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ใน
สภำวะเศรษฐกิจปัจจุบัน องค์กรธุรกิจไม่ว่ำใหญ่ หรือเล็ก ต้อง
เผชญิกบัแข่งขันจำกทัว่โลก องค์กรจะอยูร่อดและประสบควำม

ส�ำเร็จได้ต้องมีจุดแข็งที่เหนือกว่ำคู่แข่ง ซึ่งอำจเป็นควำมสำมำรถ 
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ หรือสภำพแวดล้อมของ 
ยุคสมัย 

กำรบริหำรจัดกำรด้วยแนวทำงระบบบริหำรงำนคุณภำพมี
ควำมจ�ำเป็นมำกขึน้ เพรำะเป็นกำรช่วยเพิม่ประสิทธิภำพขององค์กำร 
สำมำรถลดต้นทุน ลดควำมสูญเปล่ำ และพัฒนำบุคลำกรให้มี
ศักยภำพควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ และบริกำร 
เพือ่ให้ลกูค้ำมคีวำมพงึพอใจต่อสนิค้ำ และบรกิำร อกีทัง้ยังต้องค�ำนงึ
ถงึควำมปลอดภยั ผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม และต้นทนุในกำรผลติ
ด้วย เพื่อเพิ่มควำมเข้มแข็งให้กับองค์กำรที่ท�ำให้สำมำรถฝ่ำวิกฤต 
และสร้ำงควำมเติบโตได้ส�ำเร็จ อันจะน�ำไปสู่รำยได้ขององค์กำร 

ผลงานดีเด่น ด้านบริหารจัดการคุณภาพด้วย TQM



28 TPA news

Cover Story

TPA news28

February 2020 ●  No. 278

กำรใช้คุณภำพเป็นจุดขำย นับเป็นนโยบำยสร้ำงควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน เพรำะจำกทรัพยำกรเท่ำกัน 
สนิค้ำคณุภำพสงูจะมคีณุค่ำมำกกว่ำในสำยตำของผูบ้รโิภค และเมือ่
ผลิตสินค้ำระดับเดียวกัน หำกกระบวนกำรผลิตมีคุณภำพก็จะ
ประหยัดทรัพยำกรได้มำกกว่ำ 

องค์กรที่เห็นควำมส�ำคัญของคุณภำพ ต้องแสวงหำหลักกำร
ท�ำงำนทีด่ ีผ่ำนกำรพสิจูน์มำแล้วว่ำได้ผลจรงิ เปรยีบเสมอืนเมือ่ทรำบ
จุดหมำยปลำยทำงที่ควรพยำยำมไปให้ถึงก็ต้องพิจำรณำเส้นทำงที่
จะต้องฝ่ำฟันไป หำกเลือกเส้นทำงถูกต้องเหมำะสมก็จะไปถึงปลำย
ทำงได้เร็วขึ้น ลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลำด แม้แต่ในเส้นทำงที่
ถูกต้องเหมำะสมนี้ก็อำจมีอุปสรรคบ้ำงเป็นธรรมดำ จ�ำเป็นจะต้องมี
ควำมตั้งใจมั่นคง ชัดเจน จึงจะไปถึงจุดหมำยที่ตั้งไว้ได้ ทุกควำมผิด
พลำด คือ บทเรียนที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กร ทุกควำมส�ำเร็จ 
คือ ข้อพิสูจน์ว่ำเรำเดินมำถูกทำง 

กำรส่งเสริมกำรบริหำรระบบคุณภำพ สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ท�ำอย่ำงต่อเน่ืองท้ังระดับกลุ่ม องค์กร 

โดยได้จัดงำน Thailand Quality Prize ขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้มี
กำรน�ำกำรบริหำรคุณภำพไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมุ่งเน้นกำร
พัฒนำคน กำรสร้ำงทีมด้วย QCC โดยกำรเชิดชูเกียรติส�ำหรับกลุ่ม 
QCC ทีม่ผีลงำนดเีด่น เพือ่ต่อยอดรำงวลัดงักล่ำวจำกกลุม่เพิม่ขึน้ใน
รูปขององค์กรที่มีกำรน�ำระบบบริหำร TQM ไปประยุกต์ใช้ จึงได้จัด
ให้มกีจิกรรมส่งเสรมิ แลกเปลีย่นควำมรู ้และประสบกำรณ์ด้ำน TQM 
โดยมอบรำงวัลคุณภำพ KANO Quality Award นับเป็นรางวัลอัน
ทรงเกียรติแห่งความส�าเร็จส�าหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้

TQM (Total Quality Management) ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ 
ในกำรบริหำรธุรกิจ (Business Management) เพื่อน�ำองค์กำรไปใน
ทิศทำงที่ต้องกำร ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
องค์กำรในทุกๆ ด้ำน ปัจจุบันมีหลำยองค์กำรที่ได้น�ำ TQM มำ
ประยุกต์ใช้ในองค์กำร ทั้งผู้บริหำร และทีมงำนได้ศึกษำปรัชญำ 
แนวคิดของ TQM และน�ำไปปฏิบัติ (Implement) แล้ว แต่สิ่งที่ได้
ด�ำเนนิกำรมปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิลมำกน้อยอย่ำงไร องค์กำร
จะไม่สำมำรถทรำบได้ กำรน�ำ TQM มำประยุกต์ใช้นั้น องค์กำรจะ
ต้องน�ำแนวคดิด้ำนคณุภำพมำใช้อย่ำงเหมำะสม ด�ำเนนิกลยทุธ์ เช่น 
Policy Management, Daily Management, Cross-Functional 
Management, Bottom up Activities อย่ำงมีประสิทธิผล กระจำย
ให้กับพนักงำนในทุกหน่วยงำน/ระดับได้อย่ำงทั่วถึง มีควำมต่อเนื่อง 
และเชื่อมโยงกันได้อย่ำงเหมำะสม และยังต้องชี้วัดผลส�ำเร็จออกมำ 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

