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  ⌦     ⌫        ⌦  ⌦     ⌫       ⌫  ⌦     
⌫                        
⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌫⌦⌫
⌫   ⌫
    
"ถ้ากล่าวถึงในแง่ของวุฒิการศึกษาอาจจะใช่ว่าเป็น ดร.
ด้าน TQM คนแรกของประเทศไทย แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นผู้รู้
หรือรู้ดีที่สุดคนเดียวในประเทศไทย ก่อนหน้าที่จะเรียนจบมาก็มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพหลายท่านที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับ
เราในการศึกษาด้านนี้
หลังจากเรียนจบปริญญาโทได้เริ่มทำงานด้านคุณภาพ
ในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
โดยทำในส่วนงานมาตรฐานการทดสอบและการควบคุมคุณภาพ
ซึ่งเหมือนเป็นการวางฐานความคิดด้านคุณภาพให้เรา ในช่วง
เวลานั้น เราได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพหลายท่าน ทำ
ให้เรารู้สึกประทับใจ และมั่นใจว่าเรา
ชอบสายงานด้ า นนี ้ "
"Background
ของเราแตกต่ า ง
จากงานที ่ ท ำ
อย่ า งมาก
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เพราะเราจบด้า นวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล (Marine Science)
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิชาที่เรียน
คือ สมุทรศาสตร์ (Oceanography) เรียนพวกดิน ฟ้า อากาศ
ในทะเล ซึ่งในสมัยนั้นคนจะนิยมเรียนวิชา Food Science หรือ
Chemical Engineering แต่ตัวเราเองไม่ชอบอุตสาหกรรมชอบ
สิ่งแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ ช่วงนั้นก็ท่องทะเล เก็บดิน เก็บน้ำ
เข้าแล็บ มีความสุขดี ตอนเรียนปริญญาโทก็เรียนด้านภาพถ่าย
ดาวเทียม ตอนนั้นใกล้จะจบการศึกษา อ.สมเกียรติ อ่อนวิมล
เค้ากำลังหาคนทำสารคดีวิทยาศาสตร์ ตั้ง spec. ว่าต้องจบ
วิทยาศาสตร์แทนที่จะเอาคนที่จบนิเทศ และต้องมีทักษะด้าน
การติดต่อสื่อสาร เรารู้สึกว่าเราน่าจะทำได้เพราะความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ก็มีอยู่แล้วทักษะ=ด้านการติดต่อสื่อสารก็ใช้ได้เลย
ตัดสินใจลองดู ซึ่งตอนนั้นสมัครเป็นอาจารย์ได้แล้วด้วย แต่รู้สึก
ว่างานด้านนั้นมันท้าทายกว่า จึงเลือกที่จะทำด้านทีวี ช่วงนั้น
ทำงานด้วยความสนุกมาก เจอกับอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญหลาย
ท่าน ด้วยความที่เรามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาก่อน มันทำ
ให้เราเรียนรูไ้ ด้เร็ว งานก็ไปได้เร็ว พอทำไปได้สกั ปีครึง่ สปอนเซอร์
ที่สนับสนุนรายการอยู่ก็หมดลง แต่ อ.สมเกียรติก็ไม่ได้ทิ้งเรานะ
พยายามหาช่องทางให้ เลยได้มาทำข่าววิทยาศาสตร์ออกทีวี
ตอนกลางคืน ซึ่งเหตุการณ์ที่จำได้ติดตาคือ แก๊สระเบิด เราก็ทำ
ข่าวเสนอในทางวิทยาศาสตร์ เช่น พอแก๊สระเบิดแล้วเป็นยังไง
คนเป็นยังไง ชนิดของยาที่ใช้ เป็นต้น ช่วงปลายๆ ของชีวิตสื่อ
เราก็ได้มีโอกาสช่วยทำ จส.100 ซึ่งเพิ่งจะเริ่มจัดตั้งทำได้สัก
ระยะก็ บ อกกั บ ตั ว เองว่ า เราเรี ย นรู ้ ง านด้ า นนี ้ พ อสมควรแล้ ว
และสถานการณ์หลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับได้มี
โอกาสค้นพบงานที่น่าสนใจในอีกด้านหนึ่งด้วย"

