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ทุกๆ องค์การมีระบบบริหารจัดการของตนเองอยู่แล้วเพื่อ
ให้องค์การอยู่รอด สินค้า/บริการสามารถขายได้เป็น

ที่ต้องการของลูกค้า แต่ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าองค์การของท่าน
อยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกันท้ังในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

 KANO Quality Award เป็นรางวัลที่ส่งเสริมให้องค์การ
ตระหนกัถงึความสำาคญัของคณุภาพ นวตักรรมของสนิคา้และบรกิาร
ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันและมีการบันทึก ทบทวน กรณี
ศึกษาท่ีประสบความสำาเร็จขององค์การ เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์
การเจริญเติบโตขององค์การ เพื่อเป็นแนวทางการบริหาร สะสม
ประสบการณ์การบริหารจัดการองค์การต่อไปในอนาคต ช่วยยก
ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้ังภาคการผลิตและบริการของภาครัฐ
และธุรกิจไทย

สำาหรบัการสมัครเขา้ขอรบัรางวลัมขีัน้ตอนดงันี้

1. จัดทำาเอกสารสรุปการบริหารจัดการองค์การ และส่งมา
ให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจประเมิน โดยมีหัวข้อ

1.1 บทคดัยอ่สรปุผลการบรหิารจดัการองคก์ารประมาณ 3-4 
หน้าความเรียง

1.2 ประวัติความเป็นมาขององค์การ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
นโยบาย เป้าหมาย

1.3 เนื้อหาโดยรวมของการบริหารจัดการในองค์การ
1.3.1 นโยบายการจัดการและการ กระจายนโยบาย
● ความเป็นผูน้ำาของผูบ้รหิารสงูสดุ (การจดัการเชงินโยบาย)
● การประสานงานโดยผู้บริหารระดับกลาง (การจัดการ

ประจำาวัน)
● การมีส่วนร่วมและการให้อำานาจแก่พนักงาน (กิจกรรม

กลุ่มย่อย QCC)

การขอรับรางวัล
ขั้นตอน

● การจัดการการทำางานเป็นทีม (การบริหารข้ามสายงาน)
1.3.2 กลยุทธ์การผลิตและการบูรณาการ
● การพัฒนาและการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
● การใชห้ลกัการ Task Achieving และเครือ่งมอื New QC 

7 tools QFD, DOE, FMEA เป็นต้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่

● การปรับปรุงคุณภาพ การส่งมอบ ผลิตภาพและต้นทุน
● การแกป้ญัหาดว้ย QC 7 tools และการวเิคราะหท์างสถติ ิ

เป็นต้น
● การยกระดับระบบการจัดการ
● การใช้หลัก PDCA, Management by Fact, Standard-

ization เป็นต้น
● การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
● การเป็นหุ้นส่วนกับผู้จัดหา
● การใช้ประโยชน์จากระบบ IT
● การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
1.3.3 ผลลัพธ์จากการจัดการ 
● คุณภาพ
● การส่งมอบ ผลิตภาพ และต้นทุน 
● ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม 
● ระบบการจดัการแบบใหมแ่ละเครือ่งมอืการจดัการทีเ่ปน็

นวัตกรรม
● การพัฒนาและการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
1.3.4   ตัวชี้วัดความพึงพอใจของ Stakeholder
1.3.5   ผลกำาไรและการเติบโต
1.3.6   แผนดำาเนินการในอนาคต
1.3.7  Success Case (ตัวอย่างที่ประสบความสำาเร็จใน

การนำาระบบบริหารตามแนวทาง TQM มาประยุกต์ใช้) 

2. รับการตรวจประเมินองค์การ ณ สถานประกอบการ ครั้ง
ที่ 1 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
สถานประกอบการ

3. รับการตรวจประเมินองค์การ ณ สถานประกอบการ ครั้ง
ที่ 2 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาให้คะแนนตาม
เกณฑ์รางวัล



