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ความส�าเร็จขององค์กรต่างๆ ในการประยุกต์ ใช้ระบบ
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

(TQM : Total Quality Management)

เพื่อรับ KANO Quality Award รางวัลอันทรงเกียรติ

จากระบบการบริหารและปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

น�าไปสู่รางวัลระดับสากล

มาร่วมกันก้าวเดินไปสู่ความส�าเร็จด้วยกัน….

เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน….

การน�าระบบ TQM มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยยึดแนวทางบริหารงานคุณภาพของ Prof.Dr.Noriaki Kano (Kano’s House) ในการ

ด�าเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (Stakeholder Satisfaction) คือ ลูกค้า พนักงาน 

ผู้ส่งมอบ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ท�าให้องค์กรสามารถก�าหนดทิศทางการด�าเนินการ อยู่รอดปลอดภัย มีการท�างานอย่างมีประสิทธภิาพ

และประสิทธิผล รวมทั้งการพัฒนางานต่างๆ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท�าให้แข่งขันในตลาดโลกได้

องค์กรของท่านพร้อมที่จะขอรับรางวัลคุณภาพคาโน (KANO Quality Award) แล้วหรือยัง
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รศ.พลูพร แสงบางปลา ประธานคณะกรรมการตรวจประเมนิ

รางวัลคุณภาพคาโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ ่น ได้เขียนค�านิยมให้ใช้ประกอบหนังสืองาน

ประกาศผล KANO Quality Award 2013 ดังนี้

“TQM (Total Quality Management) การบริหารคุณภาพโดย

รวมเป็นระบบทีย่อมรบัในสากลมาเป็นเวลานาน ซึง่องค์กรชัน้น�าต่างๆ 

ทั่วโลกได้น�ามาใช้  ท�าให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า และสามารถเติบโต

อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

TQM เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยบริหารจัดการ

คณุภาพแบบบรูณาการ โดยทกุคนในองค์กรมส่ีวนร่วม ให้มขีดีความ

สามารถในการแข่งขันสูง มีการเติบโต และมีผลก�าไร มีนโยบายที่

ชัดเจน มีกลยุทธในการผลิต / บริการ มีแผนยุทธศาสตร์ที่ติดตามผล

ได้ รวมทั้งแผนด�าเนินงานในอนาคต มีผลลัพธ์ท่ีดีท�าให้องค์กร

ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน

TQM ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย เพราะแนวคิดพื้นฐานเน้นที ่

สร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า และผูเ้กีย่วข้องเกนิความคาดหมาย และ

ใช้ได้ในองค์กรทกุขนาด ทัง้หน่วยงานเอกชน รฐัวสิาหกจิ และภาครฐั 

โดยใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริง น�าไปตัดสินใจ และด�าเนินงานอย่าง

เหมาะสม และทันกาล

การทีส่มาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) จดัให้มรีางวลั

คุณภาพคาโน : KANO Quality Award ขึ้น  เป็นการส่งเสริม และ

พัฒนาองค์กรในประเทศไทยให้แข่งขันในระดับโลกได้  ท�าให้

องค์กรเจริญ และยั่งยืนตลอดไป ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดย

รวมของประเทศด้วย” และฉบบันีข้อน�าท่านพบกบับทความบางส่วน

ของ ผศ.วศิษิฎ์  โล้วเจรญิรตัน์ กรรมการตรวจประเมนิรางวลัคณุภาพ

คาโน ดังนี้ 

ประโยชน์ของ TQM

Dr.Juran เชือ่ว่า กำรบรหิำรคณุภำพ (Quality Management) 

จะสามารถปรับใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการเผชิญวิกฤติด้านคุณภาพ 

แนวทางการบริหารคุณภาพของ ดร.จูราน จะประกอบด้วยการ

วางแผน การควบคุบ และการปรับปรุงดังแสดงในตาราง

รศ.พูลพร แสงบางปลา
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน

ผศ.วิศิษฎ์ โล้วเจริญรัตน์
กรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพคาโน

รางวัล KANO Quality Award 2013

ค�านิยมประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน
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การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) 

เน้นการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร ซึง่เป็นแนวทางทีส่�าคญัทีจ่ะช่วย

ขับเคลื่อนการพัฒนา และปรับปรุงองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่รูป

