M 



“เป็นโรงงานเล็กๆ แต่กม็ คี วามมุง่ มัน่
ทีจ่ ะทำให้ทกุ อย่างดีขน้ึ เป็นอย่างทีเ่ ราเป็น
ดีขึ้นอย่างที่เราจะทำได้ เพราะเรายังไม่
สามารถเนรมิตองค์กรในฝันได้ แต่เราก็มี
ความมุง่ มัน่ บอกกับทุกคนว่า คนละไม้คน
ละมือ สิ่งใดจะทำให้ดีขึ้นได้ ขอความ
กรุ ณ าส่ ง ใจมาช่ ว ยกั น ทำ หนั ก นิ ด เบา
หน่อยก็ให้อภัยกัน”
กรุะจก, ตลับแป้ง, หวี, แก้วน้ำ
ข้าวของเครืองใช้เหล่านี้ หากมีลวดลาย
การ์ตูนที่น่ารักพิมพ์ติดอยู่ ก็คงสามารถ
เชิญชวนให้หยิบจับและเลือกซือ้ ได้ไม่ยาก

Mbp ฉบับนี้พามารู้จักกับคุณ
มะนัด ละม้ายศรี ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บริษทั กิฟท์แลนด์ จำกัด ซึง่ ดำเนิน
ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้าพลาสติกจำพวก
ของชำร่วย สินค้าประเภทกิฟท์ภายใต้
ลิขสิทธิ์ทางการค้า เพื่อจำหน่ายทั้งภาย
ในประเทศ และการส่งออก โดยเน้นการ
ผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทันสมัย และเป็นทีน่ ยิ ม
ของลูกค้าเป็นหลัก
คุ ณ มะนั ด เล่ า ย้ อ นให้ M bp
ฟังว่า “ ผมมาเริม่ ต้นทีน่ เ่ี มือ่ 15 มี.ค. 2542
องค์กรของเราก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 17 มี.ค. 2530

 



 

⌫
 

“

ผมเชือ่ ว่าไม่วา่ ผมจะอยูท่ ไ่ี หน
ผมสามารถช่วยผลักดัน TQM
ตามสไตล์ทผ่ี มเป็นได้ เท่าที่
องค์กรจะอำนวยหรือเป็นไปได้

”