 ⌫       
"ต่อมาได้ทำงานด้าน Standards Testing and Quality
Control : STQC ในคณะกรรมการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี หรือ กพวท. (Science and Technology Development Board :STDB) ทำได้ 16 วัน ก็ทราบว่า มีพรบ. พัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำให้ กพวท. เปลี่ยนเป็น
สวทช. ถ้าจะว่าไปแล้ว แรงบันดาลใจที่อยากมาทำงานตรงนี้
ก็คงมาจากการที่ได้ไปสัมภาษณ์ และที ่ประทับใจคือเคยทำ
สารคดีเกี่ยวกับความถูกต้องของการวัด หรือเรียกว่า มาตรวิทยา
คือ ถ้าเราวัดไม่ถูกต้อง เครื่องบินตกได้เลย ความแม่นยำเป็น
ศาสตร์ที่ทุกคนมองข้าม เพราะดูเหมือนว่าไม่มีอะไร แต่ถ้าผิด
พลาดขึ้นมา อาจจะหมายถึงชีวิตของคนได้ เราก็เลยฝังใจเรื่อง
คุณภาพมาจนถึงทุกวันนี้ และงานที่ทำให้รักด้านคุณภาพมาก
ขึน้ ก็คอื ISO 9000 บางคนอาจจะต่อต้าน แต่เรามองว่ามันก็เป็น
เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ทุกคนจะสามารถใช้มันได้ เราได้เรียนรู้ว่า
สังคมไทยเป็นยังไง ได้สัมผัสอุตสาหกรรมไทย หรือ SMEs ไทย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการจัดการคุณภาพ พอทำงาน
ได้สักพักหนึ่งเจ้านาย (ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย) ก็บอกว่าน่าจะ
เรียนต่อ แต่ใจตอนนั้นไม่อยากเรียนเพราะมีครอบครัวแล้ว สุด
ท้ายถ้าไม่ได้แรงผลักดันจากเจ้านายก็คงจะไม่ได้เรียนต่อ การ
เรียนปริญญาเอกให้อะไรหลายอย่างในชีวติ มันไม่ได้หมายความ
ว่าเรียนจบเพื่อได้ ดร.แล้วดี แต่ข้อดีคือ เราได้ไปผ่านกระบวน
การที่เป็นการฝึกตัวเอง ไม่ใช่แค่วิชาการอย่างเดียว แต่มันยังมี
อย่างอื่นอีก ในการทำวิทยานิพนธ์ เราก็พยายามที่จะทำเรื่องที่
สามารถนำมาใช้กับงานได้ เพื่อให้มันเสริมกัน ตอนนั้นงานที่ทำ
ใน สวทช.คือ STQC ส่วนที่เป็นผลพวงจากการทำงาน และการ
ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกก็คือเรื่อง Thai Foundation
Quality System Standard : TFQSS เวอร์ชน่ั ไทยเข้ามา ซึง่ ตอน
หลังตัด S ตัวสุดท้ายออกไป เพราะ สวทช.ไม่ใช่หน่วยงานสร้าง
Standard แต่เป็นหน่วยงานวิจัย"
"จากการศึกษาวิจัย จากประสบการณ์ที่เราได้ทำงานกับ
เอกชน เราพบว่าสถานภาพของ SMEs ไทย ต้องการบันไดขั้น
แรก มันเหมือนกับว่าถ้าเราต้องก้าวขึ้นบันไดที่กว้างมากๆ เราก็
อาจตกได้ ระบบ TFQS จึงเหมือนเป็นบันไดขั้นแรก ทาง สวทช.
ได้ให้ทุนบริษัทระดับ SME ไปประมาณ 100 กว่าบริษัท แล้วมี
การติดตามผลว่าทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างไร ปัจจุบันนี้
ระบบ TFQS อยูภ่ ายใต้โครงการ Industrial Technology Assistant Program : ITAP หรือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยของ
สวทช.ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะไปช่วยอุตสาหกรรมพัฒนา
เทคโนโลยี หากเราจะพูดถึงความสามารถของอุตสาหกรรมไทย
โดยใช้หลักการแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ

 ⌫
⌫
      ⌦   
⌦  ⌫    

⌦⌫



1) Labour Intensive : ใช้แรงงานเข้มข้น
2) Skill Intensive : ใช้ทกั ษะเข้มข้น
3) Technology Intensive : ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น
4) Research and Development : วิจยั และพัฒนาเข้มข้น
แต่แรงงานไทยส่วนใหญ่ยังเป็นระดับ 1-2 เป้าหมายของ
สวทช. คือ ต้องการให้อุตสาหกรรมไทยสามารถไต่ระดับจนถึง
ขั้นที่ 4 ได้ แต่การจะทำได้ดี ควรจะต้องมีพื้นฐานในการพัฒนา
ตนเองก่อน ระบบการจัดการมันเป็น Soft side ที่เราจะต้องช่วย
เค้าก่อน หากว่าเราทำให้เค้ามีเครื่องมือดีๆ มีการพัฒนาดีๆ แต่
ถ้าระบบการจัดการภายในไม่ดี มันก็ไม่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นการ
จั ด การคุ ณ ภาพถื อ เป็ น ส่ ว นสำคั ญ อย่ า งหนึ ่ ง ของการพั ฒ นา
เทคโนโลยี"
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 ⌫  
"จริงๆ แล้ว ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล เป็นผู้ริเริ่ม ท่าน
เป็นคนที่มองการณ์ไกล และคิดว่าประเทศไทยควรจะต้องมี
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพราะจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรม
ไทยมีการพัฒนาตนเอง ท่านก็เลยมาชวนเรา ซึ่งตอนนั้นท่านยัง
อยูท่ ส่ี ถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ (ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั ทีควิ เอ็ม เบสท์ จำกัด) เลยมาร่วมมือกับ สวทช.
บั ง เอิ ญ ว่ า เราทำงานอยู ่ ใ นสายนี ้ ก ็ เ ลยได้ ท ำงานร่ ว มกั บ ท่ า น
ผลัดกันเป็นเลขานุการของคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์
(Criteria) ให้เหมาะกับประเทศไทย
ซึ่งก็พัฒนาจนสำเร็จ แต่มาพบ
อุ ป สรรคเนื ่ อ งจากเผชิ ญ กั บ
ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพอดีเลย
ทำให้ ช ะงั ก ไป จนผ่ า นไป
ระยะหนึ่ง ได้รับงบประมาณ
ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิม่ ผล
ผลิ ต แห่ ง
ชาติ

ก็เลยได้กลับมาทำใหม่ โดยมีสถาบันเพิม่ ฯ เป็นองค์กรหลัก และ
มี สวทช. เป็นผูส้ นับสนุน หากจะบอกว่าเราเป็นผู้ริเริ่มก็คงจะไม่
ถูกต้องนัก เพียงแต่เราอยูใ่ นคณะทำงานกลุม่ แรกของการตัง้ TQA
โดยเริ ่ ม มี ก ารให้ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ใ นปี 2545 เราได้
เป็นอนุกรรมการด้านเทคนิค และเป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งตอนนั้น
ผู้ตรวจประเมินจะได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของอเมริกา
ที่ตรวจประเมินรางวัล Malcom Baldridge National Quality
Award : MBNQA มีประมาณ 20 คนที่ผ่านการฝึก ช่วงแรกๆ
ของกระบวนการตัดสินรางวัล TQA ค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือน
กัน แต่ละรายต้องใช้เวลา 40-60 ชั่วโมง แต่ข้อดีของการเป็นผู้
ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติคือ เราได้เรียนรู้ เป็น win12
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win situation หมายถึงว่าในขณะเดียวกันเราก็ได้ช่วยประเทศ
ชาติ เพราะเราเป็นผู้ตรวจประเมินที่ไม่ได้ขึ้นกับใคร ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับองค์กรที่เราตรวจ ซึ่งในการตรวจประเมินจริงๆ แล้ว
ไม่เหมือนกับทฤษฎีที่เราได้เรียนมา มันมีการใช้ความคิด มีการ
ถกเถียง กระบวนการตรงนี้ถ้าจะเทียบแล้วเหมือนเป็นการถก
เถียงเพื่อให้เกิดปัญญา มันเป็นกระบวนการที่ทำให้เราได้พัฒนา
ตนเอง"