แบบของอเมริกันจะเน้นการวัดผลที่ผลลัพธ์ แต่ในรูปแบบของญี่ปุ่น

จะมกีารวดัผลลพัธ์ ดผูลส�าเรจ็ขององค์กรด้วยการบรหิารนโยบาย และ

เน้นกิจกรรมการปรับปรุงงานทั้งในระดับผู้บริหารระดับกลาง และ

กิจกรรมกลุ่มย่อยของพนักงาน ดังนั้น TQM จึงช่วยประโยชน์อย่าง

มากต่อการวางกลยทุธ์ทางธรุกิจ การปรับปรุงพฒันาทัง้คณุภาพ และ

ประสิทธิภาพของการผลิต และการบริหารงานภายในองค์กร

การเตรียมความพร้อมสู่ TQM

จากแนวคิดด้าน TQM จะเห็นได้ว่า หน่วยงานที่จะขอรับ

รางวัล KANO Quality Award จึงต้องเตรียมความพร้อมในการสร้าง

พื้นฐานที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ ดังเช่นการน�าหลักการการบริหาร

กลยุทธ์ทางธุรกิจมาใช้เป็นแนวนโยบาย หลักการวิธีการในการแปร

นโยบายสู่วิธีการปฏิบัติ การสร้างทีมพัฒนา และปรับปรุงงานทั้งใน

ระดับข้ามฝ่าย และกิจกรรมกลุ่มย่อยในแต่ละแผนกงานย่อย ตลอด

จนการเกบ็รวบรวมข้อมลูผลลพัธ์ ผลส�าเรจ็ของธรุกจิ ไม่ว่าจะเป็นการ

เตบิโต ผลก�าไรของธุรกจิ ผลส�าเร็จในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ ผลส�าเร็จ

ของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการในการท�างาน 

และวธิกีารทีน่�ามาซึง่ความส�าเรจ็ มีกิจกรรมท่ีเป็นกลไกท่ีจะขบัเคลือ่น

นโยบาย กิจกรรมข้ามฝ่าย และกิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

และสม�่าเสมอ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 

KANO Quality Award

KANO Quality Award วางรากฐานการวัดผลตามแนวทาง

ของ Deming’s Prize ซึ่งเน้นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดย

พิจารณาผลส�าเร็จของธุรกิจ ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการผลติ กระบวนการท�างาน   พจิารณาถึงแนวทางการบรหิาร

นโยบาย  การแปรนโยบาย (Policy Deployment) การบริหารประจ�าวัน 

การบริหารข้ามฝ่าย การท�ากิจกรรมกลุ ่มย่อย โดยต้องเตรียม 
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กำรวำงแผน กำรควบคุม กำรปรับปรุง

การจัดตั้งโครงการ เลือกหัวข้อการควบคุม พิสูจน์ความต้องการ

การจ�าแนกลูกค้า การจัดตั้งการวัด จ�าแนกโครงการ

การค้นหาความต้องการของลูกค้า การตั้งมาตรฐานของสมรรถนะ จัดองค์กรทีมโครงการ

การพัฒนากระบวนการ การวัดสมรรถนะที่เกิดขึ้นจริง การวินิจฉัยสาเหตุ

การพัฒนาการควบคุมกระบวนการ  
แปรเปลี่ยนสู่การปฏิบัติ

การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน จัดเตรียมการแก้ไข พิสูจน์ความมีประสิทธิผลของการ
แก้ไข

มีการกระท�าต่อความแตกต่าง การจัดการต่อการต้านทานการเปลี่ยนแปลง การควบคุม
เพื่อให้รักษาประโยชน์ที่เกิดขึ้น

พื้นฐานที่ดี  ทั้งการพัฒนาบุคลากร  การให้ความรู้เทคนิคเฉพาะด้าน  

การพฒันาวฒันธรรมขององค์กรอยูบ่นแนวคดิด้านคณุภาพ (เช่น หลกั

การกระบวนการ หลกัการ PDCA กระบวนการถดัไป คอืลกูค้าของเรา 

ฯลฯ) การน�าเทคนคิ และเครือ่งมอืทางสถติ ิทางด้านคณุภาพในระดบั

ไหน ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของ Kano’s House โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ คณุภาพการบรกิาร ต้องน�าไปสู ่Attrac-

tive Quality เสมอ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่รางวัลคาโน  

จงึต้องศกึษาแนวทางของ Deming’s Prize และท�าความเข้าใจในหลกั

การของ Kano’s House ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และหาแนวทางในการ

พัฒนาเครื่องมือ และวิธีการ ที่จะน�าไปสู่ผลส�าเร็จของธุรกิจ และ

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และกระบวนการ

ในการท�างานอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

หากท่านสนใจขอเชญิติดตามตอนต่อไปในฉบบัหน้า นอกจาก

นียั้งมคี�านยิมจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพคาโนท่านอืน่ ๆ  พร้อม

บทความดีๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพ และบทสัมภาษณ์ท่าน 

ผู้บริหารขององค์การชั้นน�า แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

ด้วยรักจากใจ
คณะท�างาน KANO Quality Award




