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กรรมการ

ฉบับ

นี้ขอน�ำท่านมาช่วยกันค้นหาความสัมพันธ์ของ TQM
และ QC Story โดยคุณช�ำนาญ รัตนากร กรรมการ
ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน
ระบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมทีบ่ ริษทั ชัน้ น�ำทัว่ โลกใช้อยูม่ ี
3 ระบบที่ส�ำคัญ คือ TQM (Total Quality Management) TPM
(Total Productive Maintenance) และ TPS (Toyota Production
System) ดังรูป

งานประจ�ำวัน (Daily Management) การบริหารข้ามสายงาน (Cross
Function Management) และการบริหารนโยบาย (Policy Management) ดังรูป

เครื่องมือคุณภาพ

ทั้ง 3 ระบบ เริ่มจาก 5S ตามมาด้วย KSS (Kaizen for Suggestion System) ต่อจากนั้นแยกการเดินทางเป็น 3 เส้นทาง คือ
1. เส้นทาง QC Circle โดยใช้ QC Story 7 ขั้นตอน แก้ไข
ปัญหาเพื่อมุ่งไปสู่การบริหารแบบ TQM ขอรับรางวัล KANO Quality Award (KQA)
2. เส้นทาง PM Circle โดยใช้วงจร PDCA แก้ไขปัญหาเพือ่
มุ่งไปสู่การบริหารแบบ TPM ขอรับรางวัล TPM Excellence Award
3. เส้นทาง JIT (Just in Time) หรือการผลิตแบบทันเวลา
เพื่อมุ่งไปสู่การบริหารแบบ TPS (Toyota Production System) ซึ่ง
ปัจจุบันพัฒนาไปสู่ระบบ LEAN Award
บทความนี้จะขอพูดเฉพาะเส้นทาง QC Circle โดยใช้ QC
Story 7 ขั้นตอน แก้ไขปัญหาเพื่อมุ่งไปสู่การบริหารแบบ TQM โดย
แยกเป็นการบริหาร 2 แนวทาง คือ การบริหารจากล่างสู่บน ที่เรียก
ว่า Bottom-Up ประกอบด้วย 5S, KSS และ QC Circle และการ
บริหารจากบนสู่ล่างที่เรียกว่า Top-Down ประกอบด้วย การบริหาร
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ซึ่งตามหลักเหตุและผล เมื่อใช้เครื่องมือคุณภาพจากล่างสู่
บน ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรก็จะต้องปรับ
ยกระดับสูงขึ้น เช่น สูงขึ้นเป็น 30% และยิ่งใช้เครื่องมือคุณภาพจาก
บนสูล่ า่ ง ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรก็จะปรับ
ยกระดับสูงขึ้นอีก เช่น สูงขึ้นเป็น 80% เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการใช้บริการแบบ TQM ก็เพื่อให้พนักงาน
ทั้ง 3 ระดับในองค์กร คือ ระดับ Top Management ระดับ Middle
Management และระดับปฏิบัติหน้างาน แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
ดังรูป Management Model (TQM Pyramid) ของ Prof.Dr.Noriaki
Kano
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ซึง่ การแก้ไขปัญหา หรือการท�ำ Problem Solving ทัง้ 3 ระดับ
ใช้ QC Story 7 ขั้นตอนแก้ไขปัญหาทั้งสิ้น การแก้ไขปัญหาโดยใช้
QC Story เป็นการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะประกอบ
ด้วย
1. มีขนั้ ตอนการแก้ไขปัญหาทีช่ ดั เจน 7 ขัน้ ตอน (Corrective
Action)
2. มีมาตรการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ�้ำ (Preventive
Action)
3. มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนือ่ ง (Continuous Improvement)
ดังรูป

เพราะฉะนัน้ จึงขอสรุปว่าถ้าไม่มี หรือไม่ได้ใช้ QC Story แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ TQM คง
ไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือคงประสบความส�ำเร็จยาก
ส�ำหรับฉบับต่อไปยังมีบทความดีๆ จากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ น
คุณภาพ และบทสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารขององค์การชั้นน�ำ แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้า
ด้วยรักจากใจ
คณะท�ำงาน KANO Quality Award
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ก้าวสู่
ระดับ

Golden
KANO Quality Award

จากความทุม่ เท พยายาม ของผูบ้ ริหาร และบุคลากร
จากระดับ

1

Silver ก้าวสูร่ ะดับ Golden ภายใน

CPRAM มีผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารพร้อม
รับประทาน ประเภทนึ่ง ทอด ย่าง ข้าวเหนียว
เบอร์เกอร์ และข้าว

ปี

เพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย “เราจะเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหาร
พร้อมรับประทานชั้นแนวหน้าของโลก” จึงมีการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการระบบบริหารงานคุณภาพ 3 ระบบ คือ
TQM, TPM และ Lean เข้าด้วยกัน เน้นระบบการบริหารและปฏิบตั งิ าน
ที่เป็นเลิศ (CPRAM Mindset)
โดยเปรียบ TQM เป็นการพัฒนาด้านศีรษะและสมองส�ำหรับ
สั่งการให้ร่างกายหรือองค์กรมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งซีพีแรม
ได้ศึกษาและประยุกต์ระบบบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
ซึ่งยึดแนวทางบริหารงานคุณภาพของ Prof. Dr.Noriaki Kano ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ
ซีพีแรม น�ำเอาบ้านคุณภาพตามแนวทางของ Prof. Dr. Noriaki
Kano มาประยุกต์ใช้ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทัง้ หมด (Stakeholder Satisfaction) คือ ลูกค้า พนักงาน
ผู้ส่งมอบ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

มาร่วมกันยกระดับศักยภาพขององค์กร ด้วยการขอรับ…

รางวัลคุณภาพคาโน (KANO Quality Award)
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