ซึง่ เป็นเวลา 15 ปีมาแล้ว มีพนักงานทัง้ สิน้
570 คน ท่านผูบ้ ริหารปัจจุบนั คือ คุณสง่า
บุญสงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการบริษัท
กิฟท์แลนด์ จำกัด เรามีความเชือ่ ว่าทุกคน
ที่มาอยู่ที่นี่ อยากให้ทุกอย่างดีขึ้นเสมอ
แต่ก็เช่นเดียวกับองค์กรทุกๆ แห่งที่คน
ต่างกัน ผูบ้ ริหารเองก็มี 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ
เป็นกลุ่มที่ท่านอยู่มาตั้งแต่สมัยยังไม่มี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยังไม่มีฝ่ายต่างๆ
มีเพียงแค่ ทุง่ นาโล่งๆ มาช่วยกันสร้างจน
ถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารชุดนี้ก็ยังคงอยู่กัน
อีกหลายท่าน และผู้บริหารชุดใหม่ที่เพิ่ง
มานี้ก็เริ่มเมื่อ 3-4 ปีมานี้ สิง่ ทีแ่ ตกต่างกัน
ก็คอื ระดับ การศึกษา, ความตัง้ ใจ, การดู
งานในโลกกว้ า งต่ า งกั น อย่ า งแน่ น อน
สิ่งที่อยากจะ ได้ก็คือ การปรับเข้าหากัน
อยู่ร่วมกันให้ประสานกันให้ได้ ผู้บริหาร
อาวุโสก็ปรับตัวเข้ากับผู้บริหารรุ่นใหม่ได้
ทีเ่ ป็นรุน่ ใหม่กย็ อมรับและเข้าใจว่าทีแ่ ห่งนี้
เกิดขึ้นได้ก็เพราะผู้อาวุโส ซึ่งแม้จะไม่ได้
เรียนสูงมากนัก ขอให้ยอมรับซึง่ กันและกัน
จึงจะเป็นความมุ่งมั่นที่ถูกต้องของฝ่าย
บุคคล
เราทำเม็ดพลาสติกกลมๆ ใสๆ
เหล่านีใ้ ห้เป็นชิน้ งานทีน่ า่ รัก แล้วกระจาย
ออกไปทั่วโลก ผ่านช่องทางการจำหน่าย
ทั้งในห้าง, ขายตรงและส่งออก แหล่งจำ
หน่ายของเราอยู่ที่สำเพ็ง เราเน้นในเรื่อง
ของสิ น ค้ า ลิ ข สิ ท ธิ ์ จ าก Walt Disney,
BBTV Marketing, Animation International (Thailand), Warner Bros, Consumer Product, AIT ฯลฯ ส่วนใหญ่จะ
เป็นของ Disney เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิท์ ่ี
นี่ เราทำทุกอย่างครบวงจรตั้งแต่ฉีดชิ้น
งาน สกรีนงาน พิมพ์สี ประกอบและส่ง
คลังสินค้าไปยังฝ่าย Marketing เพือ่ แจก
จ่ายยังศูนย์ต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ เราทำ
ด้วยตัวของเราเอง”
“ช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่เราเจอคือ
การแข่งขัน กระแสการทุ่มทุนในการ
พัฒนาธุรกิจจากทางประเทศจีนมีคนนำ
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เข้าสินค้าจำพวกกิฟท์จากจีนมากพอสมควร
ช่วงหลังเราก็เพิ่มกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ
ขึน้ มาบางส่วนคือ ไปสัง่ ทางจีนเหมือนกัน
แต่ ส ่ ว นที ่ เ ราเป็ น เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ ์ จ าก
Disney เราก็ยงั คงทำต่อไป ในกรณีถา้ สัง่
เข้าก็จะเน้นตลาดล่าง ถ้าทำเองก็จะเน้น
ตลาดทั่วไป หากเราไม่ทำคนอื่นก็จะทำ
นี่คือสิ่งหนึ่งในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เราไม่สามารถจะยืนอยู่ได้โดยการทำใน
สิ ่ ง นี ้ ขณะที ่ ค ู ่ แ ข่ ง ได้ ไ ปสั ่ ง ของที ่ ถ ู ก ๆ
คุณภาพพอประมาณจากจีนเข้ามาก็ต้อง
ปรับทัง้ 2 ทาง
สิ ่ ง ที ่ เ ป็ น ภารกิ จ สำคั ญ มาก
ก็คอื การทีเ่ ราจะปรับเปลีย่ นองค์กรของเรา
ให้รองรับความเปลีย่ นแปลงของธุรกิจนีใ้ ห้
ได้ ทำอย่างไรวันหนึ่งที่เราไม่ต้องสั่งของ
นอก เพราะเรายังช้ากว่าข้างนอกหลาย
เรือ่ ง บางอย่างเรายังสูจ้ นี ไม่ได้ เช่น ราคา:
สมมติชิ้นนี้เราทำมาต้นทุนอยู่ที่ 20 บาท
แต่ถ้าทำมาจากจีนอาจจะอยู่ที่ 4 บาท
แล้ ว มาขายในตลาดเดี ย วกั น ณ เวลา
เดียวกัน เราเจอปัญหาเรื่องราคาต้นทุน
แน่นอน และคู่แข่งจะขายในราคาที่ใกล้
เคียงกัน แต่ถูกลงซึ่งธรรมดาตลาดกิฟท์
เป็นตลาดของความสนใจที่หลากหลาย
อยูแ่ ล้ว ถ้าถูกใจลูกค้าก็ซอ้ื ตัวเลือกมีมาก
ขึน้ การแข่งขันยิง่ สูงขึน้ ทำอย่างไรทีเ่ ราจะ
ได้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์, ทำ
อย่างไรต้นทุนเราจะถูกลง, ทำอย่างไรเรา
จะคล่องตัวขึ้น สมมติลูกค้าถือสิ่งนี้มาให้
แล้วบอกให้กิฟท์แลนด์ช่วยผลิตให้หน่อย
ผมต้องการได้ 100,000 ชิ้น กิฟท์แลนด์
บอก 1 เดือนจะได้ของ แต่คู่แข่งของเรา
บอกทำได้ภายใน 25 วันเราแพ้เค้าไป 5
วันแล้ว ในส่วนของราคาหากเราขาย 10
บาท คู่แข่งของเราบอกไปเอาที่จีนดีกว่า
เพราะแค่ 6 บาทใช้เวลาแค่ 3 อาทิตย์เอง
นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ป็นการบ้านของเราต้องย้อนกลับ
มาทบทวนแล้วว่า ทำยังไงเราจะทำได้ใน
ราคา 6 บาทและต้องได้เร็วกว่า 3 อาทิตย์
นี่คือโ่จทย์ที่สำคัญมากๆ ถ้าตอบคำถาม
ได้เราก็เดินต่อไปได้”
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ในส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ม ี ใ ห้
เลือกหลากหลายนั้น นอกจากการ์ตูนที่
เป็นลิขสิทธิแ์ ล้วยังมีการ์ตนู ทีบ่ ริษทั คิดขึน้
มาเอง
“ตัวรูปแบบผลิตภัณฑ์ลูกค้าจะ
เป็นผู้สั่งโดยตรง และจะมีรูปแบบมาตร
ฐานของเราอยู ่ แล้ ว เราก็ ม าเปลี ่ ย นสี ,
เปลีย่ นการ์ตนู ในส่วนของการ์ตนู ทีค่ ดิ ขึน้
เองนัน้ เราจะเน้นมากคือตัว Pippy Duck
ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของเรา เป็น Brandname
ของเรา ซึ่งท่านประธานคุณสมชาย บุญ
สงเคราะห์ กรรมการผู ้ จ ั ด การบริ ษ ั ท
แฟนซีอาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นพี่ชายของคุณ
สง่า บุญสงเคราะห์เป็นผู้คิดตัวการ์ตูนนี้
ขึ้นมาเอง ฝ่ายผลิตภัณฑ์จะรับนโยบาย
จากคณะกรรมการมาเพือ่ เลือกตัวการ์ตนู
และรูปแบบออกสูต่ ลาด และเป็นผูก้ ำหนด
ว่า ณ ช่วงเวลานี้ เทศกาลนี้เราจะเอา
ผลิตภัณฑ์ใดออกสู่ตลาดก็วางแผนย้อน
กลับเข้ามาแล้วส่งมาที่ โรงงาน ซึ่งท่าน
ประธานเป็ น คนชอบคิ ด แล้ ว ให้ ฝ ่ า ย

