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สวัสดีสมาชิก FTQM ที่รักและคิดถึงอยางย่ิง

ตองขออภัยนะคะท่ีท้ิงชวงการออก TQM Update ไปถึง 2 เดือน
มูลนิ ธิฯ ยื นยันว า ต้ั งใจท่ี จะสงข าวสาร และแลกเปลี่ ยนความรู
ประสบการณผานบทความดีๆ ใหกับทานสมาชิกอยางสม่ําเสมอ แตดวย
ทรัพยากรท่ีจํากัด และการใหความสําคัญกับคุณภาพของทุกงานท่ีจะ
ออกมาสูทุกทาน จึงทําให TQM Update เวนวรรคไปบาง

ผูทรงคุณวุฒิท่ีมูลนิธิฯ ขอความอนุเคราะหใหแบงปนความรู
ประสบการณ ทานไดใหความกรุณาอยางมาก เพราะสิ่งท่ีทานไดจาก
การเขียนบทความน้ัน คือ การไดแบงปนประสบการณจริงๆ นับเปนการ
ใหท่ีไมมีผลตอบแทนใดๆ นอกจากความอ่ิมเอมใจของผูให (ผูเขียน)
และผูรับ (ผูอาน) น่ีแหละคะ เสนหของมูลนิธิฯ ของเรา

ขอขอบพระคุณ ดร.ศจี ศิริ ไกร ท่ี ใหความกรุณาแบงปน
ประสบการณท่ีไดสอน TQA Criteria ซ่ึงมีคําถามยอดฮิตมาตอบให
อานแลวนับเปนการตอกย้ําความสําคัญและภาระรับผิดชอบขอผู นํา
ในการขับเคลื่อนองคการสูความเปนเลิศไดอยางดีทีเดียวคะ ประเด็นท่ี
คอลัมนประจําของเราหยิบยกมาในครั้งน้ีเรียกไดวาทันสมัยนะคะ เพราะ
พวกเราจํานวนมากคงจะเปนสมาชิกรายการทีวีประเภทท่ีตองเสีย
คาธรรมเนียมกัน แหม... หาก อ.ปริทรรศน กลาวถึงกรณีการถายทอดสด
บอลยูโรดวยคงจะสนุกไปอีกแบบ

แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ
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การทํา TQA คือการทําอะไร

world class excellence

คําถามน้ี เปนคําถามท่ีผูเขียนถามอาจารยหมอสิทธิศักด์ิ เพราะสงสัย

วาทําไม.. ทําไม ผูเขาอบรมจากองคกรหลายๆ แหง ต้ังคําถามเกี่ยวกับวิธี

การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน แทนท่ีจะเปนคําถามเรื่องแนวทางการ

ปฏิบัติ และการใชความรูดานการจัดการเพ่ือบริหารองคกรสูความเปนเลิศ

การตรวจประเมินตามเกณฑ TQA หรือกรอบการบริหารองคกรเพ่ือ

ความเปนเลิศ ตางจากกรอบการตรวจประเมินรูปแบบอ่ืนๆ กรอบน้ีไมไดเปน

minimum passing level แตเปนแนวคิดท่ีจะชวยใหองคกรเรงการพัฒนา

ปรับปรุงตนเอง ใหสามารถดําเนินกลยุทธ  และบรรลุวิสัยทัศน ไดอยางมี

ประสิทธิผล เกณฑ TQA ใช ไดกับท้ังองคกรท่ี เปนธุรกิจมุงหากําไร และ

หนวยงานราชการ/งานสาธารณกุศล เพราะความสําเร็จขององคกรรัฐ แมไมได

อยูท่ีผลตอบแทนทางการเงิน แตเนนท่ี Mission excellence ซึ่งหมายถึงการ

แสดงบทบาทตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดประโยชนตอสังคมและ

พลเมืองไทย ความสําเร็จของธุรกิจเอกชนก็เชนกัน องคกรท่ีเกงจริงเขาไมได

เนนท่ีเรื่องเงินเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตความเยี่ยมยุทธท่ีผูคนท่ัวโลกใหการ

