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เปิดตัวคอลัมน์ “KANO Quality Award” ด้วยค�านิยม
จากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 

ซึ่งท่านได้ให้เกียรติเป็นหน่ึงในคณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน 
(KANO Quality Award) ด้วย 

ส�าหรับความเป็นมาของ KANO Quality Award เริ่มต้นจาก
การที่ ส.ส.ท. ได้ส่งเสริมการบริหารระบบงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งระดับกลุ่ม องค์การ โดยจัดงานประกาศผล Thailand Quality 
Prize ขึน้ทุกปใีนเดอืนมนีาคม เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารน�าการบรหิารงาน
คณุภาพไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์าร โดยมุง่เนน้การพฒันาคน  การสรา้ง
ทีมด้วย QCC  โดยเชิดชูเกียรติส�าหรับกลุ่ม QCC ที่มีผลงานดีเด่น
และน�ามาเผยแพร ่Best Practice เพือ่ใหอ้งคก์ารอืน่ๆ เกดิการเรยีนรู ้ 
ดังนั้นในปี พ.ศ.2550 คณะกรรมการบริหารจึงได้มีมติให้ต่อยอด
รางวัลดังกล่าว จากกลุ่มเพิ่มขึ้นในรูปขององค์การท่ีมีการน�าระบบ
บรหิาร TQM ไปประยกุตใ์ช ้ประกอบกับแนวทางท่ี ส.ส.ท. ไดถ้า่ยทอด
ระบบบริหาร TQM ในแบบของ Prof. Dr.Noriaki Kano มากว่า 20 ปี
นัน้ จงึเหน็ “ควรมกีารจัดตัง้ KANO Quality Award เพือ่เปน็มาตรฐาน
ในการประเมนิองคก์ารทีบ่รหิารดว้ย TQM อีกท้ังยังเปน็การยกระดบั

KANO Quality Award

คณะทำางาน

ขดีความสามารถเชงิแขง่ขนัของอตุสาหกรรมไทยในภาพรวม ใหมี้การ
แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างยั่งยืนและเชิดชู
เกียรติส�าหรับองค์การที่มีการบริหารจัดการดีเด่น”

KANO Quality Award จึงได้เกิดขึ้นและต้องขอบพระคุณ
ในความกรุณาของ Prof. Dr.Noriaki Kano เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้
อนุญาตให้ใช้ชื่อท่าน อีกทั้งยังแนะน�า ให้ความรู้กับทีมกรรมการใน
การพฒันาเกณฑร์างวลัดว้ยตวัทา่นเอง ทัง้ยงับรจิาคทนุทรพัย์สว่นตวั
ในการช่วยเหลือโครงการส่งเสริมรางวัล KANO Quality Award ถือ
ไดว้า่ทา่นเปน็ปชูณยีบคุคลทีม่คีวามจรงิใจและหวงัดตีอ่อตุสาหกรรม
ไทยอย่างแท้จริง   

ปี พ.ศ.2551 ถือเป็นปีแรกที่มีการน�าร่อง การมอบ KANO 
Quality Award แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดย Prof. 
Dr.Noriaki Kano เปน็ผูต้ดิตามการตรวจประเมนิองคก์ารอยา่งใกลชิ้ด 
และน�าเสนอผลงานสู่สาธารณชนในงาน จึงถือได้ว่าเป็นศักราชใหม่
ของวงการคุณภาพที่อุตสาหกรรมไทยจะสามารถน�าแนวทางการ
บรหิารงานคุณภาพในรปูแบบของ Kano’s House ไปประยุกตใ์นการ
บรหิารจดัการธรุกจิและอตุสาหกรรม เปน็การสรา้งภมูคิุม้กนัองคก์าร
ใหอ้ยูร่อดไดอ้ยา่งยัง่ยนื มุง่สูค่วามเปน็เลศิในทีส่ดุ โดยมอีงคก์ารทีเ่ขา้
ร่วมโครงการเพื่อรับ KANO Quality Award 2009 ได้แก่ 

●  บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ�ากัด
●  บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จ�ากัด
●  บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จ�ากัด
●  บริษัท ดัชมิลล์ จ�ากัด
●  บริษัท แดรี่พลัส จ�ากัด

ปี พ.ศ.2552 สมาคมฯ ก�าหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและแลก
เปลีย่นความรู ้ประสบการณด์า้น TQM โดยจะเริม่มอบรางวลั KANO 
Quality Award ส�าหรับองค์การที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการสร้าง
รากฐานในศักยภาพเชิงแข่งขันเหนือคู่แข่งขันอย่างมั่นคงและย่ังยืน
ตลอดไป จงึไดเ้ปดิรบัสมคัรองคก์ารทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้น TQM สมคัร
เข้าร่วมประกวดเพื่อรับ KANO Quality Award 2010 คณะกรรมการ
ได้ด�าเนินการตรวจประเมินตามขั้นตอนเกณฑ์การตรวจประเมิน
รางวัลคุณภาพคาโน จนได้องค์การคุณภาพที่ผ่านขั้นตอนการตรวจ
ประเมินและพิจารณาจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน เข้าสู่
การน�าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ 3 องค์การ ได้แก่ 

