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คุณ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท  
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด กรรมการ

พิจารณารางวัลคุณภาพคาโน ได้กล่าวค�านิยมไว้ในเอกสารประกอบ
การน�าเสนอผลงานการบรหิารจดัการองค์การเพือ่ขอรบั KANO Quality 
Award 2011 ไว้ดังนี้

“ยุคโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบันมีการเปิดการค้าเสรีอย่างไร้
พรมแดน ท�าให้การแข่งขันสูงขึ้นมาก ธุรกิจที่ต้องการจะประสบความ
ส�าเร็จรุ ่งเรืองอย่างมั่นคงภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว ต้องมีองค์
ประกอบที่ส�าคัญ เช่น มีสินค้าคุณภาพดี มีเทคโนโลยีล�้าสมัย Brand 
Image ดี ราคาสินค้าไม่แพง องค์ประกอบเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น 
องค์การจะต้องมีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูง รวมทั้งมีการ
บริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

TQM (Total Quality Management) เป็นเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธภิาพทีจ่ะช่วยบรหิารจัดการคุณภาพเพือ่ผลักดันให้องค์การมี
ขดีความสามารถในการแข่งขนัทีส่งูขึน้ เนือ่งจาก TQM ถอืเป็นหลกัการ
ที่บูรณาการการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การ
เงนิ การผลติ ฯลฯ โดยมุง่พฒันาคุณภาพการท�างานในทกุกระบวนการ 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า 

การที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ Prof.
Dr.Noriaki Kano ท่ีเป็นปรมาจารย์ด้าน TQM จากญี่ปุ่น ซึ่งได้
ถ่ายทอดความรู ้ให้กับองค์การต่างๆ ในประเทศไทยมาอย่าง
สม�า่เสมอมากว่า 10 ปี จดัให้มกีารประกวดและมอบรางวัลคุณภาพ 
KANO Quality Award ครั้งแรกในประเทศไทยนับได้ว่าเกิดขึ้นใน
โอกาสเหมาะสมที่จะกระตุ้นการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันระลอกที่ 2 หลัง Global Financial Crisis (ในระลอกแรก
ด�าเนินการโดย Professor Michael Potter ในช่วงหลังเกิดวิกฤติต้ม-
ย�ากุ้ง) ทั้งนี้เนื่องจากรางวัล KANO Quality Award มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินทีค่รอบคลมุส�าหรบัการพฒันาองค์การอย่างรอบด้าน ไม่ได้
มุ่งเพียงแต่การเติบโตและผลก�าไรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงนโยบาย
การจัดการและการกระจายนโยบาย กลยุทธ์การผลิตและการ

ที่ยั่งยืน

ระบบการบริหารงาน

คณะท�างาน KANO Quality Award

คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ 
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บูรณาการ ผลลัพธ์จากการจัดการ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนแผนการด�าเนินการในอนาคต 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผมจึงเชื่อม่ันว่ารางวัล “KANO Quality 
Award” จะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์การ 
เป็นเลิศทางด้านคุณภาพ นวัตกรรมของสินค้าและบริการ แต่รางวัลนี้
จะยังสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้พนักงาน ผู้บริหารขององค์การ 
อันจะน�าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันที่จะท�าให้ธุรกิจ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”

ค�ากล่าวข้างต้นท�าให้องค์การตระหนักถึงความส�าคัญของ
บุคลากรทุกคนและทุกระดับในองค์การ ซึ่งจะส่งผลไปสู่ระบบบริหาร
ที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ฉบับนี้ขอน�านโยบายของผู้บริหาร บริษัท อูซูอิ 
อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด ซึ่งเป็นองค์การที่
ได้รับรางวัลระดับ Silver Award ในงานประกาศผล KANO Quality 
Award 2011 ที่กล่าวถึง TQM กับการพัฒนาองค์การ “3 เสาหลัก
ส�าคัญส�าหรบับรษิทัเพือ่ท�าให้พนกังานมคีวามสขุได้ตามหลัก TQM 
คือ

●   ต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้าในทุก ๆ ด้าน
●   ทุกคนมีส่วนร่วมและรับรู้ถึงผลส�าเร็จร่วมกันได้
● พัฒนา (ไคเซ็น) อย่างต่อเน่ืองไม่ขาดสายเพื่อท�าให ้

สิ่งแวดล้อมในการท�างานดียิ่งขึ้น
ภายใต้สโลแกนในการท�ากิจกรรม “โรงงานคือโชว์รูม” โดยมี