ยอมรับและนํามาสูความชื่นชมวาเปนแบบอยางท่ีดี เอ้ือใหเกิดความสําเร็จ

อยางยั่งยืน เปนองคกรท่ีคนอยากรวมงานดวย เปนองคกรท่ีสรางประโยชน

ใหกับโลกใบน้ี เปนตัวอยางของ World Class Excellence

การทํา TQA จึงหมายถึงการรวมพลังความคิด และพลัง ความรวมมือ

จากคนในองคกรเพ่ือปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานขององคกรใหเกิดการ

พัฒนาอยางเปนระบบ นําไปสูการเปนองคกรท่ีมีผลประกอบการทุกดานดี

ในระดับ World Class ดวยการใชเกณฑ TQA เปนแผนท่ีนําทาง >>
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คําถามน้ีเปนคําถามแรกของการอบรมเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ หลังจากท่ีการอบรมวันแรก
สิ้นสุดลง คําตอบสําหรับคําถามน้ี กลายเปนเรื่อง..เสนผมบังภูเขา..

ความยากของการใชเกณฑ TQA คือ ผูนําสูงสุด.. ไมเขาใจวา... น้ีมัน เปนเรื่องของทาน เรื่องท่ีทานตองคิด
ตองทํา ทําอยางไรใหผูใหญรูสึกถึงการต่ืนรู ...Excellence เกิดจากการบริหารจัดการท่ีเยี่ยมยอด เกิดจากความ
สามารถของผูบริหารระดับสูง เรื่องท่ีเกณฑแนะไวเปนเรื่องของทาน ความสําเร็จของ องคกรจะเกิดขึ้นไดอยางไร

ถาผูนําองคกรไมไดทําอะไรเลย องคกรไทยหลาย แหงเริ่มงานเกี่ยวกับ TQA ในลักษณะท่ีเปนการดําเนินงานตาม
ท่ีหนวยเหนือ มอบหมายลงมา ดูเหมือนเปนภาระงานโครงการพิเศษแตเปน Fight บังคับ หรือกึ่งๆ ถูกบังคับ คนท่ี
ไดรับ "มอบหมาย" ใหดําเนินการจึงมอบหมายตอ กลายเปนวา Middle managers หรือ Staff เปนผูรับผิดชอบ
งานน้ี และตองรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน ใหหัวหนาทราบตามลําดับ ช้ัน ผูนําไมทันฉุกคิดวาน่ัน..
คืองานของทาน

ดังน้ัน..ตองทําใหผูนําตระหนักไดวา เกณฑ TQA คือเครื่องมือการบริหารท่ีทําใหองคกรประสบความ
สําเร็จ และถาเขารูจักใชเครื่องมือน้ี มันก็หมายถึงตัวเขาก็ประสบความสําเร็จดวยในฐานะผูบริหาร ถาผูใหญ
ต่ืนรูแลว ความทาทายตอไปคือจะชวยใหทานเรียนรู และเขาใจสิ่งสําคัญท่ีทานตองทําดวยตนเอง ไดอยางไร เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูของผูบริหารสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ จึงมีโครงการเชิญผูบริหาร ขององคกรตางๆ
มารวมการฝกอบรมและพัฒนาตนเองเขาสูการเปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ ในช่ือโครงการ
Invitation to CEO: Assessor recruitment เพ่ือเรงกระบวนการเรียนรูของผูนํา ถา CEO มาศึกษา เรื่องน้ีดวย
ตนเองแลว ก็เช่ือไดวาโอกาสท่ีองคกรจะประสบความสําเร็จน้ันมีถึง 80% Jack Welch แหง GE ก็เปนคนแรกใน
GE ท่ีไปเรียนรูเรื่อง Six Sigma ตอนท่ีเขาคิดนําเครื่องมือน้ีมาใชในองคกร ผูบริหารระดับสูงเปนผู ท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดในการเปลี่ยนแปลงองคกร ถาทานเริ่มเสียกอนการขับเคลื่อนจะมีความชัดเจนมากขึ้น

