รายงานเข้ าร่ วมโครงการ APO
รหัสโครงการ 10-IN-10-GE-OSM-B
ชื่อโครงการ Multicountry Observational Study Mission on Quality Awards in APO Member Countries
นายสิทธิชยั นันทนาวิจิตร
วิทยากรที่ปรึกษาส่วนจัดการองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ตามที่ผมได้ เข้ าร่วมโครงการ APO หลักสูตร Multicountry Observational Study Mission on Quality
Awards in APO Member Countries ระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 ณ ประเทศญี่ปนุ่ ผมได้ จดั ทํา
รายงานฉบับนี ้ขึ ้นเพื่อเป็ นรายงานผลการเข้ าร่วมโครงการเสนอต่อส่วนวิเทศสัมพันธ์ สํานักผู้อํานวยการ สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
รายงานการเข้ าร่วมโครงการฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสรุ ปผลการเข้ าร่วมโครงการและถ่ายทอดความรู้ที่
ได้ รับการเข้ าร่ วมโครงการเป็ นรูปแบบบทความกึง่ วิชาการเพื่อเผยแพร่ให้ กบั ท่านอื่นๆ ผ่านวารสาร APO Digest
หรื อสื่ออืน่ ๆของส่วนวิเทศสัมพันธ์ สํานักผู้อํานวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โครงการ Multicountry Observational Study Mission on Quality Awards in APO Member Countries
โครงการประกอบด้ วยหัวข้ อต่างๆ ซึง่ ประกอบด้ วยการจัดในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ได้ แก่ การ
บรรยายสรุป (Lecture) การศึกษาดูงาน (Site Visit) การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ าร่วม
โครงการ (Workshop) และ การจัดทํารายงานผลการศึกษา (Study Report)
เนื ้อหาของโครงการมีจดุ ประสงค์เพื่อให้ กลุม่ ทเป้าหมายของผู้เข้ าร่ วมโครงการ คือ ที่ปรึกษาด้ านรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของแต่ละประเทศได้ ศกึ ษารางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปนุ่ (Japan Quality Award
้
หารจัดการรางวัลและการพัฒนาองค์กรของประเทศญี่ปนตามแนวทาง
ุ่
JQA
หรื อ JQA) ซึง่ ครอบคลุมทังการบริ

หัวข้ อของโครงการประกอบด้ วย
ลําดับ
หัวข้ อ
1 Outline of JQA and its Promotion
2 Management Quality Improvement Activities in
Pioneer and International Perspective on
Business Excellence in SME Development
3 Company Visit
Musashino Co., Ltd.
(2000 JFY Japan Quality Award Winner)
Company Visit
Bankyo Pharmaceutical Co., Ltd.
(2009 JFY Japan Quality Award Winner)
Company Visit
Agricultural Cooperative Association of Ise
(2008 JFY Challenge Prize Winner in Mie)
Company Visit
Mie Electronics Co., Ltd
(2008 JFY Encouragement Prize Winner in Mie)
4 Observational Study Mission Results

รูปแบบของการจัดหลักสูตร
การบรรยาย (Lecture)
การบรรยาย (Lecture)

การเยี่ยมชมองค์กร (Site Visit)

การเยี่ยมชมองค์กร (Site Visit)

การเยี่ยมชมองค์กร (Site Visit)

การเยี่ยมชมองค์กร (Site Visit)

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop)
การจัดทํารายงานผลการศึกษา (Study Report)
การนําเสนอผลงาน (Presentation)

1. การบรรยายสรุ ปเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่ งชาติของประเทศญี่ปุ่น
(Outline of JQA and its Promotion)
Mr. Naoyuki Yanagimoto ผู้อํานวยการฝ่ ายส่งสริ มรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปนุ่ (Director
of The JQA Promotion Department) ของหน่วยงาน Japan Productivity Center for Socio-Economic
Development (JPC-SED) ได้ บรรยายสรุ ปบทนําสู่ Japan Quality Award
เมื่อปี ค.ศ. 1995 JPC-SED ได้ จดั ตั ้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปนุ่ (JQA) โดยจัดตัง้
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปนุ่ (JQA Committee) โดยกราบทูลเชิญ His Imperial
Highness Prince Tomohito เป็ นประธานคณะกรรมการ รวมถึงจัดตังสภารางวั
้
ลคุณภาพแห่งชาติ (Japan
Quality Award Council หรื อ JQAC) ซึง่ มีที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิทงจาก
ั้
JPC-SED และจากภาคส่วนต่างๆ

