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สำา
หรับฉบับนี้จะน�าท่านผู้อ่านไปพบกับ 
บริษัท ดัชมิลล์ จ�ากัด ซึ่งได้รับรางวัล KANO Quality Award 

ระดับ Bronze เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทนม โดยเริ่มจาก
เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่หมู่บ้านสหกรณ์คลองกุ่ม กรุงเทพฯ  
สินค้าตัวแรกที่ทางบริษัทท�าการผลิต คือ โยเกิร์ต มี 4 รส คือ รสส้ม 
รสสตรอเบอร่ี รสสับปะรดและรสธรรมชาติ ทั้งได้ท�าการทดลองวาง
ตลาดโดยวางจ�าหน่ายในซปุเปอร์มาร์เก็ตบนถนนสขุมุวทิและเพชรบรุี
ตัดใหม่

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2534 จึงได้ก่อตั้งบริษัท ดัชมิลล์ จ�ากัด 
โดยได้ท�าการ เปลี่ยนชื่อ บริษัท โปรฟู้ด จ�ากัด เป็น บริษัท ดัชมิลล์ 
จ�ากัด โดยได้รวม บริษัท ดัชมิลล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เข้าเป็นบริษัท
เดียวกัน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534 เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนมทั้ง
พาสเจอร์ไรซ์ และ UHT โดยรับโควต้าการรับซื้อน�้านมดิบจาก
เกษตรกรเข้ามาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

ในปัจจุบันทางบริษัทฯ มีการผลิตสินค้า แบ่งออกเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้

1.  Yogurt
2.  Drinking Yogurt
3.  Pasteurized Milk
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ “เป็นหนึ่งในบริษัทผู้น�าด้าน

การผลติและการตลาด ผลติภณัฑ์นมทีด่ทีีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีน” ใน
การที่จะท�าให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้ทางบริษัทฯ จึงได้น�า
ระบบการบรหิารงานต่างๆ เข้ามาใช้ในโรงงาน โดยเริม่ต้นจากการวาง
ระบบทีเ่ป็นพืน้ฐาน ดงัน้ัน ในปี ค.ศ.1997 ทางบรษัิทฯได้น�าระบบ 5ส 
และ KPI เข้ามาด�าเนินงาน ต่อมาจึงเริ่มด�าเนินงานระบบ TQM ซึ่ง

เริ่มจากการท�า Bottom-Up Activity ผ่านกิจกรรม QCC ในปี ค.ศ. 
1998 จากนั้นทางบริษัทฯมีการด�าเนินงานระบบ TQM ตลอดมาจน
กระทัง่ปัจจบุนั ส่งผลให้บรษิทัฯได้รบัรางวลัในการพฒันาระบบงาน
และระบบคุณภาพ ดังนี้

Prime Minister Award
2001 Outstanding Performance in Brand name and 

Best Exporter
2002 Outstanding Performance in Quality Management
2004 Outstanding Performance in Environment Ma-

nagement
รปูแบบในการบรหิารงานแบบ TQM ในปัจจบุนัทางบรษิทัฯ 

ได้แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น
1. Policy Management เริ่มกระบวนการตั้งแต่ Director 

ท�าการรวบรวมข้อมลูสถานการณ์ปัจจบุนัทีส่อดคล้องกบัสภาพธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เพือ่ก�าหนด Policy แล้วท�าการกระจายให้กบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไป เพื่อก�าหนดหัวข้อปัญหา เพื่อด�าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงผลงานและมีการติดตามผลการด�าเนินงานตามรอบเวลา 
ร่วมกับการวัดผลตามหน้าที่งานปกติ

2. Daily Management โดยหัวหน้างานรับนโยบายจาก 
Manager จากนั้นท�าการก�าหนด Control Point Control Level และ 
Check Point เพื่อการติดตามการด�าเนินงานตามรอบที่ก�าหนด เมื่อ
พบปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกับงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
ไม่ได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนด จะท�าการก�าหนดเป็นหวัข้อปัญหาและ
มีการติดตามผลการด�าเนินงานผ่านการประชุมแผนก