เพื่อเป็นกำรสนับสนุนระบบ TQM ในประเทศไทย ตำม
แนวทำงของ Prof.Dr.Noriaki Kano ปรมำจำรย์ด้ำนระบบมำตรฐำน
คุณภำพต้นแบบของโลก (TQM) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) จึงได้ริเริ่มจัดตั้งรำงวัลคุณภำพ “KANO Quality Award” ขึ้น 
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พร้อมกันนี้ Prof. Dr.Noriaki Kano ยังได้อนุญาตให้ใช้ชื่อท่านเป็น
ชื่อรางวัล อีกท้ังยังแนะน�ำ ให้ควำมรู้กับทีมกรรมกำรในกำรพัฒนำ
เกณฑ์รำงวลัด้วยตวัท่ำนเอง ทัง้ยงับรจิำคทนุทรพัย์ส่วนตวัในกำรช่วย
เหลือโครงกำรส่งเสริมรำงวัล KANO Quality Award ถือได้ว่ำท่ำน
เป็นปชูณียบคุคลทีม่คีวำมจรงิใจ และหวงัดต่ีออตุสำหกรรมไทยอย่ำง
แท้จริง 

“คุณภาพในความหมายของ Prof.Dr.Kano มิได้หมายถึง 
คุณภาพของตัวสินค้า หรือบริการเท่านั้น หากแต่หมายความ รวมถึง
คณุภาพของกระบวนการ และองค์กร นัน่คอื TQM ซึง่เป็นจดุมุง่หมาย
ของการตรวจประเมินเพื่อมอบรางวัล Kano Quality Award”

Kano Quality Award รำงวัลคุณภำพท่ีอุตสำหกรรมไทยจะ
สำมำรถน�ำแนวทำงกำรบริหำรงำนคุณภำพในรูปแบบของ Kano’s 

House ไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ และอุตสำหกรรม 
เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันองค์กำร ให้อยู่รอดได้อย่ำงย่ังยืน มุ่งสู่ควำม
เป็นเลิศในที่สุด

งำนประกำศผลรางวัล KANO Quality Award 2020 รอบ
ชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยในปีนี้มีองค์กร
ที่เข้ำสู่รอบชิงชนะเลิศจ�ำนวน 6 องค์กร ซึ่งทุกองค์กรที่สำมำรถผ่ำน
เข้ำรอบชิงชนะเลิศได้มีจุดเด่นที่น่ำสนใจ คือ ควำมตั้งใจจริง และ
ควำมมุง่มัน่ของผูบ้รหิำรระดับสงูในกำรก�ำหนดนโยบำย และส่งเสรมิ
ให้เกิดกำรประยุกต์ใช้ TQM ใน องค์กร รวมทั้งทีมงำนที่เข้มแข็งที่มี
ส่วนช่วยผลักดัน กระตุ้นให้ระบบมกีำรขบัเคล่ือนไปในทศิทำงทีไ่ด้ตัง้
เป้ำหมำยไว้ ดังนี้

➣  บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด (ลำดกระบัง)
➣  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) (RDC ล�ำพูน)
➣  บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด 
 (โรงงำนเกตเวย์)
➣  บริษัท ไทยชนำธร อุตสำหกรรม จ�ำกัด
➣  บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
➣  บริษัท มำบตำพุด โอเลฟินส์ จ�ำกัด
รำงวัลคุณภำพ Kano Quality Award อำจจะดูเสมือนเป็น

จุดหมำยปลำยทำงในตัวเอง คือ ควำมส�ำเร็จ แต่ปรัชญำของระบบ 
คุณภำพ TQM ที่ Prof.Dr.Kano พร�่ำสอน คือ กำรเดินทำงที่ไม่จบสิ้น 
กำรตรวจประเมนิ คอื กำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ และต่อยอดองค์
ควำมรู้ คือ กำรพัฒนำบุคลำกร เตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับเวทีกำร
แข่งขนั เพือ่ควำมอยูร่อดขององค์กรในระยะยำว รำงวัลนีจ้งึเป็นเพยีง
สัญลักษณ์เตือนใจว่ำ เรำผ่ำนเส้นทำงช่วงหนึ่งมำแล้ว และพร้อมที่
จะก้ำวเดินต่อไปอย่ำงมั่นคง ณ วันนี้ รำงวัล Kano Quality Award 
เป็นรำงวลัระดบัชำต ิในอนำคตเมือ่ทกุภำคส่วนร่วมมอืกนัเสรมิสร้ำง
อย่ำงต่อเนือ่ง ย่อมมโีอกำสพฒันำเป็นรำงวัลคุณภำพระดับโลกอย่ำง
แน่นอน สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่สมาคมส่งเสรมิ
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 2717 3000 
ต่อ 772-773, 798 หรือ www.tpif.or.th e-mail: award@tpa.or.th
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