รู ปที ่ 1 สัญลักษณ์ และรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของประเทศญี ่ปนุ่
คณะกรรมการชุดนี ้ได้ ศกึ ษารูปแบบการประเมินองค์กรด้ วยตนเองของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศที่มีมาก่อนหน้ านี ้ และมีมติใช้ รูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Self-Assessment Model of Malcolm
Baldrige National Quality Award) เป็ นรูปแบบของ JQA ทั ้งนี ้ได้ ปรับรูปแบบให้ เหมาะสมกับการบริ หารงานของ
ญี่ปนุ่
ในปี ค.ศ. 1999 JQAC ได้ ขยายผลการรณรงค์สง่ เสริ มแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ JQA ไปสู่
ส่วนภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปสูอ่ งค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาค (Regional
SMEs) ซึง่ เป็ นโครงสร้ างส่วนใหญ่ของระบบเศรษฐกิจในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ควรได้ รับการส่งเสริ ม

JQAC ได้ จดั ตังรางวั
้
ลในระดับภูมิภาค (Local Award) และจัดตั ้งสภารางวัลในภูมิภาค (Local
Councils) ในการดําเนินงานสู่ภมู ิภาคมุง่ เน้ น SMEs ใน ค.ศ. 1999 ซึง่ เป็ นปี แรกที่ดําเนินการ JQAC ได้ เลือก
จังหวัด (Prefecture) ที่มีความพร้ อมมากที่สดุ จํานวนสามจังหวัดแรก คือ Chiba Fukui และ Imate
การส่งเสริ มให้ องค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาค (Regional SMEs) ได้ นํารูปแบบของ
JQA มาบริ หารจัดการภายในองค์กรได้ ถกู ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั กล่าวคือปั จจุบนั JQAC มี
รางวัลในระดับภูมิภาค (Local Awards) รวม 15 รางวัล และมีสภารางวัลระดับภูมภิ าค (Local Councils) รวม 22
แห่ง แต่ละแห่งมีการส่งเสริ ม ดําเนินการ และมอบรางวัลรวมกันแล้ วประมาณ 1,000 รางวัลตลอดช่วงเวลา 10 ปี ที่
ผ่านมา
รูปแบบดังกล่าวมีความน่าสนใจและความเป็ นไปได้ ในการนํามาป็ นแนวทางดําเนินการในประเทศไทย
เพื่อขับเคลื่อนให้ องค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในส่วนภูมิภาคได้ พฒ
ั นา
ศักยภาพองค์กรภายใต้ การกํากับดูแลและให้ คําปรึกษาของหน่วยงานภูมิภาค (Local Councils)

รู ปที ่ 2 สถานะของการส่งเสริ ม JQA ในระดับภูมิภาคของประเทศญี ่ปนุ่ ณ ปี ค.ศ. 2010

