พลิกวิกฤต

KANO

สู่รางวัล Quality Award
จาก

วิ ก ฤตการณ์ ท างการเงิ น และภาวะเศรษฐกิ จ ตกต�่ ำ ที่
ต่อเนื่องของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2540 ที่เรียกว่า
“วิ ก ฤตต้ ม ย� ำ กุ ้ ง ” ท� ำ ให้ รั ฐ บาลโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นแกนกลางด�ำเนินโครงการ “ชุบชีวิตธุรกิจไทย” ซึ่ง
ส.ส.ท. เป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมส�ำคัญที่น�ำแนวคิดของระบบ
บริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า TQM:
Total Quality Management มาช่วยเหลือธุรกิจไทยในการแก้ไข
ปัญหาการประกอบธุรกิจ ยกระดับความสามารถในการประกอบการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

จากการที่ผู้เชี่ยวชาญของ ส.ส.ท. ได้น�ำแนวคิด TQM ไปให้
สถานประกอบการประยุกต์ใช้และได้ผลลัพธ์ทดี่ ที งั้ ในด้านการบริหาร
จัดการ การผลิต การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาดและการเงิน
ท�ำให้ธุรกิจไทยสามารถยืดหยัดและแข่งขันในระดับสากล แต่ก็ยังมี
ค�ำถามตามมาอีกว่า “จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าองค์กรอยูใ่ นระดับใดในเวทีโลก”
นั่นคือ ที่มาของ รางวัลคุณภาพคาโน: KANO Quality Award
รางวัลคุณภาพคาโน: KANO Quality Award เกิดขึ้นมาจาก
ความทุ่มเทพยายามของผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมกัน
พิจารณาเกณฑ์รางวัล โดยอ้างอิงจากรางวัลคุณภาพระดับสากล
หลากหลายรางวัลและได้ข้อสรุปร่วมกับ Prof.Dr.Noriaki Kano
ปรมาจารย์ด้านคุณภาพ ผู้ริเริ่มแนวคิด Kano’s House เพื่อมุ่งสู่
Deming Prize
Kano’s House มีความหมายค่อนข้างลึกซึง้ แต่เข้าใจง่าย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งยังคงความเป็นเรื่องราว “Story” คือ มีความเชื่อมโยง
ของหลักการบริหาร ปรัชญาบริหาร อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีการวาง
กลยุทธ์ การก�ำหนดเป็นนโยบาย การกระจายนโยบาย เชือ่ มโยงสูก่ าร
บริหารงานประจ�ำวันและเชื่อมโยงระดับกระบวนการด้วยการบริหาร
ข้ามสายงาน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้วยความเข้มแข็งของ
พนักงานหน้างานในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่มย่อย (QCC: Quality
Control Circle) โดยหลักการของ Dr.Deming หรือวงจร PDCA ที่
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ส�ำคัญคือ แนวคิด TQM หรือภาษาของ TQM ในการที่จะเป็น
เครื่องมือสื่อสาร หรือแนวทางปฏิบัติ ตั้งแต่การบริหารด้วยข้อมูลจริง
ลูกค้าคือกระบวนการถัดไป การใช้วงจร PDCA การเน้นกระบวนการ
และผลลัพธ์ (Process Oriented) การแก้ปัญหาเชิงป้องกัน การจัด
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน สิง่ เหล่านีถ้ อื ได้วา่ เป็นเมล็ดพันธุท์ างปัญญา
ที่ Prof.Dr.Noriaki Kano ได้มาปลูกเอาไว้ให้กบั อุตสาหกรรมไทยนาน
กว่า 20 ปี
Prof.Dr.Noriaki Kano เป็นประธานคณะอนุกรรมการรางวัล
Deming Prize เป็นกรรมการก่อตั้งองค์กรศูนย์รวมด้านคุณภาพแห่ง
เอเชีย หรือ ANQ (Asian Network Quality Award) และท่านยัง
ได้รบั รางวัล Deming Prize, Nikkei Quality Control Literature Prize,
Jack Lancaster Medal จาก America Society for Quality ถือได้ว่า
ท่านได้สร้างผลงานด้านคุณภาพมาโดยตลอด
รางวัลคุณภาพคาโน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน มีบทบาทในการ
พิจารณาอนุมัติและถอดถอนรางวัล
2. คณะกรรมการตรวจประเมิ น รางวั ล คุ ณ ภาพคาโน มี
บทบาทในการพิจารณาและตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ
3. คณะกรรมการตรวจประเมินเตรียมความพร้อมรางวัล
คุณภาพคาโน

คณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโน

1. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2. ดร.ผณิศวร ช�ำนาญเวช นายกสมาคมมาตรฐานและ
คุณภาพแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
3. คุณกานต์ ตระกุลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
4. คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานคณะกรรมการ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
5. คุณถาวร ชลัษเฐียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
6. ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)

คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน

1. รศ.พูลพร แสงบางปลา ประธานกรรมการตรวจประเมิน
รางวัลคุณภาพคาโน
2. คุณช�ำนาญ รัตนากร
3. ผศ.วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์
4. รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
5. คุณรังสรรค์ เลิศในสัตย์
6. รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
7. คุณสิทธิไชย สรรพิทักษ์เสรี		
8. คุณดนัย สุภาชนะ
9. คุณอนุวรรตน์ ศิลาเรืองอ�ำไพ
10. คุณสุพัฒน์ เอื้องพูลสวัสดิ์

คณะกรรมการตรวจประเมินเตรียมความพร้อม
รางวัลคุณภาพคาโน

1. คุณฐิติ บุญประกอบ
2. คุณนครินทร์ หอมดี
3. คุณภูรินทร์ คุณมงคล
4. คุณกรณ์เดช ธนภณพงศ์
5. คุณอัษฎาวุธ เบญจพร
“ท่าน” ในฐานะผูน้ ำ� ขององค์กรพร้อมแล้วหรือยัง ทีจ่ ะทราบ
ผลในการบริหารจัดการองค์กร
ส�ำหรับองค์การที่สนใจขอรับรางวัลคุณภาพคาโน ขณะนี้
ก�ำลังเปิดรับสมัครองค์การที่ประยุกต์ใช้ TQM และต้องการทราบ
สถานะขององค์การเพือ่ เปรียบเทียบกับองค์การระดับสากล พร้อมทัง้
รับค�ำแนะน�ำจากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นคุณภาพ โดยสามารถติดตามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: http://www.tpif.or.th/kano_Award/
KANOQualityAward2013.pdf หรือที่แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม
e-mail: award@tpa.or.th แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า TPA
news

No. 187 July 2012
●

