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คุณภาพคาโน

ข้อคิดจากกรรมการ

ตรวจประเมินรางวัล

คณะทำางาน KANO Quality Award

ฉบับ
นี้ขอน�าบทความของคณะกรรมการตรวจประเมิน
รางวัลคุณภาพคาโน ท่ีตีพิมพ์ลงในหนังสืองาน

ประกาศผล KANO Quality Award 2011 ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์จากการตรวจประเมนิรางวลัคณุภาพคาโน โดย ผศ.วศิิษฏ์ 
โล้เจริญรัตน์ กรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน ดังนี้

การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: 
TQM) ได้เข้ามามบีทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตและงาน
บริการ โดยที่ TQM ตามแนวทางของตะวันตก เช่น Baldrige Qual-
ity Award จะเน้นระบบของการจัดการ ความเป็นผู้น�าและการตรวจ
ดผูลลพัธ์ทีไ่ด้ แต่แนวทาง TQM ของญีปุ่น่ จะเน้นผลลัพธ์ในเชงิปฏบิติั
และมกีารพจิารณาจากกรณศีกึษาทีป่ระสบผลส�าเรจ็ โดยกรณศีกึษา
ที่ประสบผลส�าเร็จจะต้องน�าเสนอเป็นขั้นตอนเสมือนงานวิจัย ซึ่งจะ
ต้องมีข้อมูลเพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์ แนวทางการวิเคราะห์ กลวิธีที่
แยบยลที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวคิดของ 
Prof.Dr.Noriaki Kano จะเน้นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของ

ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของลูกค้าอย่างพลิกโฉมและต่อเนื่อง 

รางวลัคณุภาพคาโน (KANO Quality Award) จะเป็นการผสม
ผสานแนวทางของตะวนัตก คือ ระบบการจดัการ ความเป็นผูน้�า การ
พิจารณาถึงผลลัพธ์ ประสานกับแนวทางของญี่ปุ่น คือ การน�าเสนอ
เรื่องราวและแนวทางไปสู่ความส�าเร็จที่มีกลยุทธ์แบบพลิกโฉมและ
ต่อเนื่อง การท�า TQM ตามแนวทางของรางวัลคุณภาพคาโนจึงเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อองค์การ มีการก�าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นผู้น�า
ในธุรกิจและอุตสากรรมการผลิตที่ด�าเนินการอยู่ มีการสร้างกลยุทธ์
เพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการจัดท�า
แผนการปฏิบัติในทุกภาคส่วนขององค์การ มีการบริหารจัดการตาม
รูปแบบของ TQM เพื่อให้ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การ มีการใช้เครื่องมือทาง TQM ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิผล
และมีการปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง   
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การเตรียมความพร้อมสู่ TQM

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพคาโน 
องค์การควรจะมี

1.  พื้นฐานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น ดังเช่น กิจกรรม 5ส 
กิจกรรมไคเซ็น หรือกิจกรรม QCC

2.  กระบวนการของการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรใน
องค์การ

3.  การศึกษารูปแบบขององค์การที่ประสบผลส�าเร็จด้าน 
TQM ดังเช่น การศึกษารูปแบบการบริหารคุณภาพของบริษัทที่ได้รับ
รางวลั Deming’s Prize การศกึษาถงึการจดัการคณุภาพตามแนวทาง
ของ Kano’s House โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด หรือหลักการของ
คุณภาพ มีการประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ และการ
ประยุกต์ใช้กลไกการขับเคลื่อน ทั้งส่วนของ Policy management, 
Cross-Function Management, Daily Management และ Bottom 
up Activity

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการด�าเนินการในองค์การ ควรจะต้องใช้
แนวทางของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ที่สามารถ
แข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัได้ การวางกลยทุธ์ในการบรหิารจดัการในองค์การ 
นอกจากนั้นแล้ว ควรศึกษาถึงแนวคิดของ Kano Model of Quality 
Feature จะเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์เพือ่พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หรือกระบวนการใหม่ให้มีคุณภาพเป็นที่ดึงดูดใจลูกค้า (Attractive 
Quality) เพื่อให้องค์การมีความล�้าหน้าคู่แข่งขันอยู่เสมอ การเตรียม
การเบื้องต้นเหล่านี้ สามารถศึกษาได้จากบริษัทที่ได้รับรางวัล Dem-
ing’s Prize และ KANO Quality Award ที่มีประสบการณ์เหล่านี้อยู่
แล้ว