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปนุ่ ได้ ถกู พัฒนาและปรับปรุงให้ มีความเหมาะสมกับการ
บริ หารงานแบบญี่ปนุ่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ เนื ้อหาของเกณฑ์จะได้ รับการปรับปรุงให้ เหมาะสมอยูเ่ สมอแต่พื ้นฐาน
ของเกณฑ์ JQA ยังคงเป็ นพื ้นฐานเดิม
พื ้นฐานของเกณฑ์ JQA เรี ยกว่า ค่านิยม (Core Values) ประกอบด้ วยหลักการ 7 ประการ ถึงแม้ จะมีที่มา
จากเกณฑ์ MBNQA ของประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่ JQAC ได้ ศกึ ษาและปรับให้ เหมาะสมเป็ นค่านิยม 7 ประการ
ทั ้งนี ้แตกต่างจากการดําเนินงานของคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของประเทศไทย ที่ได้ นํา
ค่านิยม 11 ประการของเกณฑ์ MBNQA จากประเทศสหรัฐอเมริ กามาเป็ นค่านิยมของเกณฑ์ TQA ทุกประการ
ตารางที ่ 1 ค่านิ ยมของเกณฑ์นางวัลคุณภาพแห่งชาติ JQA และ MBNQA
ค่านิยมของ JQA
ค่านิยมของ MBNQA
(ประเทศญี่ปน)
ุ่
(สหรัฐอเมริ กา)
1. Visionary Leadership
1. Customer-Driven Quality
2. Leadership
2. Customer Focus Excellence
3. Process-Oriented
3. Organization and Individual Learning
4. Creating Knowledge
4. Valuing Staff and Partner
5. Agility
5. Agility
6. Partnership
6. Focus on Future
7. Fairness
7. Managing for Innovation
8. Management by Fact
9. Social Responsibility
10. Focus on Result and Creating Values
11. System Perspectives
ค่านิยม 7 ประการได้ ถกู จัดทําเป็ นกรอบแนวทางของเกณฑ์รางคุณแห่งชาติ (Framework of JQA
Criteria) ซึง่ ประกอบด้ วย ภาพรวมธุรกิจ (Business Overview) และ หมวดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
หมวด 1 วิสยั ทัศน์การบริ หารและการนําองค์กร
(Management Vision and Leadership)
หมวด 2 ความเข้ าใจและปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้ าและตลาด
(Understanding and Interaction with Customers and Markets)
หมวด 3 การจัดทําและถ่ายทอดกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
(Mapping Out and Deploying Strategies)

หมวด 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสภาพแวดล้ อมของการเรี ยนรู้
(Human Resources and Learning Environment)
หมวด 5 การจัดการกระบวนการ
(Process Management)
หมวด 6 การแบ่งปั นและใช้ ประโยชน์สารสนเทศ
(Sharing and Utilizing Information)
หมวด 7 ผลลัพธ์ของการดําเนินการองค์กร
(Results of Enterprise Activities)
หมวด 8 ผลลัพธ์ความพึงพอใจของลูกค้ า
(Results of Customer Satisfaction)

ตารางที ่ 2 โครงสร้าง รู ปแบบ และข้อมูลเปรี ยบเที ยบระหว่าง JQA และ TQA ดังนี ้
หัวข้ อ
JQA
(ประเทศญี่ปน)
ุ่
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
JQA Councils
(JQAC)
สังกัด
JPC-SED

ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ปี ที่ก่อตัง้ (ค.ศ.)
ปี ที่มอบรางวัลเป็ นครัง้ แรก (ค.ศ.)
จํานวนองค์กรที่ได้ รับรางวัล (นับตั ้งแต่เริ่มดําเนินการ)
จํานวนองค์กรของที่เป็ นสมาชิกของสํานักงานรางวัล
จํานวนส่วนภูมิภาคที่มีระบบการบริ หารจัดการรางวัล
หน่วยงานบริ หารรางวัลในส่วนภูมิภาค (จํานวน)
จํานวนองค์กรที่เป็ นสมาชิกของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
จํานวนบุคลากรของสํานักงานรางวัล ณ ปี ค.ศ. 2010

His Imperial Highness
Prince Tomohito
1995
1996
21
280
22
Local JQA Councils (15)
1,500
10

TQA
(ประเทศไทย)
The Office of TQA
(OTQA)
(หน่วยงานที่ดําเนินการ
โดยได้ รับเงินสนับสนุนจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม)
นายสมภพ อมาตยกุล
2000
2002
3
6