เมื่อเบอรหน่ึงเขาใจแลวตอไปก็คือการสื่อสาร สอน ทําความเขาใจกับทีมผูบริหาร ทําใหผูบริหารระดับ
รองสามารถวางระบบการบริหารรวมกัน ทําใหเกิดระบบการนําอยางมีประสิทธิผล รวมกันสรางกลยุทธ และ
ประสานพลังการทํางานของสวนงานตางๆ ใหเปนหน่ึงเดียว ผูนําและผูบริหารแตละทานจะสงตอ เช่ือมโยง และ
บูรณาการบทบาทในงานกันอยางไร เพ่ือใหทีมงานน้ีฉุดใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคกรไปในทางท่ีดี กระตุนจูงใจ
บุคลากรใหทุมเทกับงานอยางมีความสุข ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนลูกคา และผลสัมฤทธ์ิ ของงาน
เห็นความเคลื่อนไหวขององคกรท้ังหมดวากําลังกาวไปในทิศทางใด เห็นหมากท้ังกระดาน
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เรื่องมีวาท่ีบานผมเปนสมาชิกรายการทีวีประเภทเคเบิ้ลทีวีเจาใหญ เจาหน่ึง
ท่ีเปลี่ยนช่ือมาสองสามครั้งแลว คาสมาชิกรายเดือนก็ชําระแบบเหมาจายเปนรายป
ตรงเวลาทุกครั้ง ไมเคยหลบ ไมเคยเบี้ยว ไมเคยลักลอบเจาะโปรแกรมผี set-top box
เถื่อนมาใชใหระคายเคืองกับผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทแมแตนอย

วันดีคืนดีก็มีจดหมายแจงมาวา จะเปลี่ยนแปลงระบบสงสัญญานจาก
analog เปน digital ซ่ึงจะนําไปสูการแพรภาพแบบ High Definition ภาพใส คม ชัด
บาดตา ดูสบายใจเหมือนอยูในเหตุการณจริง

การเปลี่ยนระบบสงดังกลาว ทําใหตองเปลี่ยนกลองรับสัญญานใหมหรือ set-
top box โดยทางแผนกบริการลูกคาจะติดตอไป ระบบน้ีจะเริ่มวันท่ี 1 เมษายน
ลูกคาตองจัดใหมีการเปลี่ยน box ท่ีบานกอนวันท่ี 29 มีนาคมเพราะจะตัดสัญญาน
analog ท้ังหมดในวันท่ี 29 มีนาคม

แปลวาถาไมไดเปลี่ยนกอนวันดังกลาวก็จะดูทีวีไมไดอีกตอไป แมแตชอง Free
TV เชน 3 5 7 9 TPBS เปนตน ถาไมเอาสายอากาศมาตอตรงเอาเอง

สวนชองบริการของเคเบิ้ลมิตองพูดถึง....หมดสิทธ์ิครับ >>
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ผมก็รอแลวรอเลาต้ังแตตนเดือนจนกลางเดือนมีนาคม ก็ไมมีการติดตอมา
อดรนทนไมไหวขึ้นมาก็เลยโทรศัพทไปตามหมายเลขท่ีใหไวในจดหมาย...... ก็ไดรับเสียง
ตอบท่ีบันทึกไววา...

"ขณะน้ีมีลูกคาท่ีขอรับบริการเปลี่ยนกลองรับสัญญานจํานวนมาก ทําใหชาง
ผูใหบริการมีงานเต็มเวลา โปรดรอใหทางแผนกบริการติดตอทานกลับไปอีกครั้งหน่ึง......"

ผมเห็นไมเขาที ก็เลยรอสายจนไดคุยกับเจาหนาท่ี และก็ตกลงนัดแนะกัน
เรียบรอยเปนเชาวันอาทิตยเวลา 09.00-12.00 น..... คอยหาย คอยหาย ...ไมมาครับ

วันจันทรรุ งขึ้ นโทรศัพทไปตามท่ีบริษัท ทานก็กรุณานัดใหใหมเปนบาย
วันอาทิตยถัดมา.... 13.00-17.00 น. ... และก็คอยหาย คอยหาย อีกครั้ง.....

เหลืออีกสองวันจะตัดสัญญาน ก็มี sms มาบอกวาจะมาบายวันอาทิตยถัดไป
ผมไมไวใจโทร.ไปตามท่ีบริษัทอีกที ก็ไดรับคํายืนยันวามาแน...

ผมก็ถามวา "แลววันท่ี 29 มีนาคมจะตัดสัญญานไหม? เขาก็บอกวา "ตัด
แนนอน..."