ศิลป์รบั นโยบายไปพัฒนางานต่อจนสำเร็จ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่ารักตรงตามคอนเซ็ป
ของธุรกิจเราคือ เอาสิ่งที่น่ารักมาใส่ใน
ภาชนะหรือวัตถุที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา
เช่น หวี, ตลับแป้ง, กระจก, แก้วน้ำ
หรือของใกล้ตัว”
ไม่เพียงผลิตสินค้าให้ตรงตาม
คอนเซ็ ป เท่ า นั ้ น แต่ ย ั ง สามารถรั ก ษา
มาตรฐานการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่อง และจริงจังจนได้รับ
การรับรอง ISO 9001 : 1994 และยังมี
แผนในปีหน้าทีจ่ ะ ทำ ISO 9001 : 2000
ต่อไปอีก ซึ่งในส่วนของฝ่ายทรัพยากร
บุคคลก็ได้รบั นโยบายในการพัฒนาบุคคล
เพือ่ รองรับการขยายตัวของบริษทั ได้อย่าง
ต่อเนื่องตามสถานการณ์และโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และพืน้ ฐาน TQM ก็เป็นระบบ
ที่ทางบริษัท กิฟท์แลนด์ จำกัด เลือกมา
เพื่อการนี้โดยเฉพาะ

รูจ้ กั ระบบ TQM
“ขอเล่าย้อนไปนิดนึงผมเรียน
ปริญญาตรีงานบุคคล, ปริญญาโทก็งาน
บุคคลพบว่า งานบุคคลเองยังไม่สามารถ
ตอบสนองหรือมีสว่ นร่วมในการสนับสนุน
ธุรกิจได้อย่างตรงประเด็น ถ้าบุคคลยังคง

ทำแต่งานของตัวเองยังคงเป็นแค่พื้นฐาน
คำถามที่ผมถามตัวเองมาโดยตลอดคือ
“บุคคลควรสนับสนุนธุรกิจอย่างไร?”
หลายคนยังตอบไม่ได้ ครูบาอาจารย์บาง
ท่านก็เพียงบอกว่าทำหน้าทีใ่ ห้ดที ส่ี ดุ แล้ว
ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าผมได้ทำหน้าที่สนับ
สนุนธุรกิจแล้ว ก็ต้องดูว่าภารกิจขององค์
กรมีอะไร กระบวนการตัง้ แต่นโยบายแตก
ออกมาเป็นแผนไล่มาตามลำดับอย่างไร
งานบุคคลจะไม่ครอบคลุมถึงตรงนัน้ ก็เลย
มาศึกษาแล้วมาพบกับหนังสือ TQM ของ
ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิส์ กุล จริงๆ เจอมา
นานแล้วตั้งแต่ผมเรียนปริญญาโทใหม่ๆ
ผมเปิดดูแล้วพบว่าหนังสืออะไรแปลกจัง
แปลกตรงที่ว่ารูปแบบของการเขียนดูแล้ว
มีขอ้ มูล, มีตารางเยอะมาก แต่ความรูส้ กึ
ตอนนั ้ น ยั ง ไม่ ค ิ ด ว่ า นี ่ ค ื อ รากฐานของ
TQM ซึง่ จะมาตอบคำถามผมได้ แต่มนั ยัง
ไม่เกิดความเชื่อมโยง หลังจากมาทำงาน
ผู้บริหารก็ถามหลายครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องของ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่นจะทำอย่างไรถึงจะ
ได้ผลดีหรือไม่ดี คำถามต่างๆ มันพรั่งพรู
เข้ามา แล้วเราเป็นผู้บริหารเราจะต้อง
ตอบได้ พอตอบไปจึงพบว่าความรูใ้ นงาน
บุคคลมันยังไม่พอ แล้วเท่าไรถึงจะพอ,
ISO พอมัย้ ก็ยงั ไม่พอ, Competency, KPI
ก็ยงั ไม่พอ แล้วทีไ่ หนจะพอ จึงมาพบ TQM
ช่วยได้ แต่กต็ อ้ งมาดูอกี ว่า TQM แบบไหน
แบบ สสท.? หรือแบบของญีป่ นุ่ ก็ดกู ฟ็ งั มา
ตลอดในตอนแรกยังคิดว่า TQM คือสูตร
สำเร็จที่เราไปหยิบมาใส่ได้เลย นั่นคือ
ความเข้าใจตอนแรก
แต่มาวันนีพ้ อได้รบั การฝึกอบรม
จาก ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล จึงได้รู้
ว่า TQM คือสิ่งที่เราทำอยู่แล้ว แต่ขอให้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตั้งแต่แนวคิดสู่การ
ปฏิบตั ,ิ วัดผล, ติดตามผล และตรวจสอบ
ได้ มันคืออะไรก็ได้ตั้งแต่การบริหารธุรกิจ
ร้อยล้านพันล้านจนถึงร้านก๋วยเตีย๋ วสามารถ
เอาแนวความคิดของ TQM มาจับมาวัด
ผลได้ นีแ่ หละคือความหมายของ TQM ที่

สามารถตอบคำถามทีผ่ มบอกไว้ตง้ั แต่ตน้
ว่าความรู้แค่ไหนถึงจะพอ ก็ต้องบอกว่า
ความรู้ TQM ทีถ่ กู ต้องจึงจะเพียงพอ หลัง
จากทีไ่ ด้ฝกึ อบรมกับอาจารย์จงึ ได้เข้าใจเมือ่
ผูบ้ ริหารถาม คำตอบมันจะเกิดขึน้ ทันทีวา่
เริม่ ต้นอย่างไรและจะเป็นอย่างไรต่อไปจน
จบ สามารถมองได้ตลอดสายและนี่คือ
TQM ตามความเข้ า ใจของผม ผมเคย
อบรมที่อื่นมาก็พบว่าส่วนใหญ่ย ังเป็น
Package อยู่ ยังกว้างเกินไปยังไม่เจาะ
ลึก ทำให้สามารถไล่วงจรได้ทั้งหมด ช่วง
หลังถึงมาเรียนรูจ้ ริงๆ จังๆ ได้เข้าโรงเรียน
TQM และรูว้ า่ ตัวเองยังไม่เข้าใจอะไร แล้ว
รูต้ อ่ ไปอีกว่าตัวเองจะทำอะไรให้กบั องค์กร
ได้บ้าง หากเราประสงค์จะทำและองค์กร
อยากให้ทำ”

