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ฉบับนี้มำต่อกันท่ีบทควำมของ ผศ.วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์ 

กรรมกำรตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพคำโน ดังนี้ 

สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการส่งผลงานเข้า

ประกวด

กำรส่งผลงำนเข้ำประกวดเพื่อขอรับรำงวัล KANO Quality 

Award องค์กรจะได้รับ

● การตรวจประเมินครั้งที่ 1 เป็นกำรตรวจประเมินขั้นต้น

จำกคณะกรรมกำร ซึ่งจะให้ค�ำแนะน�ำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำร

คุณภำพทั่งทั้งองค์กร กำรเตรียมควำมพร้อมเรื่องเอกสำร กำรเตรียม

ควำมพร้อมในด้ำนข้อมูล กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรน�ำเสนอผล

ประกอบกำรขององค์กร ผลส�ำเรจ็ขององค์กร Success case โดยเน้น

ข้อมลูของผลส�ำเรจ็ และวธิกีำรทีน่�ำไปสูค่วำมส�ำเรจ็โดยกำรน�ำเสนอ

ในเชิง Story ที่เหมือนกับกำรน�ำเสนอวิทยำนิพนธ์   

● การตรวจประเมินครัง้ท่ี 2 โดยคณะกรรมกำรประเมนิผล 

เพือ่ประเมนิผลส�ำเรจ็ขององค์กรในกำรจะได้รบัรำงวัล   คณะกรรมกำร

จะประเมนิผลคะแนน ให้ค�ำแนะน�ำ สรปุผล ประเมนิ และให้ค�ำแนะน�ำ

ถึงจุดแข็ง-จุดอ่อน และแนวทำงในกำรปรับปรุงต่ำงๆ หลังจำกที่

องค์กรผ่ำนเข้ำรอบแล้ว จะมีกำรน�ำเสนอเพื่อขอรับรำงวัล โดยในวัน

น�ำเสนอ Professor Dr. Kano จะมำนั่งฟังด้วยตนเอง และจะให้ค�ำ

แนะน�ำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กรต่อไป โดย

เฉพำะอย่ำงย่ิงในกำรปรบัปรงุ ต้องน�ำเสนอ

ให้เห็นถึงศักยภำพของกำรปรับปรุง จำก

กำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเนือ่ง จนเป็นแนวทำงสู่

กำรสร้ำงนวัตกรรมในเชิงกำรด�ำเนินกลยุทธ์

ทำงธุรกิจ กำรสร ้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

นวัตกรรมในกระบวนกำรผลิต กระบวนกำร

ท�ำงำน กำรสร้ำงนวตักรรมในกำรบรหิำรจัดกำร

ด้ำน IT ซึง่ผูจ้ะได้รบัรำงวลัระดบั Diamond ต้อง

ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกที่จะน�ำเสนอให้เห็นถึง

ศกัยภำพ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรมใหม่ๆ 

จนเป ็นที่ยอมรับในระดับชำติ  และในระดับ

นำนำชำติต่อไป

รางวัล KANO Quality Award 2013

ค�านิยมประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน
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ประสบการณ์จากการตรวจรางวัลคาโน สิ่ง

ที่ต้องการให้องค์กรนำาไปปรับปรุงเพื่อเตรียม

ความพร้อมให้องค์กรก้าวสู่สากล

● จุดเด่นของ KANO Quality Award กำรอธิบำย Success 

Case เหมือนกำรท�ำวิทยำนิพนธ์ โดยเฉพำะในกรณีที่สำมำรถใช้รูป

แบบกลยุทธ์ทำงธุรกิจตำมแนวทำงของ TQM น�ำไปสู่ควำมผลส�ำเร็จ

ในทำงธุรกิจ

● Success Case เป็นตั้งแต่ระดับกำรปรับปรุง จนถึงระดับ

นวตักรรม นวตักรรมด้ำนต่ำงๆ ทีแ่สดงให้เหน็ถงึควำมได้เปรียบในเชงิ

ธุรกิจ เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

● การพัฒนาส่วนต่างๆ ควรมองทุกระดับ ทั้งระดับกำรส่ง

เสริม สนับสนุนผู้ส่งมอบ กำรมองถึง Stake Holder กำรมองถึง

พนกังำนในบรษิทั มมุมองกำรสร้ำงควำมพงึพอใจให้กับลูกค้ำ (จนถงึ

ระดับสร้ำงคุณภำพในระดับกำรสร้ำงควำมประทับใจให้กับลูกค้ำ) 

