ังได้ส่งคณะทัศนศึกษา ประกอบด้วย อ.สมชาย
(หัวหน้าทีม) ดร.วีรพจน์ และ น.ส.สุดารัตน์ ไปดูงาน Singapore Quality Award ซ่ึงได้แนวคิดท่ีดีคือ
ความเปน็อิสระจากภาครฐับาลในการดำเนนิงาน และการ พ่ึงตนเองไดใ้น เร่ืองงบประมาณ โดยได้
รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนแต่เป็น ท่ีน่าเสียดายท่ีแนวความคิดน้ีไม่สามารถผลักดัน ให้นำมา
ใช้ได้สำเร็จ

พ.ศ.2539 ก้าวแรกเพือ่ TQA
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อ.สมชาย นิราพาธพงศพ์ร



พ.ศ.2540 ก้าวต่อมาก็เพ่ือ TQA
ในวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการได้จัด สัมมนาเพื่อทดสอบความ

สามารถใช้งานได้ (Validity Test) ของร่างเกณฑ์ตัดสินรางวัลที ่ได้จัดทำขึ ้น โดยเชิญผู ้
บรหิารระดบัสงูใน บรษิทัชัน้นำของ ประเทศไทย (ใชวิ้ธเีลอืกอยา่งเจาะจง) บรษิทัละ 8-12 ทา่น
จำนวน 22 บริษัท มาทำการประเมนิระดับคุณภาพ ของ ระบบบรหิารของตนเอง

จากการสังเกตของ facilitator ประจำแต่ละกลุ่ม พบว่า ผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว
มีความเข้าใจในเกณฑ์ฯ สามารถประเมินได้ระดับคะแนนใกล้เคียงกันพอสมควร แต่มีแนวโน้ม
ท่ีจะประเมนิได้คะแนน สูงกว่าท่ีเป็นจริงเล็กน้อย และเห็นว่า เกณฑช่์วยทำให้ค้นพบโอกาสในการ
ปรับปรุงตนเองไดดี้

ซ้ายมือเป็น Radar Graph ท่ีแสดง
ค่าเฉล่ีย ค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุดของ คะแนน
ระดับคุณภาพ ของระบบบริหารในแต่ละ
หมวด ของท้ัง 22 บริษัทท่ีเข้าร่วมการทดสอบ
(แสดงคา่เป็น %) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า ระดับ
คุณภาพของระบบบรหิาร โดยรวมของ 22
บริษัทท่ีเข้าร่วมการทดสอบ ยังอยู่ในระดบั
ต่ำ

ทำให้เห็นได้ว่า มีความจำเป็น
ที่จะต้องมี มาตรการส่งเสริมให้ความรู ้
ในด้านการปรับปรุง กระบวน การปฏิบัติงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล



หลังสิ้นสุดโครงการวิจัย ทาง สวทช. ได้ตกลงใจให้ สพช. เป็นผู้รับภาระกิจในการ
จัดตั้งสำนักเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินรางวัล และ ดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถ
รับสมัครและมอบรางวัลต่อไป ซ่ึง สพช. ได้รับมาดำเนินการจนประสบผลสำเรจ็ โดยสามารถดำเนิน
การรับสมัครและ พิจารณาตดัสินมอบรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ในประเทศไทย ได้เป็นคร้ังแรกในปี
พ.ศ.2544

