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ฉบบั
น้ี ข อ น� า
ท่านพบกับ 

คณุเกือ้กลู หาสาสน์ศร ีรอง-
ประธานและกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
ท่านกล่าวไว้ในหนังสอืประกาศผลงาน KANO Quality Award 2013 
ดังนี้

บรษิทั สแปนชัน่ (ไทยแลนด์) จ�ากดั เป็นสาขาของ Spansion 
LLC. ท่ีก่อตัง้ข้ึนในปี 2548 จากการควบรวมกจิการของส่วนงานหน่วย
ความจ�าของบริษัท Advanced Micro Devices USA และบริษัท 
Fujitsu (Japan) โดย Spansion LLC. มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) 
เป็นโรงงานผลิตของสแปนชั่นในเอเชียที่มีการจัดการบริหารโดยคน
ไทยทั้งหมด บริษัทสแปนชั่น (ไทยแลนด์) มีการวางแผนกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจและโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดรับกับการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยเปลี่ยนกลยุทธ์จากเดิมซึ่งมุ่งเน้นการขยายส่วนแบ่งตลาดเป็น
หลักมาเน้นการเติบโตอย่างมีผลก�าไรและมุ่งเน้นการใช้สินทรัพย์ให้
คุ้มค่า 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) เป็นบริษัทผู้ประกอบและ
ทดสอบหน่วยความจ�า NOR-Flash โดยรับผิดชอบการประกอบและ
การทดสอบผลติภณัฑ์ ภายใต้ก�าลงัการผลติประมาณ 10 ล้านหน่วย
ต่อสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์ของสแปนชั่นมีการพัฒนาให้มีเทคโนโลยีล�้า
สมัย และถูกน�าไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือและ 
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ในรถยนต์ของบริษัทชั้นน�าต่างๆ ของโลก 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร

บรษิทั สแปนชัน่ ท่ัวโลกมคี�ามัน่สัญญาและมคีวามมุง่มัน่หนึง่
เดยีวกนัในการทีจ่ะบรรลเุป้าหมายและพนัธกจิของบรษิทัเพือ่ให้เหนอื
กว่าคู่แข่ง บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
พันธกิจและค่านิยมขององค์กรซึ่งถูกก�าหนดไว้อย่างชัดเจน

●	 วิสัยทัศน์ (Vision): เราเป็นต้นแบบของโรงงานผลิตอัน

ยอดเยี่ยมที่บริหารความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอย่างใกล้ชิดดุจ 
พี่น้อง (We are the manufacturing model of excellence with 
human touch) 

●	 พันธกิจ (Mission): เติบโตอย่างมีก�าไร (Profitable 
growth)

●	 ค่านิยม (Value): บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) เชื่อมั่น
ในหลักการว่า “บุคลากรคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด” และเป็นกุญแจ
ส�าคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ค่านิยม 6 ข้อของ
บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) ประกอบด้วย ความถูกต้อง (Integrity) 
ความมุ่งมั่น (Determination) ความรับผิดชอบ (Accountability) 
ความยืดหยุ่น (Flexibility) ฉลาดคิด-ฉลาดท�า (Smart Innovation) 
และ ไชโย (Winning together)

บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความ
สุขและมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างสมดุลใน 4 มิติ ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรม 8 
HAPPY (Happy Body, Happy Brain, Happy Heart, Happy Home, 
Happy Relax, Happy Society, Happy Soul)เพราะเราเชื่อว่าผล 
การบรูณาการจากการเรยีนรูท้ีพ่นกังานได้รบัจากการร่วมท�ากจิกรรม
แห่งความสุขร่วมกันจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนท�างานร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์และมีความสุข 

บรษิทั สแปนชัน่ (ไทยแลนด์) มแีนวทางโดยรวมทีส่�าคญัเพือ่
ท�าให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อท�าให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์