ผู้บริหารระดับสูงเป็นแนวหน้าเริ่มท�ากิจกรรมแล้วขยายสู่พนักงาน 
ทกุคนในหน้างาน  ด้วยบทบาทของแต่ละคน โดยคาดหวงัเพือ่ยกระดบั
ความแขง็ขนัของบคุลากรและองค์กร ยกระดบัคณุภาพงาน โดยขยาย
ผลกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดให้มีระดับสูงยิ่งขึ้นอีก 

หนึง่ในกจิกรรมทีส่�าคญั คอื QCC ซึง่เป็นแหล่งส�าหรบัพฒันา
ความสามารถส่วนบุคคลให้ขยายกว้างข้ึน เป็นดั่งเช่นตัวกระตุ้นเซล
ร่างกาย คือ ท�าให้องค์กรเกิดความแข็งขันตามไปด้วยและจะยึดสิ่งนี้
เป็นหลักส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรม

วิสัยทัศน์ของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งมาคือ “Happy Life Happy 
Working” หากพนักงานต้องท�างานด้วยความทุกข์ยากล�าบากแล้ว 
ผลลัพธ์ที่ดี (ผลิตภัณฑ์) ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ผลดังกล่าวนี้บริษัท หรือ
ลกูค้าเองกต็ามกค็งไม่สามารถได้รบัผลทีเ่ป็นความสขุได้เลย  นโยบาย
ของ Mr.Umehara Kazumasa กรรมการผู้จัดการ โดยคุณวิโรจน์ 
นิเวศน์รังสรรค์ กรรมการบริษัท น�าวิสัยทัศน์มากระจายสู่บุคลากร 
ในองค์การ ดังนี้ “จากวิสัยทัศน์ขององค์การ Happy Life Happy 

Working เป็นประโยคที่เรียบง่ายที่ทุกคนในองค์การเข้าใจและทุกคน
อยากให้เป็นเช่นนั้น โดยมีหลักคิด คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลกูค้าจนได้รบัความเชือ่ถอืและไว้วางใจสงูสดุ อนัจะน�ามาซ่ึงโครงการ
ใหม่อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลถงึความเจรญิเติบโตของบรษิทัและพนกังาน
ทุกคน

องค์การได้คิดค้นกลยุทธ์การบริหารโดยก�าหนดเป็น 4 ด้าน
หลกั คือ การเสรมิสร้างบคุลากร การมคีวามคิดสร้างสรรค์ การท�างาน
เป็นทีมเวิร์คและการรับใช้สังคม โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น HRD, 
Kaizen, QCC, TPM, Safety Eye และอื่นๆ หลังจากนั้น องค์การได้
น�าเอา TQM มาเป็นแนวทางในการบริหารงาน ท�าให้การด�าเนินการ
ในส่วนต่างๆ มีเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส�าเร็จ แผนงาน การประเมิน
และการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างชัดเจนและส่งเสริมเป้าหมายหลักได้ดี
ยิ่งขึ้นด้วยหลัก PDCA

ค�าว่า Happy จากวิสัยทัศน์ เราประยุกต์ตามหลักการ TQM 
และปรับความหมายของค�าว่า ความสุข ให้ประกอบด้วย

ความสุขของลูกค้า คือ การไม่ท�าให้สายการผลิตของลูกค้ามี
ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคุณภาพ หรือการส่งมอบ

ความสุขของพนักงาน คือ การท�างานในสภาวะที่ปลอดภัย 
รวมถึงการท�างานที่ง่ายและสะดวก

ความสุขของผู้เป็นเจ้าของ คือ ธุรกิจมีก�าไรบนพื้นฐานหลัก
ธรรมาภิบาล

ความสุขของคู่ค้า คือ การได้ร่วมธุรกิจแบบเป็นหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ

ความสุขของชุมชน คือ การได้ตอบแทนให้กับชุมชนและ
สังคม

ซ่ึง TQM เป็นตัวจุดประกายให้พวกเราทุกคนต้องมีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าไปสู่องค์การที่
มีความยั่งยืนในอนาคต”

พบกันใหม่ฉบบัหน้า ส�าหรบัองค์การใดทีส่นใจสมคัรเข้าขอรบั
รางวัล KANO Quality Award 2012 ท่านสามารถติดต่อขอใบรบัสมคัร
ได้ทีแ่ผนกส่งเสรมิอตุสาหกรรม e-mail: award@tpa.or.th หรอื down-
load จาก website: www.tpif.or.th/kano_Award/BrochureKANO-
QualityAward2012.pdf TPA
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