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“การ
ที่องค์กรจะสามารถด�าเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า 
มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนืได้นัน้ หนึง่ใน

ปัจจัยท่ีเป็นพื้นฐานส�าคัญคือ องค์กรต้องมีระบบการบริหารงานที่
เหมาะสมควบคู่กับกลไกการน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล Total 
Quality Management (TQM) เป็นระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
โดยรวม ซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลมายาวนาน มบีรษิทัทัง้ในและ
นอกประเทศญี่ปุ่นน�า TQM ไปใช้กันอย่างแพร่หลายและประสบ
ความส�าเร็จทางธุรกิจ 

TQM สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงได้ในทกุยคุสมยั 
จากแนวคิดหลัก คือ การมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับลูกค้าเพื่อสร้าง
ความประทับใจในระดับที่เหนือความคาดหมาย ให้ความส�าคัญต่อ
กระบวนการ (Process oriented) ท�าให้มัน่ใจได้ว่าจะได้ผลลัพธ์ตาม
ที่คาดหมายอย่างสม�่าเสมอ โดยใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริง (Fact & 
Data) ในการพิจารณา น�าไปสู่การตัดสินใจ หรือการด�าเนินงานที่ถูก
ต้องเหมาะสมและทันกาล

KANO Quality Award เป็นรางวลัทีส่ร้างความภาคภมูใิจให้
องค์กรที่สามารถน�า Total Quality Management (TQM) ไปใช้ใน
กระบวนการท�างานอย่างมปีระสทิธผิลและสร้างผลลพัธ์ทีด่ทีางธรุกจิ 
การได้รับรางวัลเป็นผลลัพธ์ หรือ Outcome จากความพยายามของ
ทกุคนและทกุระดบัในองค์กร แต่สิง่ส�าคญัทีส่ร้างคณุค่าให้กบัองค์กร
ส�าหรับการมีส่วนร่วมในโครงการ KANO Quality Award ก็คือ จะ
ช่วยให้องค์กรมีการปรับปรุงงานอย่างเป็นรูปธรรมจากการน�า TQM 
มาประยกุต์ใช้ รวมทัง้ได้รบัมมุมองและข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์จาก
ผู้เชี่ยวชาญในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน จึงเชื่อมั่นว่าหาก
องค์กรได้เข้ามาร่วมในกระบวนการของ KANO Quality Award จะ
น�าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนั้นๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล” ค�ากล่าวข้างต้นเป็นค�านิยม ของ คุณกานต์ 
ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นอีกท่านหนึ่งในคณะ
กรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพคาโน

จะเห็นได้ว่า KANO Quality Award เป็นรางวัลที่เกิดจาก
ความพยายามของทุกคนและทุกระดับในองค์การ ซึ่งจะส่งผลไปสู่
ระบบบริหารที่ยั่งยืน สามารถปรับตัวได้ทันกับทุกสถานการณ์ เพราะ
มีระบบรองรับผ่านกลไกการสื่อสารที่สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิ-
ภาพ ซึ่งฉบับนี้จะขอยกตัวอย่างองค์การที่ได้รับรางวัลระดับ Golden 

Award ในงานประกาศผล KANO Quality Award 2011 คือ บริษัท 
สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด (SDM) ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งใน
เครือเด็นโซ ่คอร์เปอร์เรชั่น ประเทศญีปุ่่น ท�าการผลิตระบบ Common 
Rail ซึง่เป็นหวัฉดีน�า้มนัเชือ้เพลงิของเครือ่งยนต์ดเีซลและ UC Injector 
เป็นระบบฉีดน�า้มนัเช้ือเพลิงของเครือ่งยนต์แก๊สโซลีน ด�าเนนิการภาย
ใต้ระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ISO/TS16949: 2009 ระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) และระบบการจัดการอาชีวะ
อนามัยและความปลอดภัย (OHAS18001) เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่
ดีของพนักงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 
CSR-DIW

จากนโยบายของบริษัท ที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถานประกอบ
การด้านการผลิตอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเชียน โดยการสนับสนุน
กิจกรรม EF (Efficiency Factory) ที่พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและ
ท�างานตามแนวทาง DENSO Spirit และยึดมั่น GUCHOKU, KO-
DAWARI ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพเป็นอันดับ 