ด้วยปรัชญาการบริหารงานของบริษัท สแปนชั่น ไทยแลนด์) 
ที่มุ่งเน้นให้บริษัทฯ เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน เราจึง
ตระหนกัถงึความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมและพลงัความร่วมมอืจาก
พนักงานในทุกๆ ความส�าเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างมากกับการสร้างเครือข่ายทวิภาคีในการท�างานเพื่อให้
พนกังานได้เรยีนรูแ้ละเป็นการสร้างความเข้าใจ เพือ่ให้พนกังานทราบ
ถงึทศิทางของธรุกจิ เป้าหมายองค์กร ตลอดจนการชีแ้จงให้พนกังาน
ทราบถงึช่องทางและโอกาสในการมส่ีวนร่วม โดยมกีารทบทวนความ
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ส�าเรจ็อยูอ่ย่างสม�า่เสมอ เริม่ตัง้แต่การประชมุผูบ้รหิารระดบักลางเพือ่
รบัทราบสภาวะการณ์ของธุรกิจและการก�าหนดเป้าหมายแผนงานใน
ระดับบริษัทฯ และระดับหน่วยงาน    หลังจากนั้นจึงมีการสื่อสารผ่าน
ไปถงึพนักงานทุกระดบัเพือ่รบัทราบและรบัฟังข้อเสนอแนะ นอกจาก
น้ียังมีการจัดท�าเป้าหมายและแผนงานส�าหรับพนักงานแต่ละคน มี
การบันทึกในระบบฐานข้อมูลส�าหรับการประเมินผลงานรายบุคคล 
และยังมีระบบติดตาม เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานเป็นระยะๆ 
อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 

การกระจายอ�านาจในการบริหารจัดการให้พนักงานในทุกๆ 
ระดบัได้มโีอกาสเข้ามามส่ีวนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการท�างาน
ต่างๆ เพือ่มุง่เน้นให้พนักงานมคีวามรูสึ้กเป็นเจ้าของและผูกพนัในเป้า
หมาย แผนงานและภารกิจที่เป็นของส่วนรวม กระบวนการส�าคัญที่
ถกูน�าใช้กค็อื อาท ิพนกังานระดบัปฏบิตักิารสามารถหยดุการผลิตได้
ทันทีเมื่อพบงานเสีย การมอบหมายงาน การให้ด�ารงต�าแหน่งแทน
ชัว่คราว การเป็นผูแ้ทนบรษิทัในสมาคมหรอืองค์กรต่างๆ การร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงของคณะกรรมการในชุดต่างๆ เช ่น คณะกรรมการ
นันทนาการ คณะกรรมการอาหาร คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
บคุลากร คณะกรรมการบรหิารงานอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ
สภาพแวดล้อม คณะกรรมการอนรุกัษ์พลงังาน คณะกรรมการส่งเสรมิ
กิจกรรมความสุข 8 ประการ เป็นต้น ผลจากการกระจายอ�านาจ 
ดังกล่าวก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร มีความโปร่งใสในการ
ด�าเนิน-งานและกิจกรรมต่างๆ เกิดความยืดหยุ่นมีความคล่องตัวใน
การบริหารงาน    มีผลดีต่อกระบวนการสื่อสารองค์กร อีกทั้งเป็นการ
สร้างและพัฒนาขีดความสามารถของทีมงาน สร้างความภาคภูมิใจ  
สร้างการยอมรับในศกัยภาพของพนกังาน เป็นการสร้างแรงจงูใจเชงิ
บวก

