
TQA for SMEs:

เพ��อจุดหมาย แหงความเปนเลิศ
ถอดประสบการณ SMEs

เพ��อจุดหมาย แหงความเปนเลิศ
ถอดประสบการณ SMEs

 ในขณะเดียวกัน องคกรประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม (Small and Medium Enterprises) ที่เล็ง

เห็นถึงประโยชนของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เกิด

คำถามขึ้นดวยเชนกันวา

 “ จะสามารถนำเกณฑรางวัลดังกลาว มาใชในการ
ปรับปรุงงานขององคกร SMEs ไดดวยหรือไม? ”

 ระยะเวลากวา 17 ปของการดำเนินโครงการรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

องคกรมากมายไดนำเกณฑรางวัลดังกลาว ไปปรับใชในการพัฒนาองคกร 

โดยเฉพาะองคกรขนาดใหญ ที่ประสบความสำเร็จจนไดรับรางวัลคุณภาพ

แหงชาติมาแลวหลายราย



Secret of the Excellence Journey

ผูเชี่ยวชาญทีมที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาตนแบบ

องคกร SMEs จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ และ

ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ รวมเผย

เคล็ดลับการปรับปรุงองคกร จากการเขาใหคำ

ปรึกษาและแนะนำแกองคกร SMEs ที่ดำเนินธุรกิจ

และพัฒนากระบวนการตามแนวทางเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติ 

 สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ ในฐานะ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ พรอมสรางความรูและ

ความเขาใจบริบทของการบริหารจัดการแบบ SMEs  

ดวยเชื่อมั่นวา เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ชวย

ปรับปรุงกระบวนการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ

ขององคกรในทุกระดับ องคกรใชแนวทางท่ีสรางสรรค

ปรับเปลี่ยนไดและยืดหยุน เกณฑสนับสนุนใหองคกร

เลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลที่สุด 

โดยไดรับเกียรติจากองคกรตนแบบรวมแชรประสบ-

การณการบริหารจัดการ SMEs สูความเปนเลิศ

ภายในงานสัมมนา “Experience sharing: TQA

for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สูความเปนเลิศ” 
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การนำเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ มาใชในองคกร

ขนาดกลางและขนาดยอม วิสัยทัศนขององคกรตอง

ชัดเจน ไมเปนปรัชญา และไมควรจัดทำกลยุทธเปน

โครงการ เนื่องจากไมสามารถวัดผลตอเนื่องได 

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เปนคำถามที่ใหองคกร

พิจารณาถึงผลการดำเนินงานของตนเอง แตไมไดระบุ

วิธีในการดำเนินงาน ดังนั้นจึงไมมีวิธีไหนเหมาะกับทุก

องคกร แตละองคกรตองวิเคราะหและเลือกใชงาน

เครื่องมือการบริหารจัดการและปรับปรุงงานที่เหมาะ

กับบริบทขององคกรตนเอง โดยควรเลือกเครื่องมือมา

ใชสนับสนุนเปาหมายขององคกรไดอยางเหมาะสม เพื่อ

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การจัดการลูกคาถือเปนอีกหนึ่งประเด็นใหญในการ

ดำเนินงานขององคกรตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ องคกร SMEs ควรพิจารณาถึง “ความตอง