ผมก็รองวา "อาว...แลวของผมท่ีดูไมไดจะทํายังไงละ?
เขาก็ตอบวา "ระหวางท่ีดูไมไดก็จะทดเวลาคาสมาชิกให"
ผมก็ถามวา "ไอท่ีเสียหายจากการดูไมไดจะชดใชอยางไร?..."
ไมมีคําตอบครับ....

สุดทายนัดครั้งท่ีสามก็ไมมาอีก เพราะชางเกิดอุบัติเหตุรถชน.....
จนครั้งท่ี 4 ถึงไดมาเปลี่ยนให.... โดยชางมาจากบริษัทท่ี

รับเหมาชวงมาอีกที มีชุดกลองมาให มี remote control
ให แต ไมมีแบตเตอรี่ ใหครับ !!!! เฮอ....เอากะ

เขาซี...
ผมดูๆ ชางท่ีเปลี่ยนกลองตอสายใช

เวลา ไมถึง 15 นาที โดยไมไดใชเทคนิคอะไร
ยุงยากเลย ก็ต้ังคําถามวา

"ทําไมบริษัทถึงไมใหลูกคาถอด set-top box เดิม
ไปเปลี่ยนเอาของใหมจากศูนยบริการหรือรานสาขายอย

ในเครือของบริษัท แลวเอากลับมาเปลี่ยนเองละ?"
เพราะผูใชบริการมีเปนจํานวนมาก ขณะท่ีชางมีนอยและ

เวลาจํากัด คนท่ีมาทําท่ีบานผมวันน้ันตองไปใหบริการอีก 10 กวาราย ท้ังๆ
ท่ีเลยเวลาตัดสัญญานมาแลว



เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com
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แตคนสวนใหญกลับคาดไมถึงวาอาการทองรวงหรืออาหารเปนพิษมีสาเหตุ

จากคอมพิวเตอรไดเชนกัน เรื่ องของเรื่องมีอยู วา...เมื่ อนักวิจัยชาวอังกฤษตรวจสอบ

อุปกรณในออฟฟศของตนเองในลอนดอน เขาไดพบผลลัพธท่ีนาตกใจ คียบอรดตัวหน่ึง

สกปรกถึงขนาดท่ีนักจุลชีววิทยาตองยกออกไปทําความสะอาดในบริเวณกักกันโดยพลัน

เน่ืองจากมีแบคทีเรียอันตรายเกินกวามาตรฐานจะยอมรับไดถึ ง 150 เทา มากกวา

โถชักโครกถึง 5 เทา โดยจํานวนเชื่อโรคบนคียบอรดมีเฉลี่ย 3,295 และเมาส 1,676 ตัว

ตอพ้ืนท่ี 1 ตารางน้ิว
ตนเหตุสําคัญคือ ละเลยการทําความสะอาดผลการศึกษาพบวา 1 ใน 10 คน