No. 174 ●  June 2011

42 TPA news

Kano Quality Award

4. ประกาศผล รายชื่อองค์การ ที่ผ่านรอบตรวจประเมิน
องค์การ ณ สถานประกอบการ

และเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจย่ิงขึน้ จะขอนำาเสนอบทความของ 
คุณดนัย สุภาชนะ กรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน ที่
เขียนลงในเอกสารประกอบงานประกาศผล KANO Quality Award 
2011 ดังนี้

การเตรียมพร้อมสู่ TQM

กอ่นอ่ืนทา่นจะตอ้งทำาความเขา้ใจถงึแนวคดิและวตัถปุระสงค์
ของ TQM ให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้และชัดเจนเสียก่อนว่าเพื่ออะไร

1. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งภายในและ
ภายนอก

2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้องค์กรมีความเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งให้อยู่รอด

ได้แม้ว่าต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติต่างๆ
4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและรักษาผล

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
5. เพือ่แสดงถงึรบัผดิชอบตอ่สงัคมและตระหนกัถงึการรกัษา

สิ่งแวดล้อม
ในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของ TQM ได้

น้ันไม่ได้หมายความเฉพาะทีมผู้บริหารเท่านั้นที่จะต้องเข้าใจ แต่ยัง
หมายถงึตวัของพนกังานทกุคนกจ็ะตอ้งรบัรูแ้ละมคีวามเขา้ใจดว้ยเชน่
เดียวกันด้วย ดังนั้น จึงควรต้องเน้นถึงความเข้าใจในจุดสำาคัญๆ ดังนี้

1. ตอ้งมุ่งเนน้การเพิม่ศกัยภาพและสง่เสรมิพฒันาบคุลากร
ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน (โดยเปิดโอกาสและกระตุ้นให้เขารู้จักใช้
ศักยภาพของตัวเขาเองแสดงออกถึงความสามารถในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพของสินค้า หรือบริการได้อย่างเต็มที่)

2. จะตอ้งมนีโยบายการบรหิารระยะยาว (3- 5 ป)ี หรือ วิสัย- 
ทัศน์ (Vision) ขององค์กร ท่ีมีการกำาหนดจุดหมายปลายทางและ
ทิศทางท่ีจะดำาเนินกิจการก้าวไปข้างหน้าในอนาคตที่ทุกคนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย

3. จะตอ้งมนีโยบายประจำาป ี (Annual Policy) ทีเ่ปน็กจิกรรม
ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำางานให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิม 
และมีผลสำาเร็จมากขึ้นโดยมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรและต้องสื่อสาร
และสรา้งความเขา้ใจใหก้บัพนกังานทกุคนทราบและเขา้ใจไดถ้กูตอ้ง 
ชัดเจน ตรงตามที่องค์กรได้ประกาศไปแล้ว

4. ในแต่ละหน่วยงานจะต้องเข้าใจถึงภารกิจ (Mission)  
หมายถึงงานที่เป็นภาระกิจหลักในหน่วยงานของตนที่รับผิดชอบอยู่ 
และสามารถดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของภารกิจนั้นๆ ได้ตาม
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยมีความเชื่อมโยงถึงเป้าหมายเดียวกันกับ
หัวข้อที่ถูกกำาหนดไว้ในนโยบายประจำาปีได้

5. ตอ้งสามารถนำาเอาภารกิจ (Mission)  มากำาหนดเปน็แผน
งานทีต่อ้งนำาไปปฏบิตั ิเพือ่ทำาการปฏริปูแกไ้ขปรบัปรงุและพฒันาให้
ดขีึน้โดยกำาหนดเปน็ Target Setting ของแตล่ะหนว่ยงานสามารถนำา
ไปปฏิบัติได้ด้วยวงจร PDCA และมีการติดตามผลเป็นระยะๆ

