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ฉบับ
นี้ขอน�ำตัวอย่างองค์กรที่ได้รับรางวัล KANO  
Quality Award 2011 ระดับ Bronze Award บริษัท 

โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ�ากัด ที่ตีพิมพ์
ลงในหนังสืองำนประกำศผล KANO Quality Award 2011 ส�ำหรับ
เป็นตวัอย่ำงให้กบัองค์กรทีร่เิริม่ท�ำระบบบรหิำรจดักำรคณุภำพทัว่ทัง้
องค์กร (TQM: Total Quality Management) จะได้น�ำไปประยุกต์ใช้ 
ซึ่งบริษัท โตโยต้ำ โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็น
หนึ่งในบริษัทของ Toyota Boshoku Group ซึ่งกระจำยอยู่ทั่วโลก 59 
บริษัท ก่อตั้งปี 2002 มีจ�ำนวนพนักงำนประจ�ำ 676 คน ผลิตภัณฑ์
หลักคือไส้กรองน�้ำมันเครื่องส�ำหรับรถยนต์ (Oil Filter+Element) 

โดยมีปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ ของบริษัท 4 ด้าน คือ 
1. Continuous Improvement : กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
2.  Quality Improvement : กำรปรับปรุงคุณภำพ
3.  Cost down activity :  กิจกรรมด้ำนกำรลดต้นทุน
4.  Human resource management : กำรบรหิำรทรพัยำกร

บุคคล

1. Continuous Improvement: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เช่น กำรน�ำระบบ TPS Toyota Production System) มำใช้ โดยมุ่ง
เน้นที่

● ลดกำรเคลื่อนไหวของพนักงำน ตำมหลักกำรยศำสตร์
● ลดระยะทำงทีช่ิน้งำนเคล่ือนทีภ่ำยในเครือ่งจกัรด้วยกำร 

Modify เครื่องจักร
● ลดระยะทำงที่ชิ้นงำนเคลื่อนที่ ระหว่ำงเครื่องจักร- 

เครื่องจักร คน-เครื่องจักร
● Modify เครือ่งจกัรให้ผลติงำนเพิม่ขึน้ 2 เท่ำ โดยยอมเสยี

เวลำเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
● ลดกำรรอคอยงำนของพนักงำน โดย Modify เครื่องจักร

และอุปกรณ์ต่ำงๆ แล้วเปลี่ยนกำรท�ำงำนจำก 1 เครื่อง/คน เป็น 2 
เครื่อง/คน

● เปลี่ยนวิธีกำรหยิบงำนจำก In-process Stock ลงวำงที่
รถ Hand lift/Pallet เป็น Automatictransfer (ไม่ใช้คน) และท�ำเช่น
เดียวกับที่น�ำเข้ำ Next process stock ก็เป็น Automatic

คณะท�ำงำน
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● เปลีย่นวธิกีำรเคล่ือนย้ำยงำนระยะไกล จำกคน+รถ Hand 
lift เป็น Automatic Car (ไม่ใช้คน)

● ใช้ระบบ KANBAN ในกำรสั่งผลิตงำนและ Milk Run ใน
กำรรับ Material และส่งลูกค้ำ

● จัดตั้งแผนก Production Engineer รับผิดชอบ TPS ใน
โรงงำนโดยตรง

● ลด Stock ให้เหลือน้อยที่สุด เช่น ลูกค้ำในประเทศ (ผลิต
แล้วส่งลูกค้ำภำยใน 12 ชั่วโมง)

2. Quality Improvement : การปรับปรุงคุณภาพ เช่น กำร
รักษำและปรับปรุงคุณภำพผลิตภัณฑ์ โดย

● ร่วมสรรหำและทดลอง Material ชนิดใหม่ๆ ทดแทนของ
ปัจจุบัน เพื่อควบคุมคุณภำพให้ง่ำยขึ้น

● Modify Machine ผ่ำน Process instrument ใหม่ๆ เพื่อ
ให้ Condition มีควำมเสถียรมำกขึ้น

● Modify Machine และ Instrument ต่ำงๆ ในกระบวนกำร
ให้ ดักจับปัญหำได้ทันที

● วิเครำะห์รำกเหง้ำของสำเหตุกำรเกิดปัญหำคุณภำพ
● ควบคุม Process capability (Cpk) ให้ > 1.33  
● Supplier Development Activity

3.  Cost Down Activity: กิจกรรมลดต้นทุน โดยกำรแบ่ง
หัวข้อที่ต้องลดต้นทุนเป็น 3 Phases คือ

1.  Toyota Production System 
2.  Raw material
3.  Factory & Office Phase 
4.  Human resource management: กำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล เช่น
● จดัตัง้หน่วย HROD (Human Resource & Organization 

Department) ให้เป็นหน่วยงำนที่แยกตัวออกมำจำก HR และรับผิด
ชอบเฉพำะกำรบริหำรควำมรู้และกำรเรียนรู้ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบในอนำคต

● จัดให้มีกำรฝึกทักษะฝีมือและแข่งขันทักษะ (Skill com-
petition) ทั้งด้ำน

1.  กำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Check)  
2.  กำรขันยึดด้วย Screw (Screw Tightening)
         

หำกท่ำนสนใจสำมำรถติดตำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.tpif.or.th/kanoAward/ หรือสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ แผนก 
ส่งเสริมอุตสำหกรรม E-mail: award@tpa.or.th 

ทั้งนี้ ส.ส.ท. เป็นผู้ด�ำเนินกำรในกำรประกวดให้รำงวัลต่ำง ๆ 
ดังนี้

รางวัลประเภทองค์กร
● Thailand 5S Award รำงวัลส�ำหรับองค์กรที่มีกำร

ประยุกต์ใช้ระบบพื้นฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้วย 5ส
● Thailand Lean Award รำงวัลส�ำหรับองค์กรที่มีกำร

ประยุกต์ใช้ระบบบริหำรจัดกำรด้วย Lean
● KANO Quality Award รำงวัลส�ำหรับองค์กรที่มีกำร

ประยุกต์ใช้ระบบบริหำรจัดกำรด้วย TQM
รางวัลประเภทผลงาน
● Thailand Quality Prize รำงวัลส�ำหรับผลงำนกิจกรรม

กลุ่มย่อย QC Circle (QCC)
● Thailand Kaizen Award รำงวัลส�ำหรับผลงำนควำมคิด

สร้ำงสรรค์ในกำรปรับปรุงงำน

โดยท่านสามารถยื่นขอรับการตรวจประเมินผลงานได้ที่ 
สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) แผนกส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
E-mail: award@tpa.or.th ติดตามรายละเอียดได้ใน www.tpif.or.th

ต่อฉบับหน้ำอ่ำน