ด้วยเล็งเห็นว่า ระบบบริหารจัดการคุณภาพของบริษัทไทยยังอยู่ในระดับที่อ่อนแอมาก
และ มคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งม ีมาตรการสง่เสรมิใหค้วามรูใ้นการปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิาน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.วีรพจน์ อ.สมชาย และ ดร.ลดาวัลย์ ได้ริเร่ิมจัดให้มี
Symposium on TQM Best-Practices in Thailand โดยมีวัตถุประสงคท่ี์จะเผยแพรค่วามรูเ้ก่ียวกับ
TQM และ ให้เป็นเวทีสร้างบริษัท TQM ที่มีความพร้อมในการยื่นสมัครรับรางวัล TQA ด้วย
จึงได้ร่างโครงการจดังานฯและนำไปของบประมาณสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดังานครัง้แรก จาก
สพช (อ.ประสทิธิ)์ และ สวทช (ศ.ดร.นกัสทิธิ)์ ฝ่ายละ 3 แสนบาท ซึง่ทัง้สองหนว่ยงานกต็กลง
อนุมัติให้มาในทนัที (คุยกันไม่ถึง 5 นาที) ด้วยเล็งเห็นว่ากิจกรรมการประชมุวิชาการเกีย่วกับ TQM
น้ีจะเปน็ผลดีต่อการเสรมิสร้างความสามารถแขง่ขันของประเทศ และ คงจะมคีวามไวว้างใจในตวั
ผู้ริเร่ิมดำเนนิโครงการทีมุ่่งประโยชนข์องสว่นรวมเปน็ท่ีต้ัง

ในวันท่ี 17-18 มีนาคม งาน Symposium on TQM Best-Practices in Thailand ถูกจัดข้ึน
เป็นคร้ังแรก ณ ศูนย์การประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ ในนามคณะกรรมการกองทนุส่งเสริมทีคิวเอ็มแห่ง
ประเทศไทย โดยการสนบัสนุนของ สวทช. และ สพช. ร่วมกับ สมาคมสง่เสริมการควบคมุคุณภาพ
แห่งประเทศไทย สมาคมคิวซีแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) สมาคมศิษย์
เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) สมาคมมาตรฐานไทย
และ สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย มีผู้มาร่วมงานกวา่ 500 คน มีรายรับหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว
เหลือเงินประมาณ 7 แสนบาท ซึ่งได้นำไปใช้จ่ายเป็นทุนในการจัดงานครั ้งต่อๆมาทุกปี
และได้นำมาเป็นเงินทุนในการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสิรมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งได้สำเร็จใน
พ.ศ. 2546

พ.ศ.2541 ส่งไม้ผลัดต่อไป

พ.ศ.2542 ชีวิตนี้อุทิศให้ TQM

พ.ศ.2543 ปฐมบทของภาระกิจหลัก



การจัดงาน Symposium on TQM Best-Practices in Thailand ได้ดำเนินการต่อมา
เป็นประจำทุกปี ด้วยความเสียสละของคณะกรรมการจัดงาน ภายใต้การนำของประธานและ
เลขานกุารของคณะกรรมการจดังาน ดังต่อไปน้ี

พ.ศ. ครั้งที่ ประธานคณะกรรมการจัดงาน เลขานุการ

2543 1 นายสมชาย นิราพาธพงศพ์ร นายชำนาญ รัตนากร
2544 2 นายสมชาย นิราพาธพงศพ์ร ดร.ลดาวัลย์ กระแสรช์ล
2545 3 นายอานนท ์ปวีณวัฒน์ ดร.ลดาวัลย์ กระแสรช์ล
2546 4 นายอานนท ์ปวีณวัฒน์ น.ส.สุดารัตน์ คงแปน้
2547 5 รศ.ดร.ปรทิรรศน ์ พันธบุรรยงก์ ดร.ลดาวัลย์ กระแสรช์ล
2548 6 รศ.ดร.ปรทิรรศน ์ พันธบุรรยงก์ ดร.ลดาวัลย์ กระแสรช์ล
2549 7 ดร.ลดาวัลย์ กระแสรช์ล น.ส.มนทิรา โรจนวิสุทธ์

น.ส.ณัฎยา ตันพิรุฬห์
2550 8 ดร.ลดาวัลย์ กระแสรช์ล นายเจริญชัย ฉิมเนียม
2551 9 นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ นายเจริญชัย ฉิมเนียม
2552 10 นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ นายเจริญชัย ฉิมเนียม
2553 11 นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ นายเจริญชัย ฉิมเนียม