2.  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของ
องค์กร

บรษิทั สแปนชัน่ (ไทยแลนด์) ด�าเนนิธรุกจิอยูใ่นอตุสาหกรรม
อเิลก็ทรอนกิส์ซึง่มกีารแข่งขนัรนุแรงท้ังในด้านราคาและคณุภาพ ทัง้
ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากความต้องการ
เทคโนโลยีที่ล�้าสมัยท�าให้ผู้ผลิตต้องผลิตสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความรวดเร็วในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ออกสูต่ลาดและการลดต้นทนุการผลติอย่างต่อเนือ่งจงึเป็นสิง่จ�าเป็น 
และเป็นเครือ่งสะท้อนความได้เปรยีบในการแข่งขนั ระบบแนวคดิใน
การปรับปรุงของสแปนชั่น เรียกว่า ระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
Kaizen+ (อ่านว่า ไคเซน็พลสั) Kaizen+ หมายถงึ การปรบัปรงุตัง้แต่
เล็กๆ น้อยๆ จนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเกิดขึ้นจาก
ความพยายามปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่งของคนทัว่ทัง้องค์กร เริม่จากการ
แก้ไขแบบค่อยเป็นค่อยไปจนถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
ปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นรวมถึงการปรับปรุงการ
ท�างานประจ�าวันให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานทุกภาค
ส่วนทัง้ในส่วนสายงานการผลติและสายงานบรกิาร มส่ีวนร่วมในการ
ท�าการปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง 

และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จที่
ส�าคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการ
ท�าการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งทัว่ทัง้องค์กร จงึได้มกีารก�าหนดให้มีการ
บรหิารจดัการ Kaizen+ อย่างเป็นรปูธรรม และมวีตัถปุระสงค์ในการ
ด�าเนินงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ โดยวัตถุประสงค์ถูกแบ่งออก
เป็น 3 มุมมอง ได้แก่ 

1.  ความพยายามในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ราคา
ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง (Lean)

2.  การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่
มีคุณภาพดีน่าเชื่อถือ (Quality)

3.  การเป็นโรงงานทีร่บัผดิชอบต่อพนกังาน สิง่แวดล้อม และ
ชุมชน (CSR)

บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) ได้ด�าเนินการปรับปรุงอย่าง 
ต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการของ Deming Cycle ได้แก่ Plan-Do-
Check-Act (PDCA) คือ การดูปัญหา วางแผนหาวิธแีก้ปัญหา ทดลอง 
แล้วตรวจสอบว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ และน�าไปใช้  ซึ่งหลัง
จากการก�าหนดกรอบการด�าเนนิงานทีช่ดัเจนแล้ว แต่ละวตัถปุระสงค์
หลัก (Lean, Quality และ CSR) หรือแม้กระทั่งกลุ่ม QCC จ�าเป็น
ต้องมีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางคุณภาพ (QC Tools) หรือ 
เครือ่งมอืทางสถติ ิเพือ่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่แสดงถึงสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การวิเคราะห์หาสาเหตุ การคัดเลือก
แนวทางการแก้ไข จนกระทั่งถึงการน�าไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น 

●	 การควบคมุคณุภาพสนิค้า และ ตวัแปรของกระบวนการ 
บริษัทฯ มีการน�าเครื่องมือทางสถิติที่เรียกว่า Statistical Process 
Control Chart (SPC Chart) เช่น X-Bar R Chart, X-Bar S Chart 
เป็นต้น เข้ามาใช้ในการควบคุมคุณภาพสินค้า ต้ังแต่กระบวนการผลติ
จนถึงกระบวนการบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่
ไม่มีข้อบกพร่องจากกระบวนการผลิตดังกล่าว  

●	 การก�าหนดและติดตามดัชนีชี้วัดคุณภาพของกระบวน-
การผลิต (Cpk หรือ PPM) เพื่อให้รู้ว่ากระบวนการผลิตใดที่ท�าให้เกิด
ปัญหาคุณภาพ 

●	 การใช้ Why-Why Analysis, Fish Bone Diagram, Af-
finity Diagram เป็นต้น  ในการวิเคราะห์หาสาเหตุทีแ่ท้จรงิของปัญหา 

●	 การน�า Statistical tools เช่น การท�า Design of Experi-
ment (DOE), t-Test, F-Test เป็นต้น มาใช้ในการพิสูจน์สมมติฐาน
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 

ส�าหรับฉบับต่อไปยังมีบทความดี ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
คุณภาพ และบทสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารขององค์การชั้นน�า แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้า

ด้วยรักจากใจ

คณะท�างาน KANO Quality Award
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