เลือกเข้าอบรมกับ
ทีควิ เอ็ม เบสท์
คุณมะนัดได้เข้ารับการฝึกอบ
รมมาจากหลายสำนั ก และศึ ก ษาด้ ว ย
ตนเอง แต่สดุ ท้ายก็มาเลือกเรียนที่ ทีควิ เอ็ม
เบสท์ โดยให้เหตุผลกับ Mbp ว่า
“ผมมีเหตุผลหลัก 2 ประการคือ

1. เหตุผลภายในตัวผมเอง และ 2. เหตุผล
ที่เกิดจากตัวสถาบัน เหตุผลตัวผมเองก็
คือ ความรู้เช่นนี้ตอบสนองความต้องการ
ของผมได้อย่างถูกต้อง, ตรงประเด็นจาก
ที่ผมบอกว่าความรู้ในงานบุคคลไม่เพียง
พอที่จะช่วยให้กิจการอยู่รอดได้ เพราะ
ท่านผูบ้ ริหารท่านก็นกึ ไม่ถงึ ว่าปัจจัยต่างๆ
ทีช่ ว่ ยให้ธรุ กิจอยูร่ อดมีกต่ี วั ความรูเ้ หล่านี้
จะสามารถช่วยท่านได้ทั้งหมด พอเรียน
แล้วผมเชื่อว่าถ้าผมไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
หากผู้บริหารสูงสุดอยากจะเรียกใช้ ผม
สามารถช่วยได้ด้วยความรู้เหล่านี้ ถึงจะ
บอกว่าไปอบรมหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้
แต่มันก็เหมือนเป็นยาชุด ไม่ใช่ยาเฉพาะ
โรค แต่ละองค์กรสมควรจะต้องใช้ยา
เฉพาะโรค ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล บาง
เรื่องไม่จำเป็นต้องอบรม แต่ใช้กิจกรรม
TQM เข้ามาจับก็เพียงพอที่จะส่งเสริม
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม TQM จะบอกให้
เราลงมือกระทำอย่างเหมาะสม มีหลัก
สูตรตั้งมากมาย ถ้าวิเคราะห์แล้วว่าไม่จำ
เป็นนั่นคือ เรากำลังทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น
ถือว่าสูญเสีย แต่ถ้าเราวิเคราะห์ TQM
แล้วไล่ตามตาราง Hoshin Kanri พร้อม
ทัง้ มีตวั ประเมินในกระบวนการ เราจะรูไ้ ด้

MANAGEMENT
BEST PRACTICES

65

NOV. 2002

เลยว่าตรงไหนที่เป็นจุดแข็งก็ให้รู้ว่าเป็น
จุดแข็ง แต่จะทำให้เราเห็นได้ทกุ จุด ไม่ใช่
มั่ว การมั่วคือการที่เราตอบคำถามไม่
ได้ว่าทำสิ่งนี้เพราะอะไร พื้นฐานของ
การบริหารถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่
นั้นเพื่ออะไรถือว่ามั่ว เป็นการบริหาร
งานแบบไสยศาสตร์ แต่แนวคิดแบบ
TQM จะช่วยได้ งานด้านแรงงานสัมพันธ์
มีกิจกรรม มีการส่งเสริม มีการเน้นหนัก
ในการสร้างวัฒนธรรม ล้วนต้องใช้แรง
งานสัมพันธ์เข้ามาช่วยทั้งสิ้น
TQM บัญญัติไว้เพื่อให้คนอยู่
ร่วมกันและทำงานได้ตรงวัตถุประสงค์
TQM จึงขาดความรู้ในงานบุคคลไม่ได้
ตอนนีผ้ มเข้าใจแล้วว่างานบุคคลสามารถ
ส่งเสริมธุรกิจได้อย่างไร ผมตอบได้ทุกแง่
ทุกมุม นีค่ อื เหตุผมส่วนตัวว่าทำไมถึงเลือก
บริษทั ทีควิ เอ็ม เบสท์ จำกัด
ผมชอบสไตล์การสอนของวิทยากรที่นี่ ผมไม่ชอบวิทยากรที่สอนแบบ
ตลกโปกฮา ไม่ใช่เข้าไปตั้งแต่วินาทีแรก
จนวินาทีสุดท้าย และก็กลับออกมาด้วย
ความบื้อไม่ได้อะไรเลย!!!
ท่านวิทยากรมีความรู้ มีประสบ
การณ์ ดูองค์กรมามาก สไตล์ท่านก็คือ
จริงจังในสิ่งเหล่านี้ โดยพื้นฐานของท่าน
เองด้วย ท่านจบทางด้านวิทยาศาสตร์
เคมีมาโดยเฉพาะ นั่นหมายความว่าท่าน
สามารถวิเคราะห์องค์กรได้ ท่านเข้าใจตัง้
แต่เป็นอะตอม เป็นมูลฐานของสรรพสิ่ง
ดังนัน้ เมือ่ นำความรูอ้ นั นีเ้ ป็นพืน้ ฐานเข้ามา
จับในการวิเคราะห์องค์กร ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ยากมาก ทำไมจะไม่ ค รบ ถ้ า ครบแล้ ว
ทำไมจะบริหารไม่ได้ ผมจึงเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถบริหารได้
ส่วนที่ประทับใจอีกอย่างก็คือ
เรื่องของการบริการของเจ้าหน้าที่ในการ
ฝึกอบรม มีอัธยาศัยดี เห็นความต่อเนื่อง
ความเป็นกันเอง ความใส่ใจ
หลั ก สู ต รมี ก ารพั ฒ นา และมี
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TQM Road Map ซึง่ แสดงคอนเซ็ปชัดเจน
ตั้งแต่แรกจนถึงขั้นสุดท้าย ผมเองสมัคร
ใจอยากจะเรียนรู้ ผมก็อยากจะเรียนตั้ง
แต่ยังไม่รู้อะไร ด้วยหวังว่าวันหนึ่งหาก
ตัวเองเป็นลูกจ้างก็จะเป็นลูกจ้างทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไม่นำพาองค์กรให้เจ๊ง เป็นที่ไว้ใจของผู้
บริหาร หรือวันหนึง่ ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
ก็ จ ะได้ ท ำในสิ ่ ง ที ่ ถ ู ก ต้ อ งตั ้ ง แต่ แ รก
ให้ เ ป็ น ที ่ พ ึ ่ ง พิ ง ของบริ ว ารทั ้ ง หลายได้
สังคมจะได้ ประเทศชาติจะได้ ถ้าสรุป
แบบง่ายๆ ว่า สิง่ ทีผ่ มทำอยูค่ อื ความ
มั่นคงของชาติก็ถูก
ในเรื่องของเอกสารก็พร้อม มี
หนังสือเป็นมาตรฐาน แม้กระทั่งรูปแบบ
ของการมอบใบประกาศนียบัตร ซึง่ ถือว่า
เป็นการทำใบประกาศทีเ่ ฉลียวฉลาดเหลือ
เกิน ได้ประโยชน์มากมายเป็นมาตรฐาน
บอกถึงภารกิจ TQM ว่าทำอะไรได้บ้าง
ประชาสัมพันธ์ไปด้วยในตัว เป็นรูปแบบ
ที่เป็นลิขสิทธิ์โดยแท้ ใบประกาศนี้
ผมไม่ทง้ิ อยูแ่ ล้วสิง่ นีจ้ ะทำให้คนรุน่
หลังรู้ว่า ครูบาอาจารย์ของผม
คือใครถ้าจะต้องสอบถามเพื่อ
ค้นหาความรู้ต่อจะหาจาก
ตรงไหน ใบประกาศนี้ให้
คำตอบได้เสร็จสรรพ
เรียบร้อย นีแ่ ค่ชใ้ี ห้
เห็นเพียงจุดเดียว
ในเรื ่ อ งของใบ
ประกาศ รู ป
แบบของการ
ออกแบบ