ประสบการณ์จากการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน สิ่ง
ทีต่อ้งการใหอ้งคก์ารนำาไปปรบัปรงุเพือ่เตรยีมความพรอ้มใหอ้งค์การ

ก้าวสู่สากล จากการตรวจประเมนิ พบว่ามหีลายๆ องค์การธรุกจิมผีูท้ี่
เขา้ใจถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการทำา TQM และสามารถปรบัใช้
ประโยชนจ์าก TQM มาใชไ้ด ้เปน็สว่นนอ้ย แตส่ามารถบรหิารจดัการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลายๆ องค์การที่ได้ไปตรวจประเมินจะ
พบข้อดีดังนี้

1.  ในแตล่ะองคส์ว่นใหญ ่ผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามตัง้ใจ และ
พยายามอย่างมากที่จะผลักดันให้พนักงานในองค์กรมีร่วมมือกันใน
การนำา TQM มาใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์การให้ได้

2.  ในบางองค์กรพยายามจัดตั้งทีมงานงานดูแล กระตุ้น
และส่งเสริมให้มีการอบรมสร้างความเข้าใจในเรื่อง แนวคิดและการ
ได้ประโยชน์จาก TQM ให้แก่พนักงาน

3.  ผูบ้รหิารระดบักลางโดยสว่นใหญม่คีวามตัง้ใจและทุม่เท 
ใหก้ำาลงัใจ และแนะนำาใหแ้กท่มีงานในการเตรยีมขอ้มลูนำาเสนอคณะ
กรรมการได้เป็นอย่างดี

โดยมีข้อควรปรับปรุงดังนี้
1.  ความเข้าใจในแนวคิดและวัตถุประสงค์ของTQM ยังมี

การถ่ายทอดความรู้ไม่ทั่วถึงพนักงานทุกระดับ
2.  การกำาหนด วิสัยทัศน์และนโยบายในบางองค์การ ยังไม่

ชดัเจนทำาใหว้ธิกีารทีจ่ะกระจายสูร่ะดบัปฏบิตักิารนำาไปดำาเนนิการตอ่
ได้ค่อนข้างยาก

3.  ในการนำาเสนอข้อมูลเพื่อตรวจประเมินยังมีความสับสน
ไม่ค่อยตรงตามหัวข้อและไม่ครบตามหัวข้อที่ได้กำาหนดไว้

4.  ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ยังมีแสดงให้เห็น
น้อย ไม่สามารถทำาให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

5.  มีการมุ่งเน้นในเรื่องการทำากิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมที่
จัดทำาขึ้น แต่ยังไม่สามารถสื่อ หรือแสดงให้เห็นเป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาจริงในการบริหารประจำาวัน

6.  ในเรื่องแผนงานในอนาคตยังไม่ได้มองในแนวทางของ
การพัฒนาถึงความยั่งยืน หรือขยายการดำาเนินธุรกิจ

และมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. อันดับแรก ต้องพยายามสรา้งความเขา้ใจในแนวคดิและ

วัตถุประสงค์ของ การทำา TQM ให้พนักงานรับทราบและเข้าใจอย่าง
ทั่วถึงให้ได้เสียก่อน

2. จากนั้นจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำานโยบายที่มี
ความท้าทาย จะทำาให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเรื่องที่ได้นำา
เสนอ ผลจะทำาให้เขามีความเอาใจใส่และมีความร่วมมือที่ดีได้

3. ในการประกาศนโยบายควรใช้เวลาทำาความเข้าใจใน
นโยบายแต่ละเรื่องโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
ชัดเจนถึงเป้าหมายที่จะต้องนำาไปดำาเนินการต่อไป

พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ สำาหรบัองค์การใดทีส่นใจสมคัรเขา้ขอรบั
รางวัล รีบสมัครก่อน 30 กรกฎาคม 2554 นี้

คณะท�างาน KANO Quality Award
ติดตามรายละเอียดได้ใน www.tpif.or.th




