
โดยมีคณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิจ�กหล�กหล�ยส�ข�ที่มีผลง�นด้�นคุณภ�พ และเป็นที่รู ้จักกันดีในประเทศไทย 

พิจ�รณ�อนุมัติร�งวัล 

●  ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี  ปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม

●  ดร.ผณิศวร  ช�านาญเวช น�ยกสม�คมอ�ห�รแช่เยือกแข็งไทย

●  คุณกานต์  ตระกุลฮุน  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)

●  คุณนินนาท  ไชยธีรภิญโญ รองประธ�นคณะกรรมก�ร บริษัท โตโยต้� มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

●  คุณถาวร  ชลัษเฐียร  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำ�กัด

และกรรมก�รตรวจประเมินร�งวัลคุณภ�พค�โน ทำ�หน้�ที่ตรวจประเมินและให้คำ�แนะนำ�ต�มเกณฑ์ร�งวัล โดย 

รศ.พูลพร แสงบ�งปล� * คุณช�านาญ รัตนากร * รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ * ผศ.วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์ *  

คุณรังสรรค์ เลิศในสัตย์ * คุณสิทธิไชย สรรพิทักษ์เสรี * คุณดนัย สุภาชนะ * คุณอนุวรรตน์ ศิลาเรืองอ�าไพ 

และ คุณสุพัฒน์ เอื้องพูลสวัสดิ์

สำ�หรับก�รขอรับร�งวัลคุณภ�พค�โน (KANO Quality Award: KQA)

องค์กรของท่�นพร้อมแล้ว

Deming Prizeร�งวัลอันทรงเกียรติ ต�มแนวท�ง

● หากท่านมีระบบการบริหารองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. ISO9001

● มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างาน

● เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการท�างานอย่างเป็นระบบ

ส.ส.ท. ขอเชิญให้ท่�นเข้�ร่วมก�รประกวดเพื่อรับร�งวัลระบบก�รบริห�รจัดก�รองค์กรดีเด่น 

KANO Quality Award 

แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม

สม�คมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ส�ข�พัฒน�ก�ร : 534/4 ซอยพัฒน�ก�ร 18 ถนนพัฒน�ก�ร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 02 717 3000  e-Mail: award@tpa.or.th   www.tpif.or.th
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บรษิทั กุลธร พรีเมียร์ จ�ากัด เดิมชื่อ บริษัท ซันโยยูนิเวอร์

แซล อิเล็คทริค จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิต

คอมเพรสเซอร์แบบลกูสูบ ส�าหรบัตูเ้ย็น ตูน้�า้เย็นและตูแ้ช่ ต่อมาบรษิทั 

กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน) ได้ซื้อกิจการนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 ซึ่ง

บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

โดยมีคุณสุรพร สิมะกุลธร เป็นกรรมการผู้จัดการ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์

และเป้าหมาย คือ “เป็นระดับผู้น�าของอาเซียนในธุรกิจมอเตอร์ 

คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ ภายในปี ค.ศ.2015” และมีค่านิยมร่วม

ของบริษัท กุลธร พรีเมียร์ จ�ากัด 4 ข้อ ดังนี้

➢	มานะ ซื่อสัตย์ ประหยัด

➢	ความสะอาดเรยีบร้อยของสถานที ่เป็นหน้าทีข่องพวกเรา

ทุกคน

➢	ประสิทธิภาพ คุณภาพ ปลอดภัย

➢	ร่วมกันเป็นทีม ท�าอะไรก็ส�าเร็จ

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้ส�าเร็จตามวิสัยทัศน์นั้น ต้อง

อาศยัความร่วมมอืของพนกังานทกุคนในองค์กร  จ�าเป็นต้องสร้างพืน้

ฐานที่แข็งแกร่งและมีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ นั่นคือเหตุผลที่

ต้องน�าเอาระบบ “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality 

Management: TQM)” เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยท่ีผ่านมานั้น