การของลูกคา” เปนอันดับตนๆ เนื่องจากบางองคกร

มักลงทุนไปกอนโดยการคาดการณวาจะมีลูกคา แต

ที่จริงแลว องคกรตองพิจารณาวามีกลุมลูกคาที่ชัดเจน 

จึงจะลงทุนไปกับเทคโนโลยีหรือสิ่งตางๆ หากมีความ

ตองการของกลุมลูกคากลุมใดกลุมหน่ึงท่ีโดดเดนข้ึนมาจาก

ขอมูลตัวเลขที่ชัดเจน องคกรสามารถพัฒนาเปนฐาน

ลูกคาใหม และมองเห็นโอกาส ท่ีจะเติบโตตอไปในอนาคต

SMEs มุงเปาไปที่การเติบโตสงผลใหพนักงานตองทำ

หลายหนาที่ องคกรจึงตองพัฒนาบุคลากร ใหมีขีด

ความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ่งที่สำคัญคือ “ผูบริหาร

ตองเปนโคชที่ดีใหแกพนักงาน” ซึ่ง SMEs สามารถ

สรางกำลังใจใหกับพนักงานได งายกวาองคกรขนาดใหญ

และสรางวัฒนธรรมใหมและความเปนครอบครัวใหแก

องคกรได 

ว�สัยทัศนตอง “ชัด”
กลยุทธตองมี “ทิศทาง”1

ตอง “เลือก” เคร�่องมือ
บร�หารจัดการที่เหมาะสม2

คำนึงถึง
“ความตองการของลูกคา”3

รักษา “บุคลากร” ไวได
ตองใหใจ4
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ผูวิจัย ผลิต จำหนายและพัฒนาวัสดุศัลยกรรม

กระดูกทั้งวัสดุดามกระดูกสันหลัง และวัสดุดาม

กระดูกทั่วไป ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณอื่นๆ ใน

วงการแพทยครบวงจร

คุณวศิน ฤทธิ์ฉิ้ม
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด

ผูผลิตเคร่ืองสำอาง และผลิตภัณฑบำรุงผิว

คุณวุฒิพงษ ผาณิตเศรษฐกร

กรรมการผูจัดการ
บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอสเทติค
อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด

LESSONS LEARNED
from Role Model

 หนึ ่งในสิ ่งที ่พิสูจนไดวาเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ สามารถนำไปปรับใชไดกับองคกรทุกขนาด 

คือความสำเร็จของสององคกรตนแบบ ที่รวมถายทอด

ประสบการณการลงมือปฏิบัติจริง และไดผลลัพธที่มี

ประสิทธิภาพ ภายใต โครงการ Collaborative 

Assessment for SMEs ความรวมมือเพื่อพัฒนา

องคกร SMEs สูความเปนเลิศดวยการจัดกิจกรรมให

คำปรึกษาแนะนำดานการบริหารจัดการองคกรตาม

แนวทาง TQA  

องคกรตัวอยางทั ้งสององคกรเปนองคกรที ่มี

พ้ืนฐาน ดานมาตรฐานและระบบบริหารคุณภาพ

ตางๆ กอนจะเขารวมโครงการเพื่อนำเครื่องมือ

อยางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาใชยก

ระดับองคกร 
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“การเขารวมโครงการไมใชการแขงขันแตเปน

การ Benchmark ตัวเองเพื่อใหทราบวาเมื่อ

เทียบกันกับบริษัทอื ่นๆ ที ่ใกลเคียงกันแลว

องคกรของเราดีหรือไมดีตรงจุดใดบาง” 

 คุณวศินเริ ่มตนเลาถึงประสบการณในชวงแรก 

เมื ่อตัดสินใจลองนำเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

เขามาใชในองคกร

“ทีมที่ปรึกษาโครงการยังชวยใหเราเห็นจุดแข็งของ

องคกร มองเห็นทิศทางที่องคกรจะเดินไป เรามีทีม

Research and Development (R&D) เปนของตัวเอง 

แตมันดีอยางไร ในเมื่อบริษัทนำเขาก็นำเขา ผลิตภัณฑ

แบบเดียวกันมาได ทายที่สุดเราไดขอสรุปวา จุดแข็ง

ขององคกรคือเราสามารถ Customize ผลิตภัณฑได  

โดยผลิตใหเขากับสรีระของคนเอเชีย และตอยอดให

จุดแข็งของเรากลายเปนผลิตภัณฑที่โดดเดนยิ่งขึ้น”
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คำแนะนำจากทีมที่ปร�กษา

โครงการ ทำใหเรากลับมา

ทบทวนใหม วาเราจะเดินไป

ทางไหน เพราะตองกลับมา

พ�จารณาตั�งแต  ว�สัยทัศน 
(Mission) ที่ตองเปน
ไปในทิศทางเดียวกัน
กับ จุดมุงหมายของ
องคกร เพราะในอดีต