ใบประกาศ
การสรุปหลักสูตร
ทีไ่ ปฝึกอบรมมาเป็นการบ่งบอก

ถึ ง ว่ า ทุ ก อย่ า งเป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
อย่างต่อเนื่องทั้งสิ้น ซึ่งอยากให้สถาบัน
ที่ให้การฝึกอบรมทั้งหลายได้ดูเป็นแนว
คิด และยอมรับว่าที่นี่เป็นครู ให้เอาเป็น
ตัวอย่าง แม้ต้นทุนจะสูงแต่เชื่อเถอะว่า
เกินจะคุ้มในสิ่งที่จะได้กับองค์กร และ
อยากให้ที่นี่ทำต่ออย่างนี้”

บรรยากาศในการเรียน
“ผมชอบนะ บรรยากาศอย่างนี้
ก็อย่างที่เรียนตั้งแต่แรก ผมไม่ต้องการ
เข้าไปฟังทอล์กโชว์ ถึงแม้ผมจะเคยฟัง
ทอล์กโชว์ก็ตาม เพราะผมต้องการไปเอา
ความรู้เพื่อทำให้องค์กรอยู่รอด ดังนั้นผม
จึงเรียกว่าเป็นการเรียนหรือการศึกษาไม่
ใช่ไปฟังการเสวนาหรืออภิปราย แต่หลาย
ท่านอาจจะไม่เข้าใจว่า ทำไมอาจารย์ไม่
พูดแบบสนุกสนาน ตลกโปกฮา ต้อง
เข้าใจว่านี่คือบรรยากาศวิชา
การขั ้ น สู ง สุ ด ต้ อ ง
การความ

เข้าใจที่ลึกซึ้ง จริงๆ ก็เรียกว่ามันตรงใจ
ผม ผมจึงเลือกที่จะไปเพราะส่วนหนึ่ง
ก็คือบรรยากาศนี้ด้วย”