ทางบริษัทฯ ได้ท�าการก�าหนดวางรากฐาน Road Map ในการบริหาร

จัดการพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร 

มคีวามแขง็แกร่งของระบบต่างๆ เช่น 5ส, QCC, Kaizen, Suggestion, 

ISO 9001, ISO 14001, TIS 18001, และ OHSAS 18001    

ในป ีค.ศ.2010 ได้รวบรวมการบรหิารจัดการให้อยู่ในรปูแบบ

ของระบบ TQM โดยน�าแนวคิดของ Dr.Noriaki Kano (KANO’s 

House) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของ KPC’s House มี 4 เสาหลัก ซึ่ง

ม ี3 เสาหลกัของ Dr.Noriaki Kano ได้เพิม่อกี 1 เสาหลกั ประกอบด้วย

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาและ

ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามรูปแบบของ   KPC‘s House โดย

เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงการ

ท�างาน แม้ว่าจะอยูท่่ามกลางการเปลีย่นแปลงของปัจจยัแวดล้อมทาง

ธรุกจิ เพือ่สร้างความมัน่ใจและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท�าให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ตลอดไป 

การจัดการและการกระจายนโยบายไปปฏิบัติ

ตามทีผู่บ้รหิารระดบัสงูได้ร่วมกนัก�าหนดแผนทีก่ลยทุธ์มาจดั

ท�าการกระจายผ่านตัวชี้วัด (KPI) และก�าหนดเป้าหมาย (Target) น�า

มาก�าหนดเป็นแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของทุกหน่วยงาน

เพื่อกระจายลงทุกระดับ จนถึง Shop Floor มีกระบวนการติดตาม

ตรวจสอบและแก้ไข ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดในทุกๆ 

ระดับ การปฏิบัติงานมีความชัดเจนในเชิงข้อมูลตัวเลข

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/เป้าหมาย “เป็นระดับผู้น�าของ

อาเซียนในธุรกิจมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ 

ภายในปี ค.ศ.2015” 

การพัฒนาบุคลากร

ในด้านการพัฒนาศักยภาพและความพร้อม

ของพนกังานทกุคน บรษิทัฯ มุง่เน้นการบรหิารทรพัยากร

บุคคลและการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็น High 

Performance Organization โดยเล็งเห็นว่าพนักงาน

เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร บริษัทฯ จึงได้มีการ

พัฒนาพนักงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานและจะได้รับการ

KANO
พบกับองค์กรที่ได้รับร�งวัลระดับ 

Silver Award 

ในง�นประก�ศผล

Quality Award2013 …

คุณภาพการให้บริการ

การร่วมสร้างคุณค่ากับคู่ค้า

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง

สร้างบรรยากาศในการท�างาน
ของพนักงานอย่างมีความสุข

Happy Work Place

Innovation

Value
Co-Creations

Service quality



45TPA news

Kano Quality Award

October 2013 ●  No. 202

พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคนตลอดอายุ

การท�างาน ซึง่จะส่งผลต่อการท�างานท�าให้องค์กรเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Training คือ การสอนงานประจ�าที่ท�าให้เกิด

ความเชี่ยวชาญ กับ Education หรือการเตรียมคนในอนาคต ซึ่ง 

Education แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Generic, Technique และ 

Individual โดยการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาทักษะ

พนักงานเป็น Career path ผ่าน Training Center เพื่อให้พนักงานมี

ความสามารถแบบ Multi Skill เพือ่สอดรบักบัวสิยัทศัน์และเป้าหมาย

ในปี ค.ศ.2015

นอกจากนีย้งัมกิีจกรรมท่ีให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการพฒันา

ด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม QCC บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันภายใน

ทกุปี ทมีทีช่นะจะได้เป็นตวัแทนบรษิทัฯ เพือ่เข้าแข่งขนักบัทาง สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับ

พนักงาน

การออกแบบเพื่อการปรบัปรงุคณุภาพผลติภณัฑ์

บริษัทฯ ได้น�าเครื่องมือของ TQM มาใช้ในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าและตลาด โดยใช้ 