3. Bottom-Up Activity เป็นระบบทีใ่ห้พนกังานระดบั Shop 

KANOQuality Award

เจ�ะประเด็นร�งวัลคุณภ�พค�โน 

จากฉบับที่แล้วต่อ
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Floor ได้ร่วมกนัปฏบิตั ิเพือ่รกัษามาตรฐานงานและปรบัปรงุงาน โดย
มีแกนหลักของการรักษามาตรฐานงาน ซึ่งประกอบไปด้วยการบ�ารุง
รักษาด้วยตัวเอง (AM) หรือประสิทธิภาพการบริหารงาน (EA) และ
เม่ือการควบคุมเป้าหมายและสภาพหน้างานพบปัญหา จะเข้าสู่
กระบวนการปรับปรุง โดยใช้หลักการ QCC เป็นหลัก นอกจากนั้นยัง
มีกจิกรรมเพิม่ผลผลติและกิจกรรมเพือ่ความปลอดภัย เช่น Creative 
Contest (ข้อเสนอแนะ), Near-miss, KYT เป็นต้น

โดยแนวคิดสร้างสรรค์คุณภาพที่มีเสน่ห์ของ Prof.Dr. 
Noriaki Kano ได้เสริมให้ระบบบริหารมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน 
ซึ่ง TQM ไม่เพียงแต่เป็นระบบบริหารที่ทางบริษัทฯ น�ามาใช้ แต่ยัง
เป็นระบบการบริหารหลักของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯสามารถ 
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายในการน�ามาใช้และปรับปรุง ส่งให้ระบบ TQM 
ถกูน�าไปประยกุต์ใช้ได้อย่างไม่ส้ินสุดและทางบรษัิทฯ ยังคงมุง่มัน่ใน
การผลักดันการบริหารงานโดยใช้ TQM ด้วยความรู ้และความ
สามารถสูงสุดของเรา

 
จากการที่ผู ้บริหารระดับสูงมีความมุ ่งมั่นและองค์กรมี

กระบวนการในการท�า Policy Management ไปสู่การกระจาย
นโยบายที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการ Cross Functional Man-
agement ผ่านเครื่องมือที่เหมาะสม สามารถท�าให้ Supplier พัฒนา
จนได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม ท�าให้ศูนย์และฟาร์มมี
มาตรฐานในการผลิตน�้านมดิบที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
กระบวนการในการท�า Daily Management อย่างเป็นระบบ เช่นมี
การก�าหนด control point, check point และตรวจสอบผลการด�าเนนิ
งานตามก�าหนดผ่าน Control chart และ check sheet เพื่อให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อเป็น Bottom-Up 
Activity ในการปรับปรุงงานได้ด้วยตนเอง ผลลัพธ์โดยรวมไปสู่
คณุภาพทีด่ขีึน้ ต้นทนุทีต่�า่ลง การส่งมอบทีท่นัเวลา มคีวามปลอดภยั
ในการท�างาน รักษาสิ่งแวดล้อม ไปสู่ขวัญและก�าลังใจของบุคลากร 
โดยวัดจากจ�านวน Kaizen ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ส�าหรบัองค์การทีส่นใจขอรบัรางวลัคณุภาพคาโน สามารถ
ส่งผลงานองค์กรเข้ารับการประกวดการท่ีประยุกต์ใช้ TQM เพื่อ
เปรียบเทียบกับองค์การระดับสากล พร้อมท้ังรับค�าแนะน�าจาก
ผูท้รงคณุวฒุด้ิานคณุภาพ โดยสามารถตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ที่ website: http://www.tpif.or.th/kano_Award/KANOQuality-
Award2013.pdf  หรือแผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม e-mail: award@
tpa.or.th แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

ด้วยรักจากใจ

คณะท�างาน KANO Quality Award

ติดตามรายละเอียดได้ใน www.tpif.or.th