องค์กรในประเทศญี่ปนเกื
ุ่ อบทังหมดใช้
้
ปีงบประมาณของประเทศ (JFY) ซึง่ เริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน
และสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ดังนันการบริ
้
หารรางวัลจึงเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ องค์กรต่างๆมี
ระยะเวลาในการจัดทํารายงานที่รวมถึงผลลัพธ์จากการดําเนินงารอบ 1 ปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม เพื่อยื่น
สมัครขอรับรางวัลภายในวันที่ 30 มิถนุ ายนของแต่ละปี
สําหรับในประเทศไทยไม่มีการกําหนดปี งบประมาณเป็ นการเฉพาะ องค์กรภาคเอกชนส่วนใหญ่และ
องค์กรรัฐวิสาหกิจทุกองค์กรใช้ กรอบเวลาของปี งบประมาณเริ่ มต้ นวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานและองค์กรเอกชนบางแห่งใช้ กรอบเวลาของปี งบประมาณ เริ่ มต้ นวันที่ 1
ตุลาคม และสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
หากพิจารณาแล้ วท่านจะพบว่าประเด็นนี ้ส่งผลต่อการสมัครขอรับรางวัลและการรายงานผลลัพธ์
เนื่องจากการบริ หารรางวัลที่มีการกําหนดกรอบเวลาชัดเจน แต่ละองค์กรต้ องแสดงผลลัพธ์ครอบคลุมถึงผลการ
ดําเนินงานในปี ล่าสุดซึง่ ต้ องส่งผลให้ มีกรอบเวลาของผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

ตารางที ่ 3 กระบวนการสมัครขอรับรางวัล JQA และ TQA
ขั ้นตอนในกระบวนการจัดการรางวัล
JQA
การยื่นสมัครขอรับรางวัล
เมษายน – มิถนุ ายน
(Application)
วันสิ ้นสุดของการยื่นสมัครขอรับรางวัล
(Deadline of NQA Application)

30 มิถนุ ายน ของทุกปี

การตรวจประเมินรายบุคคล
(Individual Review)
การจัดทํารายงานผลตรวจประเมินรายบุคคล
(Individual Review Report )
การสรุปผลฉันทามติ
(Consensus Review)
การเยี่ยมชมองค์กร
(Site Visit)
การจัดทํารายงานป้อนกลับ
(Feedback Reports)
การสรุปผลการตรวจประเมิน
(Judge’s Final Review and Recommendation)
การตัดสินรางวัลขันสุ
้ ดท้ าย
(NQA Committee’s Final Decision)
การจัดทํารายงานป้อนกลับและการประชุม
(Feedback Reports and Meetings)
การประกาศผลองค์กรที่ได้ รับรางวัล
(Announcement of Award-winners)
พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Awards Ceremony)

ปลายเดือนกรกฎาคม

TQA *
ส่งใบรับรอง ก.พ. – มิ.ย.
ส่งใบสมัคร มี.ค. – ก.ค.
ส่งรายงาน มี.ค. – ส.ค.
ส่งใบรับรอง 15 มิถนุ ายน
ส่งใบสมัคร 15 กรกฎาคม
ส่งรายงาน 15 สิงหาคม
กันยายน – พฤศจิกายน

กลางเดือนสิงหาคม

กันยายน – พฤศจิกายน

ต้ นเดือนกันยายน

กันยายน – พฤศจิกายน

ต้ นเดือนตุลาคม

ธันวาคม

กลางเดือนตุลาคม

ธันวาคม

ปลายเดือนตุลาคม

ธันวาคม

ต้ นเดือนพฤศจิกายน

มกราคม

กลางเดือนพฤศจิกายน

-

กลางเดือนพฤศจิกายน

ไตรมาสแรกของปี ถัดไป

ภายในเดือนธันวาคม

ไตรมาสแรกของปี ถัดไป

2. Management Quality Improvement Activities in Pioneer and International Perspective on Business
Excellence in SME Development
Mr. Matao ISHII วิทยากรจาก Shonan Institute of Management ได้ บรรยายสรุปเกี่ยวกับกรณีศกึ ษา
ตัวอย่างที่เป็ นเลิศ คือ PIONEER CORPORATION
Mr. ISHII เคยดํารงตําแหน่งเป็ นที่ปรึกษาของ PIONEER CORPORATION ในการพัฒนาองค์กรตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปนุ่ (JQA) ที่พลิกฟื น้ จากบริ ษัทที่มีผลการดําเนินงานลดลง
และขาดทุนอย่างต่อเนื่องกลับคืนสูบ่ ริ ษัทที่มีผลการดําเนินกําไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