และมุมมองด้ำนควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และสังคมภำยนอก

● การพัฒนาทุกอย่างน�าไปสู่ความยั่งยืนหรือไม่

 

จากประสบการณ์ ในการตรวจที่ผ่านมา   

● ด้ำนกำรบริหำรนโยบำย บำงบริษัทที่มีควำมเข้ำใจในพื้น

ฐำน และหลักกำร ก็สำมำรถน�ำแนวทำงหลักกำรเบื้องต้นของกำร

บริหำรนโยบำยเข้ำไปใช้ได้เป็นอย่ำงดี แต่มีบำงบริษัทฯ ที่เริ่มต้นจำก

กำรท�ำกิจกรรม QCC กิจกรรม Kaizen หรือกิจกรรม Lean ยังไม่

สำมำรถก�ำหนดนโยบำยทำงธุรกิจ กำรด�ำเนินกลยุทธ์ทำงธุรกิจ และ

กำรแปรนโยบำยยงัไม่ทัง่ถึง กำรน�ำเสนอด้ำนนีต้้องแสดงจนให้เหน็ว่ำ 

TQM จะมีส่วนช่วยธุรกิจได้อย่ำงไร ท้ังทำงด้ำนกำรเติบโต ผลก�ำไร 

กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำกระบวนกำร

ต่ำงๆ และมีวิธีกำร กลยุทธ์อย่ำงไรที่จะก้ำวสู่ระดับสำกล (World 

Class) ต่อไป

● แนวทางการค้นหาความต้องการของลกูค้าอย่างละเอยีด 

เพื่อไปสู่กำรวำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรสร้ำงนวัตกรรมหรือกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ 

ซึ่งหลำยบริษัทก็ยังขำดกำรน�ำเสนอเหล่ำนี้

● ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ยังมีส่วนน้อยที่จะมีนวัตกรรม

ใหม่ๆ ของผลติภณัฑ์ เพรำะบรษิทัส่วนใหญ่ยงัไม่มหีน่วยงำนด้ำนวจิยั 

และพัฒนำโดยตรง

● ด้านการผลิต ส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับของกำรพัฒนำด้วย

กิจกรรม QCC Kaizen Lean ยังไม่มีกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ

● ด้านงานบริการ ยังให้ควำมสนใจในกำรสร้ำงนวัตกรรม

น้อย

● ด้าน IT ถือว่ำเป็นหัวใจหลักหนึ่งในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

และกำรพัฒนำในปัจจุบัน กำรลงทุนด้ำนบุคลำกร  เครื่องมือ ยังอยู่

ในระดับที่ยังไม่น่ำพอใจ
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● การสนับสนุน Supplier การพัฒนา และสร้างพึงพอใจ

ให้กบัพนกังาน กำรมส่ีวนร่วมในกำรดูแลสังคม ถือว่ำเป็นควำมรบัผดิ

ชอบส่วนหนึง่ของกำรจะได้รบัรำงวลั KANO Quality Award ในระดบั

สูง  

● บริษัทจึงต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้านดังที่กล่ำวมำ

แล้ว

อตุสำหกรรมจำกกำรตรวจประเมนิ เนือ่งจำกเป็นอตุสำหกรรม

ที่ผลิตตำมแบบของลูกค้ำ จึงอำจจะยังไม่มีกำรวิจัยและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ของตนเอง จึงควรยกระดับให้มีกำรวิจัย และพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์มำกเพิ่มขึ้น หรืออย่ำงน้อยก็ต้องมีกำรวิจัย และพัฒนำ

กระบวนกำรผลิต กระบวนกำรท�ำงำนใหม่ๆ บริษัทที่ได้รับรำงวัลใน

แต่ละระดับ ทั้งรำงวัล Bronze Silver Golden และระดับ Diamond 

ก็แสดงถึงศักยภำพของบริษัท เพื่อเป็นแนวทำงไปสู่กำรปรับปรุงเพื่อ

ให้ได้รับรำงวัล Diamond ซึ่งเป็นรำงวัลสูงสุดต่อไป

ติดตำมตอนต่อไปในฉบับหน้ำ ส�ำหรับบทควำมดีๆ และกำร

ไปสู่รำงวัล KANO Quality Award จำกประสบกำรณ์ขององค์กรที่ได้

รบัรำงวลัและบทสมัภำษณ์ท่ำนผูบ้รหิำรขององค์กรชัน้น�ำ แล้วพบกนั

ใหม่ฉบับหน้ำ

ด้วยรักจากใจ

คณะท�างาน KANO Quality Award