เรามี Mission แตไมไดมี

อารมณรวมไปกับมัน



“สิ่งที่ยากที่สุด คือการคนหาและเลือกวาองคกร

เกงและถนัดดานใดมากท่ีสุด เพ่ือนำมาตอบโจทย

เรื่องกลยุทธและวิสัยทัศนขององคกร เมื่อกอน

องคกรของเราอยากออกผลิตภัณฑหลากหลาย

ประเภท เพราะตองการจะตอบสนองลูกคาใหได

ในทุกรูปแบบ แตดวยสมรรถนะขององคกรทำให

มั ่นใจวาเราจะเปนผู นำในดานการผลิตภัณฑ

ความงาม (Skincare) เพราะมีบุคลากรที่เชี่ยว-

ชาญดานนี้มาหลายป”

 ดานคุณวุฒิพงษเอง รวมเลาถึงชวงแรกของการ

นำเกณฑ TQA มาใช และยังเล็งเห็นถึงความจำเปน 

ของการจัดการเร ื ่องกลยุทธตลอดจนพันธกิจและ

วิสัยทัศนขององคกร 
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เราคิดวาเกณฑ TQA สูงมาก 

เราคงไมไปถึงจุดนั�น 

แตกต็ัดสินใจลอง เพราะ

มองเห็นวาองคกรมีทีมงาน

ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้

หลังจากเขารวมกิจกรรมตางๆ 

ของโครงการ

เราเห็นแนวโนมวา
ในกระบวนการทำงาน 

มีจุดที่จะสามารถ
ปรับปรุงได
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ยิ�งไปกวานั�น เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

ยังเปนเคร�่องมือที่ชวยใหผูบร�หารเห็นการบร�หารจัดการแบบองครวม 

ที่มีการบูรณาการกระบวนการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

โดยคุณวศินกลาววา 

กอนที่จะไดรับคำแนะนำใน

การปรับปรุงงานตามแนวทาง TQA 
องคกรของเราทำงานกันคอนขางลูกทุง เมื่อเจอปญหาที่ใด 
ก็แกไปเปนครั�งคราว จนเมื่อองคกรเติบโตมาในระดับหนึ่ง 

เราเห็นวายิ�งทำงาน ยิ�งมองไมเห็นภาพใหญขององคกร

ในการกาวไปขางหนา เราจ�งตัดสินใจวาตองเปลี่ยนแปลง 

แลวลองทำตามตำราดูสักตั�ง



 ดานคุณวุฒิพงษกลาววา “ควอลิต้ี พลัส เขารวม

โครงการ และนำ TQA มาใชในเวลาที่ถูกตอง เกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติชวยใหเรามองไดอยางตรง

จุด ถาเราคิดแตจะลงทุนเพิ่ม ซื ้อเครื ่องจักรและ

เทคโนโลยีเพ่ิมเติม จะสงผลใหบุคลากรในองคกรตอง

ไปทำงานในสายงานท่ีไมใชความถนัดของตนเอง และ

ไมอยูในความสนใจของบุคลากร และกลายเปนวา 

ทีมงานไมมีความสุขกับการทำงานที่มากจนเกินไป 

ดังเชน เราใหบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ ดานการทำผลิตภัณฑ

ความงามศึกษาและหันมาทำดานอาหารเสริมเพิ่ม 

เราจึงตองเปลี่ยนความคิด เพื่อใหเขาใจภาพรวม

และทิศทางการทำงานขององคกรมากขึ้น”

 สององคกรที่กวาดรางวัลมานับไมถวน ยังได

ทิ้งทายไวใหองคกร SMEs อื่นๆ ไดลองนำเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติไปใชวา ไมใชเร่ืองยาก และ

เปนเครื่องมือที่มีประโยชนเปนอยางมาก

“เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมีวิธีการและมีเหตุผล

ท่ีดี เราตองปรับใชกับองคกรตัวเอง ซ่ึงไมใชวาแนวทาง

ปฏิบัติทุกอยางจะนำมาใชแลวประสบความสำเร็จ”

บทความดังกลาวเรียบเรียงจาก 

งานสัมมนา Experience sharing: TQA for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สูความเปนเลิศ

จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ

เกณฑ TQA นำมาใชกับองคกรขนาด SMEs ได เพราะเราจะไดไอเดีย หร�อคำแนะนำที่

ดีมากมายที่ผูบร�หารสามารถเลือกคำแนะนำที่สำคัญมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ

ทำงานไดกอน พรอมทั�งรูจักการว�เคราะหเคร�่องมือการปรับปรุงงานตางๆ ที่เหมาะสม

กับองคกรของเราดวย