ประสบการณ์จากการตรวจประเมินรางวัล

คุณภาพคาโน

จากการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน องค์การที่ส่งผล
งานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพคาโน มักจะเป็นองค์การที่มีความ
กระตอืรอืร้นและมพีลงัขบัเคลือ่นค่อนข้างด ีซึง่จะเป็นประโยชน์อย่าง

มากต่อการพัฒนาองค์การ องค์การมีการเตรียมข้อมูล เพื่อการตรวจ
ประเมินได้ค่อนข้างดี องค์การจะได้รับค�าแนะน�าบางอย่าง ขณะที่
กรรมการเข้าไปท�าการตรวจประเมนิองค์การมกีารพฒันาในส่วนของ
เอกสาร ในส่วนของการน�าเสนอเพือ่ให้สอดคล้องกบัการขอรบัรางวลั
คุณภาพคาโน ส�าหรับองค์การที่ได้มีโอกาสไปตรวจประเมิน จะเป็น
องค์การทีม่พีืน้ฐานของท�ากิจกรรมการเพิม่ผลผลิต มพีืน้ฐานของการ
จดัระบบการบรหิารคุณภาพ แต่ยังมรีปูแบบทีไ่ม่ชดัเจนนกัในด้านการ
วางกลยุทธ์ทั้งทางด้านการตลาด การออกแบบ  การผลิต การแปร
หน้าทีท่างด้านคณุภาพ การใช้เครือ่งมอืทางสถติ ิหรอืการใช้เครือ่งมอื
ทางด้านคุณภาพอื่นๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล อีกท้ังยังขาด
เทคนิคในการน�าเสนอกรณีศึกษาที่ประสบผลส�าเร็จ ซึ่งควรเป็น
กิจกรรมที่ท้าทาย  กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ
ขององค์การทีเ่หนอืกว่าคูแ่ข่งขนั ซึง่ถอืว่าเป็นผลงานทีส่ามารถน�าพา
องค์การให้เป็นองค์การชั้นน�าของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งองค์การ
สามารถยืนหยัดแข่งขันในตลาดได้ก็เพราะองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่น 
ความสามารถและทักษะของบุคลากรทั้งในด้านการบริหารและด้าน
การผลิตที่ถือเป็นจุดเด่น องค์การยังไม่สามารถน�าเสนอให้เห็นถึงจุด
เด่นทีส่�าคญัทีท่�าให้องค์การประสบผลส�าเรจ็ สิง่ต่างๆ เหล่านี ้ถอืเป็น
ส่วนไฮไลท์ส�าคัญทีอ่งค์การต้องแสดงให้เหน็ถึงความสามารถในส่วน
นี้ให้ชัดเจน

ข้อดีของอุตสาหกรรมจากการตรวจประเมิน

อุตสาหกรรมที่ได้รับการตรวจประเมินจะได้รับผลดี คือ 
องค์การจะต้องก�าหนดดัชนีชี้วัด ตามข้อก�าหนดของรางวัลคุณภาพ
คาโน ได้มีการวัดผลงานและมีการแสดงให้เห็นผลของการปรับปรุง 
ได้รบัข้อแนะน�าในการจดัท�าเอกสาร  การน�าเสนอกรณศึีกษาทีป่ระสบ
ผลส�าเร็จ นอกจากนั้นการที่จะได้รับรางวัลคุณภาพคาโน จะต้องมี
การน�าเสนอผลงานในวนัประกาศผลรางวลั จะได้รบัค�าแนะน�าโดยตรง
จาก Prof.Dr.Noriaki Kano ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความเข้าใจถึงแนวคิด
และแนวทางการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาองค์การต่อไปในอนาคต ข้อ
ก�าหนดของรางวลัคณุภาพคาโนถอืเป็นข้อก�าหนดพืน้ฐานของรางวลั 
Deming’s Prize ดังนั้นการผ่านการประเมิน จนกระทั่งได้รับรางวัล
สูงสุดของรางวัลคุณภาพคาโน จึงถือเป็นก้าวแรกที่สามารถต่อยอด
ไปสู่การขอรับรางวัลคุณภาพระดับโลกต่อไป

พบกันใหม่ฉบับหน้า ส�าหรับองค์การใดที่สนใจสมัครเข้า
ขอรับรางวัล KANO Quality Award 2012 ท่านสามารถติดต่อขอ
ใบรับสมัครได้ที่แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม e-mail: award@tpa.
or.th หรือ download จาก website: www.tpif.or.th/kano_Award/
BrochureKANOQualityAward2012.pdf

ด้วยรักจากใจ
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ติดตามรายละเอียดได้ใน www.tpif.or.th

TPA
news