PIONEER COPORATION ก่อตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1938 ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อิเล็คทรอนิคส์ มีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่เมือง Kawasaki จังหวัด Kanagawa ประเทศญี่ปนุ่
PIONEER CORPORATION มีผลการดําเนินงานที่ดีนบั ตังแต่
้ เริ่ มดําเนินธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่องมา
ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทกลับมีแนวโน้ มลดลงและลดลงอย่าง
ต่อเนื่องนับตังแต่
้ ต้นทศวรรษที่ 1990 จนประสบผลการดําเนินงานขาดทุนในปี ค.ศ. 1995 และ ค.ศ. 1996
ตามลําดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ค.ศ. 1996 บริ ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนมากถึง 10,000 ล้ านเยน ประเด็น
นี ้เป็ นจุดที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงในขณะนันถึ
้ งจุดที่ต้องตัดสินเกี่ยวกับอนาคตขององค์กร

รู ปที ่ 1 รายได้รวมของ PIONEER CORPORATION ในช่วงปี ค.ศ. 1991 ถึง ค.ศ. 2004

รู ปที ่ 2 กําไร (ขาดทุน) หลังหักภาษี ของ PIONEER CORPORATION ในช่วงปี ค.ศ. 1991 ถึง ค.ศ. 2004

เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญและเห็นเป็ นรูปธรรม บริ ษัทได้ จดั ทําแผนแม่บทในการดําเนินการ
ช่วงระยะเวลาที่หนึง่ ซึง่ ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1996 ถึง ค.ศ. 1998 ตามแนวทางของเกณฑ์ JQA
้
โดยมีวตั ถุประสงค์คือการพลิกฟื น้ องค์กรโดยการปรับโครงสร้ างทังระบบ
ในระยะเวลาที่สองตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1999 - 2004 เพื่อเป็ นการขับเคลื่อนองค์กร PIONEER อย่างต่อเนื่อง โดย
การวางระบบและมาตรฐานให้ เกิดการขับเคลื่อนเองภายในแต่ละหน่วยงานของบริ ษัท ส่งผลให้ PIONEER
CORPORATION นอกจากจะมีผลการดําเนินงานที่พลิกฟื น้ ขึ ้นแล้ ว ยังเป็ นองค์กรที่มีผลการดําเนินงานที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง และได้ รับรางวัล Japan Quality Award ในปี ค.ศ 2002

3 การเยี่ยมชมองค์ กร (Site Visit)
คณะผู้เข้ าร่วมโครงการ APO ได้ เยี่ยมชมหน่วยงานซึง่ เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่
ได้ รับรางวัลของ Japan Quality Award Committee รวม 4 แห่ง ได้ แก่
1. Musashino Co., Ltd.
2. Bankyo Pharmaceutical Co., Ltd.
3. Agricultural Cooperative Association of Ise
4. Mie Electronics Co., Ltd.
ในการเยี่ยมชมแต่ละแห่งประกอบด้ วย การบรรยายสรุปจากประธานบริ ษัทหรื อผู้บริ หารระดับสูงของ
องค์กร การเปิ ดโอกาสให้ สอบถามเพื่อรับทราบความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ จากการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง
JQA การเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบตั ิงานและหลักฐานผลการดําเนินงานจริ ง
หัวข้ อ
ธุรกิจ
ที่ตั ้ง

Musashino

Bankyo

ACA of ISe

Mie Electronics

อุปกรณ์ทําความสะอาด

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

สหกรณ์การเกษตร

ชิ ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์

Tokyo

Mie

Mie

Mie

สังกัดสมาชิก

JQAC

รางวัลที่ได้ รับ
ปี ที่ได้ รับรางวัล

JQA

JQA

Challenge Prize

Encouragement Prize

2000 JFY

2009 JFY

2008 JFY

2008 JFY

The Mie Management The Mie Management The Mie Management
Quality Award
Quality Award
Quality Award

การเยี่ยมชม Musashino Co., Ltd.