การนำความรูข้ อง TQM
ไปประยุกต์ใช้งาน
เรื ่ อ งของตารางเข็ ม มุ ่ ง , การ
ระดมสมอง, การใช้ QC Tools และอืน่ ๆ
อีกมากมาย เครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็น
เครื่องมือสำคัญในระบบการบริหารงาน
ปัจจุบันนี้ ซึ่งกิฟท์แลนด์เองก็ประยุกต์ใช้
เครื่องมือเหล่านี้เช่นกัน
“หลังจากที่ผมไปฝึกอบรมมา
ผมก็ใช้ฝึกอบรมระดับที่เป็นหัวหน้างาน
หัวหน้าแผนก หัวหน้าไลน์ที่เค้าคุมงาน
คน ก็ใช้แนวคิดตัง้ แต่การระดมสมอง การ
สรุปความคิดปัญหาโดยใช้ QC Tools
การใช้บัตรความคิด การใช้ตารางในการ
ย้อนกลับไปวิเคราะห์งานในหน่วยงานของ
พวกเขา ก็มีการโชว์ติดบอร์ดไว้ที่โรงอา
หาร แม้วา่ จะเป็นโรงอาหารเล็กๆ แต่คนที่
ทำรู้ดีว่าทำขึ้นมาด้วยใจ จากที่ไม่รู้อะไร
มาก่อน เค้าไม่รู้จักคำว่า TQM แต่ได้พา
ทำให้เค้าเรียนรู้และฝึกในแนวทางของ
TQM จะเรียกอะไรก็ได้ เค้ารับได้ เราไม่ได้
ติดที่คำศัพท์ แต่รูปแบบเราขอให้ความรู้
ทางด้าน TQM ทีไ่ ปฝึกอบรมจากทีควิ เอ็ม
เบสท์ มาได้ผลดี คนทำก็สนุก และเรายัง
ใช้ความคิดอย่างอื่นมาผสมผสานด้วย
เช่น เรือ่ งของ Mindmap, เรือ่ งของการฝึก
พูดในทีป่ ระชุม เป็นต้น
ในส่วนของผมเองตอนนีก้ เ็ ตรียม
การพัฒนางานขายที่สำเพ็ง เพราะที่นั่น
จะตั้งแผนกบุคคลใหม่ขึ้นมา 1 แผนก
ตรงนั้นจะใช้แนวทางของ TQM เหตุผลที่
ต้องใช้แนวทางของ TQM ก็คอื ทีน่ น่ั มีการ
แข่งขันทางด้านการตลาดสูงมาก เป็น
แหล่งทีท่ ำรายได้หลักให้กบั บริษทั นอกจาก
ที่ห้างสรรพสินค้าตามที่ต่างๆ ดังนั้นแนว
ของการบริหารต้องชัดเจน เพราะเราเชื่อ
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ว่า TQM จะทำให้เราอยูร่ อดได้ ความถูก
ต้องคือความอยู่รอด ความถูกต้องไม่
ได้เกิดจากการไปลอกแบบชาวบ้าน แต่
เป็นอย่างเรา คลายจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง
แล้วเดินให้ได้ มีตารางเข็มมุง่ เข้ามากำกับ
เราไม่สามารถจะเลี่ยงไม่ทำสิ่งนี้ได้ หาก
เราคิดจะพัฒนาองค์กรให้ถูกต้อง
ผมสามารถเป็ น ผู ้ น ำที ่ จ ะให้
ความรูต้ รงนีไ้ ด้ดว้ ยความเข้าใจ ซึง่ ถือเป็น
ประโยชน์สูงสุด เพราะอย่างที่อาจารย์
บอกว่า การมองเรื่องของการประเมินผล
สิ่งที่เราทำไปแล้วก็เปรียบเหมือนกับการ
ขั บ รถมองกระจกหลั ง แต่ ก ารประเมิ น
ความสามารถของคนในอนาคตว่าทำอะไร
ได้ นั่นคือการขับรถแล้วมองไปข้างหน้า
ผมยินดีทจ่ี ะมองไปข้างหน้า TQM ช่วยผม
ได้ ก็ยงั คงยืนยันว่าคนทีจ่ ะเป็นนักพัฒนา
องค์กรทั้งหลายควรสนใจและควรมีเวลา
ให้กับ TQM วัดกันที่ตรงไหน วัดกันที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง นัน่ แหละ
คือผลสำเร็จ”

อุปสรรคในการประยุกต์ใช้งาน
“ผมคิดว่าคนไทยถ้าจะเริ่มต้น
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กร มักจะเกิด
ความรู้สึกต่อต้านเสมอ เพราะฉะนั้นเรา
ไม่จำเป็นต้องพูดดังๆ ว่าเรากำลังจะทำ
TQM หรือ Super TQM เหมือนกับหลายๆ
ที่ ไม่จำเป็นต้องโหมดัง แค่เพียงบอกใน
หน่วยงานว่าเรามาร่วมกำหนด ทบทวน
ภารกิจให้ชัดเจนก็เพียงพอแล้ว ไม่ได้พูด
คำว่า TQM สักคำ
ภาวะผู ้ น ำมี ค วามสำคั ญ มาก
ผูน้ ำต้องเริม่ ต้นก่อน งานจะเดินได้ การต่อ
ต้านจะน้อย เห็นเพียงแค่บรรยากาศที่
เปลี่ยนแปลง ถ้าเราพูดดังๆ ว่า ณ บัดนี้
เราจะเอา TQM มาใช้แล้ว คนจะรูส้ กึ กลัว
ใช้แล้วเราจะถูกปลดออกจากงานหรือไม่
นะ? เกิดการต่อต้านทำไปแล้วเราจะได้
อะไร จะเสียอะไร ทุกคนจะถามคำถามนี้
เสมอ ในแง่ของจิตวิทยาองค์กร หากเรา
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ยังไม่เชื่อมั่นในวัฒนธรรมพื้นฐานของ
องค์กรดีพอ อย่าเพิ่งตีกลองประโคมดัง
ว่าเราจะทำศึกกับอะไร แต่ให้ค่อยๆ เริ่ม
เมื่อวันหนึ่งเรามั่นใจเราจึงค่อยประกาศก็
ได้ว่า บัดนี้องค์กรของเราได้เดินมาถึงจุด
นีแ้ ล้ว สิง่ นีเ้ ราเรียกว่า TQM เราจะรบศึก
ใหญ่ไม่จำเป็นต้องตีกลองศึกดังก็ได้ เพียง
แต่วา่ ในบรรดาทีเ่ ป็นคียแ์ มน ขอให้เข้าใจ
ว่าถึงภารกิจแล้วลงสู่พื้นฐานให้ได้ นี่คือ
แนวทาง”









 

