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  ทำ TQM มาแล้ว ๗ ปี ตั้งแต่ ๒๕๔๑ หลังจากที่ได้
รับการอบรมวิชา ทีคิวเอ็ม ของ สสท. โดยมีอาจารย์วีรพจน์เป็น
วิทยากร
 
  จากการนำแนวทางทีคิวเอ็มมาบริหารงานในบริษัทฯ
ทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน จากการกำหนดวิสยั ทัศน์
และภารกิจขององค์กร โดยพนักงานส่วนใหญ่ร่วมกันกำหนด
และการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ทำให้พนักงานมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
 ⌫
  จากการศึ ก ษาระบบที ค ิ ว เอ็ ม เราได้ ม ี ก ารนำมา
ประยุกต์ใช้กับองค์กรโดยให้พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรมีส่วน
ร่วมในทุกๆ กระบวนการที่เกี่ยวข้องดูเหมือนว่าจะมีการดำเนิน
การมาได้ประมาณ ๘๐% มาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ แต่ก็ยังมีอะไรที่
ต้องทำอีกมาก เนื่องจากระบบทีคิวเอ็ม เป็นระบบบริหารที่ช่วย
ให้เราคิดเรือ่ งใหม่ๆ ในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระบบการทำงาน
อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

  ⌫
⌫⌫

  ความท้าท้ายของบริษัทฯ มีดังนี้
๑. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การวางแผนกลยุทธ์
จากการได้ศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
บริษทั ได้นำ Factor ข้อ ๒.๑ การวางแผนกลยุทธ์ ตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นหัวข้อในการทำ QM Story
เพื ่ อ จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละเพื ่ อ ให้ บ รรลุ แ ผนยุ ท ธศาสตร์
นัน้ บริษทั ฯ จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงาน shopping จุดโจมตีใน
QM Story เพื่อจัดทำแผนงานประจำปีของพนักงานแต่ละคนดัง
กระบวนการปฏิบตั งิ าน การบริหารแผนธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์
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การปฏิบัติงานประจำวัน
เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความ
ยั่งยืน และสอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ บริษัทฯ
จึงได้จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเทียบเคียงเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติกับกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันที่ตนเอง
เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์

แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
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๒. เพิ่มประเภทธุรกิจผลิตสินค้า Commodity
Products แทนที่จะผลิตตามสั่งเพียงอย่างเดียว
จากการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจะบรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กร ทำให้ทราบว่าองค์กรควรจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิต
ภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
เราจึงนำเรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยนำแนวทางของการใส่ใจใน
ลูกค้าและตลาด (หนังสือ TQM LIVING HANDBOOK ภาคสี่)
มาใช้ในการหาโอกาสทางการตลาดทีใ่ ห้อตั ราผลการตอบแทนสูง
และมีการจัดทำแผนและกำหนดทีมงานเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ให้
มีประสิทธิผล ดังแผนงานประจำปี 2549 รวมทั้งการกำหนด
กระบวนการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ เ ป็ น มาตรฐาน และดั ช นี ว ั ด ผลการ
ดำเนินการ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสินค้าใหม่อื่นๆ
ต่อไป กระบวนการปฏิบัติงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
(Common Part)
๓. สร้างโรงงานใหม่เพื่อรองรับการขยายงานของ
บริษัทฯให้ครอบคลุมประเภทธุรกิจ
จากวิสั ยทัศน์ขององค์กร ทำให้เราต้องมีความสามารถ
ในการตอบสนองธุรกิจได้หลากหลาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการ

”

สร้ างโรงงานใหม่ เพื ่ อตอบสนองการดำเนินการของธุ รกิ จใน
อนาคต โดยนำแนวทางของทีคิวเอ็ม ในหัวข้อมุ่งเน้นที่กระบวน
การ โดยนำความต้องการของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก
และเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปมากำหนดตัวผลิตภัณฑ์ในอนาคต
และนำมาสู่การออกแบบผังกระบวนการผลิต ต่อจากนั้นนำไป
สู่การออกแบบผังโรงงานใหม่ รวมทั้งการคำนึงถึงความต้องการ
ของกระบวนการผลิตในแต่ละกระบวนการ ดังแผนผังต่อไปนี้
ดังรูป Systematic Layout Planning
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Systematic Layout Planning
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และนอกจากนั้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของชุมชน
สังคม และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานให้ครอบ
คลุมมากขึ้น เรามีการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็น
หัวข้อในการพิจารณาออกแบบแผนผังโรงงานใหม่ และเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล จึงได้นำหัวข้อดังกล่าว
มาจัดทำเป็นแผนงานประจำปี และกำหนดเป็นจุดควบคุมและ
ดัชนีชี้วัดในการออกแบบและสร้างโรงงานใหม่

๑. การเขียนแผนงานประจำปี
จะลงไปถึงพนักงานรายเดือนทุกคน เพื่อใช้ในการ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากแผนงานในอนาคต ในปัจจุบันเรา
ให้พนักงานตัง้ แต่ระดับ 5 ขึน้ ไปเขียนแผนงานประจำปีแต่สำหรับ
ในปีนี้เรามีแผนที่จะให้พนักงานรายเดือนทุกคนเขียนแผน โดย
ในปีนี้เราจัดให้มี Think Box ให้พนักงานรายเดือนทุกคน คิด
และเขียนเรื่องที่จะปรับปรุงงานประจำวันของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อ
ใช้ในการจัดทำแผนงานประจำปีของตนเอง รวมทั้งแผนกลยุทธ์
ด้วย และในอนาคตจะมีการดำเนินการให้ถึงพนักงานรายวัน

แผนพัฒนาก่อสร้างโรงงานใหม่
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๒. รวบกระบวนการจัดทำ SASP และ QM Story
เพื่อจัดแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากในการวิเคราะห์
หัวข้อเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตาม Factor ของเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งอยู่แล้ว แต่ยังไม่
มีความชัดเจนเพียงพอ จึงมีการกำหนดหัวข้อในการพิจารณา
สำหรับการจัดทำ QM Story เพิ่มเติมเพื่อมองให้เป็นเรื่องเดียว
กัน
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  ทีคิวเอ็ม เป็นระบบบริหารที่เปรียบได้ทั้ง ยาบำรุง
และรักษาโรค ในเวลาเดียวกัน จนถึงวันนี้ ถ้าบริษัทฯ เราเติบโต
โดยไม่นำระบบทีคิวเอ็มมาหล่อเลี้ยง คงมีปัญหามากมายให้
แก้ไขในการปฏิบัติงานประจำวัน รวมถึงสามารถตอบโจทย์จาก
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัว และสังคมได้ ดังคำพูดของ
คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล ประธานบริษัทฯ ว่า "ทีคิวเอ็ม คือ
ชีวิต"

แผนพัฒนาสินค้าใหม่
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