จากโครงการน�ำร่อง

สู่รางวัล

KANO Quality Award
ปี

พ.ศ.2552 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ) หรือเรียกโดย
ย่อว่า ส.ส.ท. ได้เชิญองค์กรทีม่ กี ารประยุกต์ใช้ระบบบริหารงาน
คุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร (Total Quality Management: TQM) เป็นองค์กร
น�ำร่องเพื่อทดสอบหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพคาโน (KANO Quality
Award: KQA) และรับการตรวจประเมินจริงอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมี
องค์กรที่เข้าร่วมจ�ำนวน 5 องค์กรดังนี้
● บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ�ำกัด
● บริษัท ดัชมิลล์ จ�ำกัด
● บริษัท แดรี่พลัส จ�ำกัด
● บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จ�ำกัด
● บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จ�ำกัด
ส� ำ หรั บ ฉบั บ นี้ จ ะน� ำ ท่ า นผู ้ อ ่ า นไปพบกั บ บริ ษั ท ชั ย บู ร ณ์
บราเดอร์ส จ�ำกัด ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ระบบ TQM และได้รับรางวัล
KANO Quality Award ระดับ Silver มีการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัด
จ�ำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2449 แต่เดิมการ
ค้าขายเป็นไปได้ง่าย เพราะมีคู่แข่งขันรายย่อยเพียงน้อยรายใน
ประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีส่วนแบ่งตลาดได้มากกว่า 70% แต่นับจาก

ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมาเศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอยและมีการเปิด
การค้าเสรีจากทางภาครัฐเพื่อกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศ ส่งผล
ให้มีคู่แข่งขันเพิ่มเติมจากต่างประเทศมาลงทุนในเมืองไทย ลูกค้าเดิม
ก็มีก�ำลังการซื้อที่ลดลงสืบเนื่องมาจากพิษเศรษฐกิจ
ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทฯได้มีการวิเคราะห์และเล็งเห็น
ว่าการส่งออกจะเป็นอีกทางเลือกหนึง่ เพือ่ เสริมสร้างโอกาสในการขยาย
ฐานลูกค้าและเพิม่ ยอดขายได้อย่างต่อเนือ่ ง และยังเพิม่ ความมัน่ คงให้
กับธุรกิจ
จากนโยบายดังกล่าว ทีมงานจึงได้ทำ� การส�ำรวจข้อมูลทางการ
ตลาด เช่น Five Force จัดท�ำ SWOT Analysis ของบริษัทฯ รวมไปถึง
ทดสอบความเชื่อมั่นของตราสินค้า ผลจากการวิเคราะห์เป็นที่หน้า
พอใจ จึงส่งผลให้ผู้บริหารตัดสินใจที่จะส่งออกสินค้าของบริษัทฯ โดย
ใช้ตราสินค้าชัยบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา โดยอาศัยปรัชญา
“คิดก่อนท�ำ”
ผลประกอบการของแผนกส่งออกเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี
พ.ศ.2543 แต่กระนั้นยังน้อยเมื่อเทียบกับโอกาสทางการค้าในตลาด
นานาชาติ ปี พ.ศ.2547 ยอดขายส่งออกยังไม่เป็นที่น่าพอใจอย่างที่
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ตั้งใจไว้ จึงได้ด�ำเนินกลยุทธ์ ตามปรัชญา “ปัญญามา ปัญหาไป” มา
วิเคราะห์หาสาเหตุและก�ำหนดมาตรการแก้ไขส่งผลให้ผลประกอบการ
จากการส่งออกบรรลุเป้าหมายได้ในทันที โดยน�ำปรัชญา “ปัญญามา
ปัญหาไป” มาปฏิบัติใน 4 กิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
● เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
● แผนการตลาด
● การจัดการภายในองค์การ
● การเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้านัน้ เริม่ ตัง้ แต่การเพิม่ ฐาน
ข้อมูลในการจัดเก็บความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านสินค้าและใน
ด้านการบริการ เทียบกับคู่แข่งขัน มีการเพิ่มการส�ำรวจ เพื่อหาความ
ต้องการแฝงอืน่ ๆ จากลูกค้าเพิม่ เติมอีกด้วย ข้อมูลดังกล่าวได้ถกู น�ำมา
วิเคราะห์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบรายต่อราย เพื่อ
เพิ่มคุณค่าต่อสินค้าและบริการ และสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความ
ประทับใจของลูกค้า
การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ แผนการตลาดได้ ถู ก ตอกย�้ ำ ไปยั ง
ผู้แทนการขายว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งที่จ�ำเป็นต้องท�ำก่อนเดินทาง หรือ
ตัดสินใจทีจ่ ะขายสินค้า แผนการตลาดจะช่วยให้เพือ่ นร่วมงานมีความ
รู้และข้อมูลเพียงพอก่อนที่จะท�ำการเสนอการขาย หรือท�ำการขาย
ดังนั้น การก�ำหนดกลยุทธ์ที่แน่นอนในแผนงานก่อนออกเดินทางจริง
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สามารถเพิม่ อัตราส่วนในการปิดการขายได้มากยิง่ ขึน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยัง
สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่คุ้มค่า
การจัดการภายในองค์การโดยใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ (QWP) ในการท�ำงานประจ�ำวัน ท�ำให้หน่วยงานสามารถท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดอัตราความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานและในทุกๆ ปีจะมีการเพิ่มข้อก�ำหนด หรือมีการปรับค่า
เป้ า หมายของดั ช นี วั ด คุ ณ ภาพ (KQI) ของกระบวนการเพื่ อ ให้
กระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ (QWP) เหล่านีไ้ ด้มกี ารพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
จากการน�ำปรัชญาดังกล่าวมาใช้ในการท�ำงาน ยอดขายจาก
การส่งออกสามารถเพิม่ ขึน้ ได้อย่างน่าพอใจและสามารถเพิม่ ฐานลูกค้า
ได้มากขึน้ กว่าเดิม ฐานรากทีม่ นั่ คงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการต่อยอดของ
กิจการถือเป็นสัจธรรมที่แท้จริง
ส�ำหรับองค์การที่ต้องการทราบสถานะขององค์กรเพื่อเปรียบ
เทียบกับองค์กรระดับสากล พร้อมทั้งรับค�ำแนะน�ำจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านคุณภาพ สามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ website: http://
www.tpif.or.th/kano_Award/KANOQualityAward2013.pdf หรือที่
แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม e-mail: award@tpa.or.th แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้า TPA
news
ด้วยรักจากใจ
คณะท�ำงาน KANO Quality Award
ติดตามรายละเอียดได้ใน www.tpif.or.th