⌫ 

⌫  ⌫ 





ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
หลังจากนำระบบ TQM
มาประยุกต์ใช้
“ต้องบอกว่า TQM ของเราที่
ประยุกต์ใช้ เป็น TQM แบบเด็กแรกเกิด
จำเป็นจะต้องศึกษาและเลี้ยงดูต่อเพื่อให้
เกิดตารางเข็มมุ่งทุกหน่วยงาน โดยเริ่ม
ต้นจากหน่วยงานทีเ่ ป็นผูน้ ำในการพัฒนา
ก่อน ตอนนีต้ ง้ั แต่ไปเรียนมาผมก็ยงั คงเป็น
นักเรียนที่ยังเรียนไม่จบ ถ้าจะต้องเริ่มต้น
ในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่แท้จริงแล้ว
ย่อมจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าหาก
ต้องการทราบผลการประยุกต์ใช้จริงๆ คง
ต้องติดตามต่อ และทุกองค์กรคงจะต้อง
ติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่ไปติดกับที่บอก
ตัวเองว่าเราทำ TQM ประสบความสำเร็จ
แล้ว ผมว่าไม่นา่ จะใช่นา่ จะเป็นการหลอก
ตัวเองมากกว่า เพราะในโลกนี ้ เ รื ่ อ ง
ของการพัฒนาไม่มคี ำว่าสิน้ สุด มันไร้
ขีดจำกัด TQM ไม่มีหน้าสุดท้าย ตาราง
เข็มมุง่ ทีเ่ ป็นวงจร PDCA ก็คงต้องเดินต่อ
ไปไม่รู้จบ เป็นวงจรที่หมุนอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีหยุดและเดินต่อไปด้วยทุกๆ ระดับ
นี่คือความเข้าใจของลูกศิษย์คนหนึ่ง”

จุดเด่นของ TQM เมือ่
เปรียบเทียบกับการ
บริหารแบบอืน่

“จุดเด่นของ TQM คือการทำให้
เรามองเห็นภาพรวม ไม่มองปัญหาแบบ
แยกส่ ว น ถ้ า เรามองตั ว นี ้ เ ปรี ย บเที ย บ
เหมือนเรือ่ งสุขภาพร่างกาย ถ้าเราไม่สบาย
เราก็รักษาเป็นที่ๆ อย่างถ้าเราเป็นเนื้อ
งอกที่แขน เราก็ตัดเฉพาะเนื้องอกที่แขน
ออกไป โดยไม่ตอ้ งไปยุง่ กับส่วนอืน่ ๆ, ISO
ก็ จ ะผ่ า ตั ด ไปตามสไตล์ ข องเค้ า , 5 ส,
Kaizen, Sigma, MBO ก็จะว่าเฉพาะของ
ตัวเองไป TQM ทำให้เรามองภาพรวมตั้ง
แต่ภายในใจออกมาถึงร่างกายจากศรีษะ
จนถึงปลายเท้า TQM จะสอนให้เราคิด
อย่างนัน้ เพือ่ ให้สขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี
ระบบอื่นอาจจะเป็นระบบเพื่อการรักษา
เฉพาะจุดเฉพาะเรื่องนั้น แต่ TQM เป็น
แนวป้องกัน
สรุปว่า TQM คือการรักษา
สุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ โดยมอง
องค์รวมของทัง้ ร่ายกายและจิตใจ แต่
ระบบอื่นๆ ซอยแยกส่วน เจ็บที่แขน
รักษาที่แขน เจ็บที่ขารักษาที่ขา นี่คือ
ความแตกต่าง”

ข้อแนะนำสำหรับผูส้ นใจ
“ให้ย้อนกลับมาถามว่า เราจะ
เข้ า ไปฝึ ก อบรม TQM ในฐานะอะไร
ในฐานะของคนที่จะเป็นเจ้าของกิจการก็
แนะนำว่า พวกเราควรจะเรียนรู้ตั้งแต่ต้น
จนจบ คุม้ ค่าเกินจะคุม้ คุม้ ค่าเวลา เรียน
ตั้งแต่แรกรู้ตั้งแต่แรก และสามารถเก็บ
เงินลงทุนทั้งชีวิตได้ด้วยการบริหารงานที่
ถูกต้องตั้งแต่แรก อย่าไปรอเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดของตัวเอง แล้วสูญเสียทัง้
ใจทั้งเงิน และเวลาจากการบริหารงานที่
ผิดพลาด ไปลงทุนปรับเปลี่ยนความเข้า
ใจของการบริ ห ารตั ้ ง แต่ ต ้ น จนจบที ่ จ ะ
ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ และลดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุดให้อยู่ในระดับที่คุมได้
เราสามารถเก็บคนไว้ได้ เก็บเงินไว้ได้
สำหรับผูบ้ ริหาร วันหนึง่ ในขณะ
ที่เรานั่งบริหารอยู่ เราก็คิดว่าจะทำในสิ่ง