ไมเคยทําความสะอาดคียบอรด และรอยละ 20 ไมเคยทําความสะอาดเมาส ขณะท่ีรอยละ

50 ไมเคยทําความสะอาดคียบอรด ภายในเวลา 1  เดือน นักวิจัยระบุวา แบคทีเรียบนฝา

มือคนเรามีเยอะแยะมากมาย ไมวาคุณจะหยิบจับวัสดุสิ่งใดก็ติดมือมาอยางงายและติด

แนนทนนานแถมยังมีชีวิตอยูไดถึง 24 ชั่วโมง

คณะวิจัยจากโรงพยาบาลนอรทเวสเทิรนเมโมเรียลแหงชิคาโก สหรัฐ คงสงสัย

ไมแพกัน จึงทําการทดสอบกับแบคทีเรีย 3 สายพันธ คือ เอนเทอโรคอกคัสฟเซียม สแตฟโล

คอกคัสออเรียส และซูโดโมแนสแอรูจิโนซา โดยใสแบคทีเรียลงไปบนคียบอรด เพ่ือดูวา

แบคทีเรีย จะอาศัยอยูไดนานเพียงใด ผลปรากฏวาเจาสองชนิดแรกมีชีวิต และเติบโตไดตอ

ไปนาน 24 ชั่วโมงสวยชิดสุดทายมีชีวิตได 1 ชั่วโมง และอยูตอไปไดไมถึง 5 นาทีก็จบขาว

แมจะเปนแบคทีเรียท่ีพบไดแพรหลายท่ัวไปในธรรมชาติ แตก็ เปนตัวราย

เพราะเปนตนเหตุของโรคอาหารเปนพิษ อันเปนท่ีมาของโรค Qwerty  tummy หรือโรค

ทองรวงเพราะคียบอรด
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Qwerty มาจากตัวอักษร
แถวบนของคียบอรด คิดคนขึ้นโดยชาว
อเมริกา คริสโตเฟอร แลตแฮม โชลส เพ่ือใชกับ
เครื่องพิมพดีดท่ีเขาสรางจําหนายในเชิงพาณิชย
สําเร็จเปนเครื่องแรกของโลก เมื่อป 1827 ซ่ึงโชลสจัด
ลําดับน้ีแทนการเรียงแบบ A-Z เพ่ือวางตัวอักษรท่ีใชบอยให
สอดคลองกับการวางน้ิว ทําใหพิมพคําไดเร็วขึ้นจนเปนท่ีนิยมใชมา
ถึงปจจุบัน

สวน Tummy คือช่ือไมเปนทางการของทองหรือเรียกสั้นๆ วา พุง
น้ันเอง สรุปวาเปนอาการทองรวง อันเกิดจากความสกปรกของคียบอรด พาของ
แบคทีเรียแตละช่ือเสียงเรียงนามมีอยางไรบางน้ัน...มาดูกันคับ

เอนเทอโรคอกคัสฟเรียม เปนสาเหตุของอาการปวดทอง ผิวหนัง อวัยวะขับถาย
และการติดเช้ือทางกระแสเลือด ขณะท่ีสแตฟโลคอกคัสออเรียส เปนสาเหตุของลมพิษ
ผิวหนังผุผองและอาการติดเช้ืออ่ืนๆ สวนซูโดโมแนสแอรูจิโนซา ทําใหเกิดโรคปวดบวม
การติดเช้ือท่ีอวัยวะขับถาย และการติดเช้ือทางกระแสเลือด

โรคทองรวงจากอาหารเปนพิษมักเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หลังจากท่ีรางกายไดรับเช้ือ
แบคทีเรีย คืออยูระหวาง 1-6 ช่ัวโมง และการท่ีมีระยะท่ีมีอาการจะประมาณ 10 ช่ัวโมง โดยมี
อาการคลื่นไส อาเจียน ปวดบิดในทองเปนพักๆ และถายเปนนํ้า สวนมากจะ ไมมีไข อาการจะ
หายไดเองภายใน 1-2 วัน

การดูแลรักษาไมตางจากอาการทองเสียท่ัวๆ ไป เชน ด่ืมนํ้าเกลือแรแทนการเสียนํ้า
ของรางกายงดอาหารแข็งหรือรสจัด หรืออาหารท่ีมีกากอาหารมากๆ หลีกเลี่ยงนม และ
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ท่ีสําคัญคือปลอยใหเช่ือขับออกมาจนหายไปเอง แทนการใชยา
ฆาเช้ือ ยิ่ งจะกระตุนใหเช้ือโรคผลิตสารพิษออกมามากขึ้น สงผลใหอาการทรุดลงควร
หลีกเลี่ยงยาแกปวดกลุมสเตียรอยดและยากลุมแอสไพริน และยากลุมน้ีสงผลตอการทํางาน
ของไต

อาการทองรวงสวนใหญมักจะหายได เองเพราะขับถายเปนกลไกธรรมชาติ
ของรางกายท่ีขับของเสียออกมา วิธีท่ีงายกวาน้ันคือ การดูแลคียบอรดและเมาสใหสะอาด
เปนนิจ

สุดทายคือ เลิกนิสัยหม่ําไปทํางานไป...เด๋ียวคียบอรดแผลงฤทธ์ิไมรูดวย!!!>>
ท่ีมาของขอมูล Men’s Health April 2012



ftqm@ftqm.or.th


แผนการจัดกิจกรรมของ FTQM
4 สิงหาคม 2555 งานสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยจะเปดรับ ลงทะเบียนในเดือนกรกฏาคม 2555

5-6 กันยายน 2555 งานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The
13th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand โดยจะเปดรับลงทะเบียนไดใน
เดือนกรกฏาคม 2555
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