ที่ยั่งยืน

ระบบการบริหารงาน
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1 โดยผ่านการท�ากจิกรรม EF ซึง่เป็นกิจกรรมหลักของบรษัิท มุง่พฒันา
บริษัทให้มีความแข็งแกร่งใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
คณุภาพของผลติภณัฑ์ ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติและความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิงขององค์การ ซึ่ง
จะส่งผลให้องค์การเติบโตได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาพนักงานให้มี
ความรูค้วามสามารถจงึเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ บรษิทัมกีารพฒันาพนกังาน
ต้ังแต่เริ่มปฏิบัติงานกับบริษัทและจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคนตลอดอายุการท�างาน นอกจาก
นี้ยังมีกิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น 
กจิกรรมกลุม่ QCC กจิกรรมการเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ (KAIZEN 
TEIAN) รวมถึงการจัดการแข่งขันทักษะ เช่น Quality Check Skill 
Competition, Screw Tightening Skill Competition, Soldering Skill 
Competition, Maintenance Skill Competition ทั้งการแข่งขัน Skill 
ด้านต่างๆ  

ในด้านของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทได้น�าแนวคิดและ
เครื่องมือของ TQM มาใช้ในการสร้างและควบคุมกระบวนการผลิต 
เพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพ โดยมรีะบบมาตรฐาน ISO/TS 16949 
และมเีครือ่งมอือืน่ๆ ทีใ่ช้ในการควบคมุคณุภาพของกระบวนการผลติ 
เช่น APQP, PFMEA, MSA, SPC, การวเิคราะห์ปัญหาด้วย Why Why 
Analysis การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 5ME เป็นต้น รวมถึง QA 
Network ที่เป็นเครื่องมือในการรับประกันคุณภาพ ใช้ประเมินความ
เสี่ยงในการเกิดของเสียใน Process ที่จะท�าให้เห็นว่าวิธีการท�างาน
ในขัน้ตอนไหน มคีวามเสีย่งท่ีจะท�าให้เกิดงาน NG หรอืปล่อยงาน NG 
หลดุรอดจากกระบวนการ นอกจากนัน้ยงัมกีารท�ากจิกรรมเพือ่ป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาคุณภาพเกิดขึ้น

ด้านประสทิธภิาพของกระบวนการผลติ บรษิทัได้ใช้เครือ่งมอื
ที่เรียกว่า V8 (Visual Control 8 Item) ในการควบคุมกระบวนการ
ผลิต ท�าให้สามารถมองเห็นปัญหาและสิ่งผิดปกติ รวมถึง MUDA ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ง่าย และสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้
อย่างทันท่วงที ซึ่ง Visual Control 8 Items มีดังนี้

1.  Standardized Work Sheet
2.  Production Performance Analysis Sheet
3.  KAIZEN Plan Sheet                     
4.  ANDON                                
5.  Production Progress Board
6.  Inventory Control 
7.  Operational Availability  
8.  Productivity Control Graph

บริษัทให้ความส�าคัญด้านความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง 
รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยน�าระบบการจัดการอาชีวะอนามัย
และความปลอดภยั OHAS 18001 มาใช้บรหิารจดัการเนือ่งจากมผีล
โดยตรงต่อพนกังานและระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO14001 โดย
มหีน่วยงาน SHE (Safety, Health and Environment) เป็นหน่วยงาน
หลักและมีคณะกรรมการในการบริหารและด�าเนินงานด้านความ
ปลอดภยัและสิง่แวดล้อม มกีารตรวจคณุภาพเสยีง ความสว่าง ความ

ร้อน ภายในสถานที่ปฏิบัติงานและมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ทัง้ภายในและอากาศทีป่ล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน  ตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด นอกจากนั้นยังมี Lab วิเคราะห์คุณภาพน�้าเสียท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(ISO/IEC 17025:2005) นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการด�าเนิน
กิจกรรมทางสังคม หรือ CSR จนได้รับเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สังคม CSR-DIW จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อมกราคม ปี 2011

บริษัทเห็นว่า TQM สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
องค์การ เป็นไปตามพันธกิจ คือ “การมีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อสังคม
ไทย เพือ่ความส�าเรจ็ของลูกค้าและเพือ่คุณภาพชวิีตทีดี่ของพนกังาน 
ด้วยการผลิตสินค้า (Fuel Injection) ที่มีคุณภาพ”

พบกันใหม่ฉบบัหน้า ส�าหรบัองค์การใดทีส่นใจสมคัรเข้าขอรบั
รางวัล KANO Quality Award 2012 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2554

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