QFD (Quality Function Deployment) เพื่อให้ฝ่าย R&D น�ามาใช้ 

เป็นเคร่ืองมอืหลกัในการออกแบบผลติภณัฑ์มคีณุภาพตรงตามความ

ต้องการของลูกค้าและตลาดโดยรวม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่นๆ ที่

ใช้ในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต เช่น FMEA , MSA, 

SPC, DOE, การวเิคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why Analysis การควบคมุ

ไม่ให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต ที่จะท�าให้เห็นว่าวิธีการท�างาน

ในขั้นตอนไหนมีความเส่ียงท่ีจะท�าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้คุณภาพหลุด

รอดจากกระบวนการ อีกทั้งยังมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

ของชิน้งาน โดยใช้เครือ่งมอืทางสถิต ิและตรวจสอบความสามารถของ

กระบวนการโดยก�าหนดให้ Cpk มากกว่า หรอืเท่ากบั 1.33 ซึง่จะท�าให้

มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ จะไม่หลุดรอดไปถึงลูกค้า

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการควบคุม

กระบวนการทำางาน

การที่ทางบริษัทฯ มีเครือข่าย Supply Chain ที่แน่นแฟ้นกับ

บรษิทัในเครือฯ เป็นข้อได้เปรยีบทีส่�าคญัทีส่ดุ การสนบัสนนุช่วยเหลอื

กันในเครือข่ายให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win) ส�าหรับทุกบริษัท

ในเครือฯ ท�าให้มีต้นทุนในการด�าเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่ง

เป็นการบริหารงานเชิงบูรณาการของบริษัทในเครือฯ ท�าให้เกิดความ

คล่องตัวในการด�าเนินการผลิตและเกิดประโยชน์สูงสุด 

การน�าเครื่องมือต ่างๆ  มาช ่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิตเช่น 5ส, QCC, Kaizen, Suggestion, 5W1H, Why-

Why, TPM, PM และ Lean เพื่อลดความสูญเสียสูญเปล่า ใน

กระบวนการผลติ ส่งผลให้ ต้นทนุของกระบวนการผลติลดลง จงึท�าให้

บริษัทมีศักยภาพความสามารถแข่งขันได้

ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ได้มีการน�าระบบการบริหารจัดการอาชีวะอนามัยและความ

ปลอดภัย (TIS18001/OHSAS18001) และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 

(ISO14001) โดยตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�างานของ

พนักงานทุกคนทุกระดับ รวมทั้งการตรวจพื้นที่ท�างานเพื่อหาจุด

อนัตราย (Patrol) และท�าการแก้ไขอย่างสม�า่เสมอทกุเดอืน การตรวจ

คุณภาพอากาศ แสง เสียง ความร้อน ในจุดงานเป็นประจ�าทุกปี ผ่าน

คณะกรรมการความปลอดภยัและหวัหน้างานทกุระดบั นอกจากนีย้งั

มกีารควบคมุคณุภาพน�า้และอากาศ ทีจ่ะปล่อยออกสูภ่ายนอกให้อยู่

ในมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ประโยชน์ที่ ได้จากการทำา TQM

การน�าระบบ TQM มาใช้ท�าให้องค์กรสามารถก�าหนดทศิทาง

การด�าเนินการ ซึ่งจะท�าให้แข่งขันในตลาดโลกได้ ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถอยู่รอดปลอดภัย มีการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล รวมทัง้การพ ัฒนางานต่างๆให้มมีาตรฐานสูงขึน้อย่างต่อ

เนื่อง นอกจากนี้การน�าเอาแนวคิดของ Dr. Noriaki Kano (KANO’s 

House) มาใช้ ไม่เพียงแต่ท�าให้ลูกค้าพึงพอใจ แต่ยังสามารถท�าให้

ลูกค้าประทับใจและติดใจในสินค้าอีกด้วย ทั้งยังสร้างความพึงพอใจ

ให้กับพนักงาน จากการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีส่วนร่วม

สนับสนุนบรรยากาศในการท�างานอย่างมีความสุข

ด้วยรักจากใจ
คณะท�างาน KANO Quality Award

award@tpa.or.th