ในระหว่างการเตรียมจัดงานในแต่ละปี คณะกรรมการฯ ได้สรุปบทเรียนการจัดงานใน
ปีที่ผ่านมาและปรับปรุงคุณภาพและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะ

1. ปรับปรุงกระบวนการร ับสมัคร-คัดเลือก-ประเมินคุณภาพของบทความ-
พิจารณาให้รางวัล ให้มีมาตรฐานสูงที่ชัดเจน และ มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น และ ได้จัดทำเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงานสำหรับใช้ในแต่ละรอบปี

2. พัฒนากระบวนการวางแผนและการเตรยีมจัดงานในดา้นอ่ืนๆ อาทิ การประชาสมั
พันธ์ การคัดเลือกสถานที่ การจัดพิมพ์ Proceedings ฯลฯ และจัดทำเป็นเอกสารมาตรฐานการ
ปฏิบัติสำหรับใช้ในแต่ละรอบปี

3. สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูล ผู้รู ้+ผู้รัก TQM, บริษัทที่นำ TQM มาใช้ และ
ผู้ประสานงาน TQM ในบริษัทต่างๆ ตลอดจน ผู้มาร่วมงานประชมุประจำปี

พ.ศ. 2544-2552 ก้าวไปตามเส้นทาง

อ.อานนท์ ปวีณวัฒน์ นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิรศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์



ประสบความสำเร็จในการจดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธีส่งเสริม
ทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.)" เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง และ
สามารถดำเนนิภาระกิจในการเผยแพร ่TQM สู่สังคมไทยไดอ้ย่างมี ประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น

ควบคู่กับการจัดงาน Symposium on TQM Best-Practices in
Thailand เป็นประจำทุกปี มสท. ยังได้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ TQM
แก่ผู้สนใจปลีะ 3-4 คร้ัง เรียกว่า TQM Forum ซ่ึงในปี พ.ศ.2553 ได้จัดข้ึนรวม
4 คร้ัง นับเปน็คร้ังท่ี 9, 10, 11, 12

พ.ศ.2552 เผชิญความทา้ทายในภายหนา้
ครบรอบสบิปีของการจดังาน Symposium on TQM Best-Practices in Thailand  มสท.

จึงจัดงานเลีย้งฉลองขึน้ โดยได้เชิญผู้ท่ีมีส่วนสร้างความสำเรจ็ ให้แก่ มสท. มาร่วมงาน
ในงานดังกล่าว อ.ประสิทธิ์ และ ศ.ดร.นักสิทธิ์ ได้กล่าวแสดงความชื่นชม ที่ "มสท.

เติบโตมาได้อย่างย่ังยืน จากทุนเร่ิมต้นไม่ก่ีแสนบาท ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก สพช และ
สวทช ทั้งนี้ ด้วยความเสียสละของกรรมการมูลนิธิและกรรมการจัดงานหลายๆ ท่าน
รวมท้ัง ด้วยนโยบายการพึง่ตนเองมาโดยตลอด ซ่ึงถือเป็นแบบอย่างท่ีดี"

สรุปบทเรียน จากก้าวย่างท่ีผ่านมาของ มสท. มีท้ัง จุดแข็งท่ีช่วยนำพาองค์กรซ่ึงเป็นองค์กร
ที่ไม่แสวงหากำไรและเริ่มต้นด้วยสองมือเปล่ามาสู่ความสำเร็จในวันนี้ และ จุดอ่อนที่ทำให้เรา
ยังไมบ่รรลุภาระกจิไดดี้เท่าท่ีควร ซ่ึงพอจะสรปุไดดั้งน้ี

จุดแข็ง
1. การมีอุดมการณ์ของคณะกรรมการหลายทา่น ท่ีเสียสละเวลามาช่วยงาน เพ่ือประโยชน์

ของประเทศเป็นที่ตั้ง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากสังคม สามารถ
ดำเนนิการมาไดอ้ย่างตอ่เน่ือง และ ทำใหอ้งค์กรมีความมัน่คงและยัง่ยืนอยู่ได้

