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TQM (Total Quality Management) ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการ
บริหารธุรกิจ (Business Management) เพื่อน�าองค์การไปใน

ทศิทางทีต้่องการ ซึง่จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันขององค์การในทุกๆ 
ด้าน ปัจจุบันมีหลายองค์การที่ได้น�า TQM มาประยุกต์ใช้ในองค์การ ทั้งผู้บริหาร
และทมีงานได้ศกึษาปรชัญา แนวคดิของ TQM และน�าไปปฏบิตั ิ(Implement) แล้ว 
แต่สิ่งที่ได้ด�าเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยอย่างไร องค์การจะ
ไม่สามารถทราบได้ การน�า TQM มาประยุกต์ใช้นั้น องค์การจะต้องน�าแนวคิดด้าน
คุณภาพมาใช้อย่างเหมาะสม ด�าเนินกลยุทธ์ เช่น Policy Management, Daily 

Management, Cross-Functional Management, Bottom up 
Activities อย่างมีประสิทธิผล กระจายให้กับพนักงานใน 

ทุกหน่วยงาน/ระดับได้อย่างทั่วถึง มีความต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกันได้อย่างเหมาะสมและยังต้องชี้วัดผล

ส�าเร็จออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนระบบ TQM ใน

ประเทศไทยตามแนวทางของ Prof.Dr.Noriaki 
Kano สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น่) จงึได้
ริเริ่มจัดตั้งรางวัลคุณภาพ “KANO Quality Award” 

ขึน้มา เพ่ือเป็นการประกาศเกยีรตคิณุให้แก่องค์การ

รางวัลองค์การคุณภาพ...
ส�าหรับองค์การที่มีผลงานดีเด่น

ด้านการจัดการคุณภาพโดยใช้หลักการ TQM
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ท่ีมผีลงานดเีด่นด้านการบรหิารงานคณุภาพโดยใช้ หลกัการ TQM ของ 
Prof.Dr.Noriaki Kano

Prof. Dr.Noriaki Kano ปรมาจารย์ด้านระบบมาตรฐานคณุภาพ
ต้นแบบของโลก ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานคุณภาพ Total 
Quality Management หรือ TQM และเป็นเจ้าของชื่อรางวัลคุณภาพ
คาโน (KANO Quality Award) มองว่า TQM เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของไทย
จะขอรับรองมาตรฐาน ISO ซึ่งหัวใจส�าคัญของ ISO มุ่งเน้นไปที่การ
บริหารจัดการที่ให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นหลัก แต่ ISO ก็ยังเป็น
ซับเซ็ท หรือกลุ่มย่อย ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ TQM (Total Quality 
Management) นัน่เอง TQM นอกจากจะให้ความส�าคัญกบัลูกค้าแล้ว
ยังให้ความใส่ใจกับผลก�าไรขององค์กรไปพร้อมๆ กันด้วย

“TQM ไม่ได้เป็นเพียงการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่จะนำาพา
องค์กรไปทิศทางที่ต้องการ แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับองค์กรในทุกๆ ด้านด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ การพฒันาตลาดใหม่ๆ รวมถงึการให้ความร่วมมอืระหว่างบรษิทั
ต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง SMEs และอตุสาหกรรมขนาดใหญ่” Dr.Noriaki Kano กล่าว

Dr.Noriaki Kano กล่าวต่อว่า จากที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้ผลักดันให้องค์กรในประเทศไทยน�าระบบ
บรหิาร TQM ไปประยกุต์ใช้ในองค์กรมากว่า 20 ปี กไ็ด้เลง็เหน็ว่าน่าจะ
จัดตั้ง KANO Quality Award ขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการประเมิน
องค์กรที่บริหารด้วย TQM และเปิดโอกาสให้องค์กรในประเทศไทยได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

และในปีพ.ศ. 2551 ถือเป็นปีแรกที่มีการน�าร่อง การมอบ 
KANO Quality Award แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดย 
Prof. Dr.Noriaki Kano เป็นผู้ติดตามการตรวจประเมินองค์การอย่าง
ใกล้ชิดและน�าเสนอผลงานสู่สาธารณชน ด้วยวิสัยทัศน์ คือ เป็นรางวัล
ด้านคุณภาพตามแนวทาง TQM ที่มีเกียรติสูงสุดในประเทศไทย เป็นที่

ยอมรบัอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากภาคอตุสาหกรรมการผลิตและ
บริการ มีเกณฑ์และกลไกการตัดสินที่ถูกต้องแม่นย�า ตามแนวทาง 
TQM ของ Prof.Dr.Noriaki Kano และเป็นระบบ หรือกระบวนการ
ให้รางวัลที่ช่วยส่งเสริมให้องค์การมีความมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา โดย 
ส.ส.ท. ได้จัดท�าแนวทางในการให้รางวัลออกเป็นระดับชั้น เริ่มต้นจาก  
Certificate, Bronze Award, Silver Award, Golden Award และ 
Diamond Award

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ดร.ผณิศวร ช�านาญเวช นายกสมาคมมาตรฐาน
และคุณภาพแห่งประเทศไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  
คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ�ากดั (มหาชน) คณุนนินาท ไชยธรีภญิโญ รองประธานกรรมการ บริษทั 
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด คณุถาวร ชลษัเฐยีร ผูช่้วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จ�ากัด บริษัท  
เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นคณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน 

งานประกาศผล KANO Quality Award 2011 จะมีการน�า
เสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ขององค์กรที่ผ่านรอบตรวจผลงาน ณ 
สถานประกอบการ ในวนัที ่25 มนีาคม 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น 
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการประกาศผลรางวัลคุณภาพ 
KANO Quality Award 2011 ได้ที่สายงานการศึกษาฝึกอบรมวินิจฉัย
และให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-
ญี่ปุ่น) โทร. 0 2717 3000 ต่อ 81 หรือ www.tpif.or.th TPA
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