ที่ถูกต้อง รู้ได้ไงว่าสิ่งที่เรากำลังทำ กำลัง
พาองค์กร กำลังช่วยกิจการนั้นถูกต้อง
จริงก็ยังตอบไม่ได้ เราควรเรียนรู้มันจริงๆ
เราไม่สามารถมั่นใจได้ในขณะที่ใจลึกๆ
เราก็ยงั ไม่รวู้ า่ การสนับสนุนองค์กร, ธุรกิจ
ทีแ่ ท้จริงเป็นอย่างไร หากจะบอกว่าเรามา
เช้ากลับดึก มันคงไม่ถูก แต่มันจะหมาย
ถึงว่าการได้ผลักดันและช่วยองค์กรในสิ่ง
ที่ถูกอย่างนั้นจะถูกต้องกว่า นี่คือมุมมอง
ของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารอาจจะติดขัดใน
เรื่องของเวลาที่จะไปฝึกอบรม ไปเรียนรู้
ต้องคุยกับเจ้าของหรือผู้บริหารสูงสุดว่า
ณ วันนีจ้ ำเป็นแล้วหรือยังทีจ่ ะได้ไปเรียนรู้
และเตรียมองค์กรของเราไปในวิถที างทีถ่ กู
ถ้าผู้บริหารบอกว่าถึงเวลาเดินแล้ว ก็ควร
จะต้องเดินตั้งแต่แรกเช่นกัน
ส่วนผู้ที่สนใจโดยทั่วไป กำลัง
ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมทีด่ ๆี TQM จะเป็น
ตัวบอกท่านได้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ว่า
ท่านกำลังค้นหาอะไรอยู่ หากจะทำอาชีพ
อะไรเอามาแยกตามองค์ประกอบได้หมด
ทั้งสิ้น ถ้าจะว่าไปตามลำดับความสำคัญ
สำหรับผูเ้ ริม่ ต้นใหม่ควรรู้ TQM ก่อนระบบ
อืน่ ๆ แต่วา่ มันอาจจะเข้าใจยากนิดนึง เรา
จึงเลือก TQM เป็นวิชาท้ายๆ เท่ากับเราไป

เสียเวลา เสียเงินไปเรียนรูส้ ง่ิ อืน่ ทีม่ นั อ้อม
โลกก่อนจึงจะมาเจอของจริง ถ้าเข้าใจ
แนวคิดของ TQM แล้วจะทำให้เราทำงาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และสำหรับองค์กรอื่นๆ กรุณา
อย่าทอดทิ้ง TQM ควรเอาไปประยุกต์ใช้
ด้วยจะทำให้การบริหารงานของสังคมดี
ยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา ความรู้ในกลุ่มของ
วิ ช าการต่ า งๆ ในการพั ฒ นาด้ า นอื ่ น ๆ
ควรจะต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดการ
บริหารด้วยแนวคิดของ TQM ไม่ยึดมั่น
เพียงวิธีการของตัวเองเพียงอย่างเดียว
รวมถึงสถาบันการศึกษาหลายๆ แห่งด้วย
เราควรให้ความรูท้ ถ่ี กู ต้องบนรากฐานของ
TQM บัณฑิตที่จบใหม่ก่อนที่จะเข้าไปสู่
ตลาดแรงงาน ถ้ า ให้ พ วกเขาไปเรี ย นรู ้
ลองผิดลองถูกเป็นผู้บริหารใหม่ ประเทศ
ชาติ จ ะได้ ห รื อ สู ญ เสี ย อะไรจากตรงนี ้
ซึ่งสำคัญมากๆ ผมคิดว่า แนวคิดการ
บริหารแบบ TQM ควรไปอยูใ่ นส่วนสำคัญ
ของหลักสูตรทีใ่ ช้ในการสอนให้คนเป็นผูน้ ำ
เป็นผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของ
MBA หรือหลักสูตรการบริหารทั้งหลาย
รากฐานของ TQM สามารถเสริมได้กับ
ทุกวิชาประเทศชาติ จะได้อะไรจากตรงนี้
มากมายมหาศาล”
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โดยสรุปผูท้ ส่ี นใจทุกคนควรรูจ้ กั
TQM ในพื้นฐานวิชาชีพของตน เพราะ
TQM คือการพัฒนาคนเริม่ ต้นจากตัวเรา
ก่อนตามลำดับ พอคนเริ่มต้นได้ถูกต้อง
สิ่งที่เราจะทำมันก็ชัดเจน, มั่วน้อยที่สุด
และเกิดประโยชน์สงู สุด
ก่ อ นการสนทนาจะจบลงคุ ณ
มะนั ด ได้ ฝ ากขอบคุ ณ ท่ า นวิ ท ยากร
ผ่านทาง Mbp ทีท่ า่ นได้ให้ความรูแ้ ก่ศษิ ย์
คนนี้มาโดยตลอด

“ผมเคยฝึ ก อบรมมาเยอะจาก
หลายสำนัก ยอมรับว่าความรู้ที่ได้จาก
ทีคิวเอ็ม เบสท์ เข้มข้น คุ้มค่ากับการที่
ไปฝึกอบรม ถ้าเรียกหาครูหรือต้นแบบ
ที ค ิ ว เอ็ ม ก็ ค งนึ ก ถึ ง ดร.วี ร พจน์
ลื อ ประสิ ท ธิ ์ ส กุ ล ก่ อ นเป็ น ลำดั บ แรก
เพราะถือว่าท่านได้เติมในสิ่งที่ผมขาด
แต่สิ่งที่ผมขาดก็มีบางส่วนที่ต้องต่อเติม
เอง เมื่อครูเปิดทางให้แล้ว ต่อมาก็เป็น
หน้าที่ศิษย์จะต้องเดินต่อเอง...”

ข้อมูลจำเพาะ :บริษทั กิฟท์แลนด์ จำกัด
การก่อตัง้ :เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2530
มีพนักงาน ประมาณ 600 คน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตสินค้าพลาสติก
จำพวกของชำร่วย, สินค้ากิฟท์ ภายใต้
ลิขสิทธิท์ างการค้าเพือ่ จำหน่าย
ทั้งภายในประเทศและการส่งออก
ประวัตผิ ใู้ ห้สมั ภาษณ์ :ชือ่ -สกุล : นายมะนัด ละม้ายศรี
การศึกษา : ปริญญาโท
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบม.)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
และ Mini MBA
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งปัจจุบนั :
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษทั กิฟท์แลนด์ จำกัด
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