●  บริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด
●  บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จ�ากัด
●  บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ปี พ.ศ.2553 สมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครองค์การดีเด่นที่น�า
ระบบ TQM ไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารจนประสบผลส�าเรจ็และองค์การ
ที่ให้ความสนใจสมัครเข้าประกวด เพื่อรับ KANO Quality Award 
2011 คณะกรรมการได้ด�าเนินการตรวจประเมินตามขั้นตอนเกณฑ์
การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน จนได้องค์การคุณภาพที่ผ่าน
ข้ันตอนการตรวจประเมินและพิจารณาจากคณะกรรมการรางวัล
คุณภาพคาโน เข้าสู่การน�าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ 4 องค์การ 
ได้แก่

●  บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน)
●  บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด 
●  บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) 

จ�ากัด
●  บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) 

จ�ากัด 

ด้วยรางวัล KANO Quality Award เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ 
น�าไปสู่รางวัลระดับสากล จึงได้เรียนเชิญผู้ทรงเกียรติที่มีผลงานด้าน
คุณภาพ และเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย เป็นกรรมการรางวัล
คุณภาพคาโน เพื่อพิจารณาอนุมัติรางวัล ดังมีรายนามต่อไปนี้

 ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  ดร.ผณิศวร ช�านาญเวช   นายกสมาคมมาตรฐานและ

คุณภาพแห่งประเทศไทย
และสมาคมอาหารแช่เยือก
แข็งไทย

  คุณกานต์ ตระกุลฮุน  กรรมการผู้จัดการใหญ่   
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 

(มหาชน)
  คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานคณะกรรมการ 
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด
  คุณถาวร ชลัษเฐียร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  บรษิทั เดน็โซ ่อนิเตอรเ์นช่ัน-

แนล เอเชีย จ�ากัด
  บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด
ในที่นี้จะขออ้างอิงค�านิยมท่ีลงในเอกสารประกอบการ 

น�าเสนอผลงานรอบชงิชนะเลิศงานประกาศผล KANO Quality Award 
2011 วนัท่ี 25 มนีาคม 2554 โดย ดร.วฑิรูย ์สมิะโชคด ีปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม ดังนี้

“TQM: Total Quality Management เปน็หลกัการสำาคัญทีส่่ง
ผลให้การบริหารธุรกิจเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปในทิศทางที่
ตอ้งการ ทัง้น้ียงัเปน็กลยทุธท์ีช่ว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ขององค์การทั่วโลก สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้การบริหารธุรกิจด้วย TQM 
ประสบผลสำาเร็จนั้น ผู้บริหารและทีมงานจำาเป็นต้องศึกษาปรัญชา
และแนวคิด TQM ให้ถ่องแท้เสียก่อนท่ีจะนำาไปปฏิบัติ นอกเหนือ
จากนั้นการที่องค์การใดจะนำา TQM มาใช้อย่างเหมาะสมได้นั้น จะ

ต้องนำาแนวคิดด้านคุณภาพมาใช้อย่างเหมาะสมเช่นกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการดำาเนินกลยุทธ์แบบ Policy Management, Daily Manage-
ment, Cross-Functional Management และ Bottom up Activities 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องชี้วัดผลสำาเร็จออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม

TQM ไม่ได้เป็นเพียงการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่จะนำาพา
องค์การไปในทิศทางที่ต้องการ แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับองค์การในทุกๆ ด้านด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิต
ภณัฑใ์หม่ๆ  การพฒันาตลาดใหม่ๆ  รวมถงึการใหค้วามรว่มมอืระหวา่ง
บริษัทต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง SMEs และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

KANO Quality Award เป็นรางวัลที่มาจากความมุ่งมั่นของ 
Porf. Dr.Noriaki Kano ปรมาจารย์ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ
ต้นแบบของโลก ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจไทย 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะเป็นรากฐาน
สำาคัญของความเติบโตและมั่งคงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ต้อง
ถือว่ารางวัลคุณภาพคาโนเป็นผลลัพธ์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับ
องค์การที่นำา TQM ไปใช้ในกระบวนการทำางานอย่างมีประสิทธิผล
และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีให้กับองค์การ

การที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เห็นความ
สำาคญัของ TQM โดยไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมสง่เสรมิและแลกเปลีย่นความ
รู้ ประสบการณ์ด้าน TQM โดยมอบรางวัลคุณภาพคาโน: KANO 
Quality Award เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์การที่มีผล
งานดีเด่นด้านการจัดการคุณภาพโดยใช้หลักการ TQM ของ Porf. 
Dr.Noriaki Kano ผมขอชื่นชมต่อสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) ที่ได้ผลักดันให้เกิดรางวัลคุณภาพคาโนนี้ขึ้นมา ผมเชื่อมั่นว่า
รางวลัคณุภาพคาโนจะเปน็รางวลัดา้นคณุภาพตามแนวทาง TQM ที่
มเีกยีรตสิงูสดุในประเทศไทย เปน็รางวลัทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้ง
ขวาง โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ” 

นอกจากนีย้งัมบีทความดีๆ  จากผูท้รงคณุวฒุดิา้นคณุภาพอกี
มาก พร้อมบทสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารขององค์การชั้นน�า 
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