  

      ⌫  ⌫     ⌫  
⌫ ⌫⌫
⌫ 
⌫ 
⌫
⌫


⌫



 ⌫ 
"หากจะว่าไปแล้ว ก็เป็นการริเริม่ ของ ดร.วีรพจน์ (อีกแล้ว)
เปรียบเหมือนกับตัวเราเป็นเมล็ดมากกว่า แล้วท่านก็เป็นคน
เพาะเมล็ด ความจริงแล้วการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มใน
ประเทศไทยนั้น มีประวัติยาวพอควร เมื่อก่อนเป็นกองทุน มี
สวทช.ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลงเงินกันฝ่ายละ
300,000 บาท เพราะเราต้องการที่จะส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศ
ต้องการผลักดันให้เกิด TQA ก็เลยมองว่ามันควรจะมีเวทีสำหรับ
แลกเปลีย่ นความรู้ มาแชร์ Best Practices โดยมีงานหลัก คือ
การจัดงาน Symposium on TQM Best Practices in Thailand
ซึ่งสถานะตอนนั้นยังเป็นเพียงกองทุนอยู่ ต่อมาจึงคิดว่าน่าจะ
ทำเป็นองค์กรให้ชัดเจน เลยได้ไปจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ โดยมี
คุณสมชาย นิราพาธพงศ์พร ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ มีรอง
ผอ.สวทช. ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ เป็นรองประธาน และมี
คณะกรรมการประมาณ 10 กว่าท่าน เราก็เป็นเลขานุการ"
"ในปีนี้เราได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานจัดงาน
Symposium ครั้งที่ 7 โดยตำแหน่งประธานใน 2 ปีแรกคือ คุณ
สมชาย นิราพาธพงศ์พร, ปีท่ี 3-4 คือ คุณอานนท์ ปวีณวัฒน์, ปีท่ี
5-6 คือ รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ พอปีที่ 7-8 เราก็
เลยได้รับเกียรตินี้ เรารู้สึกว่าเราทำงานเพื่องาน ไม่ว่าจะอยู่ใน
ตำแหน่งอะไรก็ตาม ตำแหน่งเป็นเพียงขอบเขตหรือบทบาทใน
การทำงานเท่านั้น เปรียบเหมือนสวมหัวโขน ถ้าเราสวมบทอะไร
อยู่ เราก็ต้องเล่นบทบาทนั้น แต่เมื่ออยู่นอกเหนืองานเราก็ยัง
เคารพท่านเหล่านั้นที่เรายึดถือเป็นแม่แบบมาโดยตลอด"



  ⌫
⌦ 
⌦ ⌫
⌫
⌦⌫



   
"เราก็ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการส่งเสริม TQM ไม่
ว่าจะเป็นเรื่อง ISO 9000, ระบบ TFQS, รางวัล TQA
หรื อ การที ่ เ ราสวมบทบาทของ สวทช.ก็ ส ามารถช่ ว ย
สนับสนุนอุตสาหกรรมไทยได้ แม้กระทั่งงานในมูลนิธิ
ส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย นอกจากนี้เราก็เป็น
อาจารย์ พ ิ เ ศษบรรยายให้ ก ั บ สถานศึ ก ษาต่ า งๆ และ
เขียน paper เรื่องคุณภาพ ซึ่งในสมัยเรียนปริญญา
เอกอยู่นั้น เราแทบจะหา International Paper ที่เป็น
เรื่องคุณภาพในเมืองไทยที่คนไทยเขียนไม่ได้เลย ทำ
ให้รู้สึกข้องใจมากเพราะคนไทยที่เก่งด้านนี้มีมาก พอ
ช่วงเราทำวิทยานิพนธ์ เราก็เลยพยายามเขียน มันก็
เลยมีบทความทางวิชาการที่เป็นชื่อเราอยู่พอสมควร
หลังจากเรียนจบแล้วก็มีน้องๆ ที่เรียนอยู่ติดต่อ
มาขอคำแนะนำจากเรานะ เราก็รู้สึกว่ามันเป็นบทบาท
หนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมทีควิ เอ็มเหมือนกัน"
"จริงๆ แล้ว เรามีความผูกพันกับคุณภาพมาก
เรารู้สึกตอนเราทำ เราเอาหัวใจอยู่กับมัน แล้วเราก็
รู้สึกว่าเราทำได้ ทำอย่างเต็มที่ เพราะหัวใจทั้งหมด
ของเราอยู่ตรงนี้ ถึงแม้จะเหนื่อยแต่เราก็มีความสุข..."