2. การพึ่งพาตนเอง และ ความมีอิสระในการดำเนินงานไปตามความฝันร่วมกันของ
คณะกรรมการ

3. การหมั่นปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและกำหนด
ไวเ้ปน็มาตรฐาน

จุดอ่อนที่ควรปรับปรุง
1. การมุง่ม่ันสร้างฐานขอ้มูล ผู้รัก-ผู้รู้ TQM และ บริษัทท่ีนำ TQM มาใช้อยู่
2. การไดรั้บการสนบัสนุนอย่างแขง็ขันจาก ชุมชน TQM ท้ังภาคเอกชนและภาครฐั

พ.ศ.2546 เติบโตอย่างช้าๆ แต่มั่นคง



เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ มสท. ในการเผยแพร่ความรู้ และ
ส่งเสริมให้มีการนำ TQM ไปใช้ในการบริหารองค์กร ทั้งภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากการจดังาน Symposium + TQM Forum แล้ว มสท.
มีความท้าทายท่ีสำคัญ ดังต่อไปน้ี

1. แก้ไขจดุอ่อนท้ัง 2 ข้อข้างต้น (สร้างฐานขอ้มูลผู้รัก+ผู้รู้ TQM
และ สร้างเครอืข่ายผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงาน ขาประจำ ท้ังการ
จัด Symp.+Forum+มอบรางวลั ตามข้อ 2.)

2. ขยายการให้รางวัล TQM Best Practices ที่ให้แก่เจ้าของ
กระบวนการเป็น ให้แก่ท้ังบริษัท (ครอบคลุมกระบวน การหลักๆ ของท้ังบริษัท
ประมาณ 12~16 กระบวนการ โดยอาจ จัดเป็น 6 หมวด คล้าย TQA แต่วิธีการ
พิจารณาและใหร้างวัลจะเปน็ แบบทีเ่ราทำอยูใ่นปจัจุบัน)

3. แสวงหาโอกาสที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มี บทบาท
ในการเผยแพรค่วามรูเ้ก่ียวกับ TQM อาทิ สมาคมสง่เสรมิ เทคโนโลย ี(ไทย-
ญ่ีปุ่น) สำนักพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ เป็นต้น ในการจดังาน Symposium
on TQM ร่วมกัน  การให้รางวัลตามขอ้ 2. ร่วมกับรางวัลอ่ืนๆ อาทิ QC Prize,
5-S Prize, Kaizen Prize ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับ TQM สู่สังคมไทยไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ในการพัฒนา
คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (สำนกังาน ก.พ.ร.) (PMQA) สำนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐั
วิสาหกิจ (SEPA) เป็นต้น เพ่ือให้องค์กร เหล่าน้ันมีความเขา้ใจและสามารถ
ดำเนินการส่งเสริม TQM ควบคู่ไปกับ PMQA และ SEPA ได้อย่างถูกแนวทาง
และมีประสิทธิ ผลย่ิงข้ึน ตลอดจนหาชอ่งทางผลกัดัน เพ่ือให้รัฐบาลกำหนด
เป็นนโยบายที่จะนำ TQM ไปใช้ในการบริหารหน่วยงานราชการทั้งหมด
ให้ได้

5. ถ่ายทอดความรูแ้ก่- และร่วมมือกับ- สถาบันอุดมศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรและจดัการเรยีนการสอนดา้น TQM

6. ใหค้วามรูด้า้น TQM แกส่งัคมในวงกวา้ง ผ่านสือ่ทีม่ลัีกษณะ
เป็นสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือ โทรทัศน์

ความท้าทายภายหน้า

....ทางข้างหน้าแม้ย่างก้าวอีกยาวไกล
แต่ไม่ไกลเกินใจที่ใฝ่ฝัน
จักบรรลุสู่เส้นชัยในสักวัน
ศรทัธามัน่อดุมการณ์ TQM....