               
    ⌫                      ⌫       ⌫     
      ⌫      ⌫      ⌫             
     ⌫          ⌫   
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ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
    ⌦  
- Ph.D. (Quality Management) University of Nottingham (UK.) (พ.ศ.2538-2542)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.2529-2533)
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.2525-2529)
    
- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- พ.ศ. 2534-2546
นักวิชาการ ด้านมาตรฐาน การทดสอบ และการควบ
คุมคุณภาพ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- พ.ศ. 2532-2534
ผู้ควบคุมการผลิตสารคดีวิทยาศาสตร์
บริษทั แปซิฟคิ อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด
- พ.ศ. 2531-2532
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมกองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวด
ล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2530-2531 นักวิจัยโครงการวิจัยป่าชายเลน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   
- พ.ศ. 2547 รางวัล Best Paper Award on Sub-Theme
7 ในการประชุมนานาชาติ the 9th International Conference on ISO 9000 & TQM ณ ประเทศไทย
- พ.ศ. 2543 รางวัล Best Paper Award on Sub-Theme
1 ในการประชุมนานาชาติ the 5th International Conference on ISO 9000 & TQM ณ ประเทศสิงคโปร์
- พ.ศ. 2538 ทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก ณ ประเทศอังกฤษ
- พ.ศ. 2537 ทุนรัฐบาลสวีเดน ในการฝึกอบรม "Total
Quality Management" ณ ประเทศสวีเดน
- พ.ศ. 2536 ทุน ASEAN Improvement Project สัมมนา
เรื่อง "Medical & Hospital Waste Management" ณ
ประเทศฟิลิปปินส์

  
- การฝึกอบรมระบบคุณภาพ และการตรวจติดตาม
ระบบคุณภาพ
- การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000 Total Quality
Management (TQM)
- ผู้ก่อตั้งมาตรฐานระบบคุณภาพขั้นพื้นฐานสำหรับ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กของไทย (Thai
Foundation Quality System Standard,TFQS)
- แกนนำ และคณะทำงานในการพัฒนาระบบคุณภาพ
ISO 9000 ในสำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
- ผู้นำทีมตรวจประเมินระบบคุณภาพ
- กรรมการและเลขานุ ก ารคณะทำงานจั ด ตั ้ ง รางวั ล
คุณภาพแห่งชาติ
- วิจัยทางด้านการจัดการคุณภาพ
  
- Krasachol, L. 2004 "Quality Journey of Thai SME:
a case study" Proceedings of the 9th International
Conference on ISO 9000 & TQM 5-7 April, Siam
City Hotel, Bangkok, Thailand.
- Ruangpermpool, S. and Krasachol, L. "Total
Quality Management: Effective tools for Thai
business excellence" Proceedings of the 9th
International Conference on ISO 9000 & TQM 57 April, Siam City Hotel, Bangkok, Thailand.
- Krasachol, L., Sasananan, M., Ruengpermpool,
S. and Raksakul, D. 2002 "How to start TQM in
Thai SMEs" Proceedings of the 7th International
Conference on ISO 9000 & TQM 2-4 April M e l bourne Australia, pp. 43-48
- Smith, A., Krasachol, L., Chalongphoksilchai, P.
2002 "A comparision of ISO 9000 in Thailand and
Australia" Proceedings of the 7th International
Conference on ISO 9000 & TQM 2-4 April Melbourne Australia, pp. 171-178
- Krasachol, L. and Guh, R.-S. 2001 "Quality
Management in Developing Countries" Proceedings of the 6th International Conference on ISO
9000 & TQM 17-19 April 2001 UK., pp 299-304
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