Musashino Co., Ltd. เป็ นวิสาหกิจขนาดเล็ก ตั ้งอยูย่ า่ นชานเมืองของกรุงโตเกียว ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ทําความสะอาดยี่ห้อ DUSKIN จําหน่ายทังภายในและต่
้
างประเทศ Musashino Co., Ltd. ได้ รับรางวัล
JQA เมื่อปี ค.ศ. 2000
ปั จจุบนั ความท้ าทายขององค์กร คือ ความสามารถในการแข่งขันของคูแ่ ข่งจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิต
และการดําเนินงานตํ่า กล่าวคือคูแ่ ข่งจากประเทศจีน เนื่องจากสินค้ าเป็ นสินค้ าอุปโภคทัว่ ไปจึงไม่มีความแตกต่าง
ในด้ านคุณค่าจากมุมองของผู้บริ โภค DUSKIN จึงต้ องการที่จะเป็ นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

ความรู้ที่ได้ รับจากการเยี่ยมชม Musashino Co., Ltd. คือ การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง องค์กร
ดําเนินการพัฒนาตามแนวทางของ JQA มาตั ้งแต่ปีแรกของการรณรงค์ JQA จนได้ รับรางวัล JQA Winner เมื่อปี
ค.ศ. 2000 และยังคงพัฒนาต่อไปเพื่อให้ เป็ น JQA Winner ต่อไปอีกในอนาคต การบรรลุสิ่งดังกล่าวแสดงให้ เห็น
ว่าเป็ น Musashino องค์กรที่เป็ นเลิศอย่างยัง่ ยืน

ผู้บริ หารได้ กล่าวถึงปั จจัยแห่งความสําเร็ จขององค์กรมี 2 ประการ คือ ความรู้ที่แท้ จริ งในธุรกิจ และ การ
ทําให้ บคุ ลากรที่ทํางานมีความสุข ดังจะเห็นได้ จากการเก็[รวบรวมบทความ บันทึก และประวัตศิ าสตร์ ความ
เป็ นมากว่าหนึง่ ร้ อยปี ของบริ ษัท และ บันทึกหลักฐานการสร้ างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในเกือบทุก
พื ้นที่ที่คณะผู้เข่าร่ วมโครงการได้ เยี่ยมชม
Bankyo Pharmaceutical Co., Ltd.
Bankyo Pharmaceutical Co., Ltd. เป็ นวิสาหกิจขนาดเล็ก ตั ้งอยูท่ ี่เมือง Ise จังหวัด Mie ประกอบธุรกิจ
้
างประเทศ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว จําหน่ายให้ กบั บริ ษัทที่มีสินค้ าตรายี่ห้อชื่อดังทังภายในประเทศและต่
Bankyo Pharmaceutical Co., Ltd. ได้ รับรางวัล JQA เมื่อปี ค.ศ. 2008 โดยความร่วมมือในการพัฒนา
องค์กรตามแนวทาง JQA ที่ประสบความสําเร็ จระหว่าง The Council of Mie Management Quality Award ซึง่
เป็ นสภา JQA ระดับท้ องถิ่นของจังหวัดกับองค์กรที่มงุ่ สูค่ วามเป็ นเลิศ

สิ่งที่เรี ยนรู้ได้ จากการเยี่ยมชมองค์กร คือ การนําองค์กรของผู้บริหารระดับสูง คือ Mr. Nobuo Matsuura
ซึง่ บริหารงานโดยสร้ างความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวติ ให้ กบั บุคลากรในองค์กร ดังแสดงให้ เห็นจากความ
ร่วมมือในการดําเนินงานและพัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ และแสดงให้ เห็นจากอัตราการลาออกของบุคลากรที่
น้ อยมากรวมถึงอัตราผลิตภาพที่อยูใ่ นระดับสูง

Agriculture Cooperative Association of Ise
Agriculture Cooperative Association of Ise เป็ นสหกรณ์การเกษตรของเมือง Ise จังหวัด Mie มีการ
พัฒนาองค์กรตามแนวทางของ JQA ภายใต้ ความร่วมมือกับ The Council of Mie Management Quality Award
ซึง่ เป็ นสภา JQA ระดับท้ องถิ่นของจังหวัด Mie

Agriculture Cooperative Association of Ise ได้ รับรางวัล Winner of Challenge prize of Quality
Award in Mie เมื่อปี ค.ศ. 2008
สิ่งที่เรี ยนรู้จากการเยี่ยมชมองค์กร คือ องค์กรมีจดุ แข็งด้ านการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าซึง่ คือ
เกษตรกร มีการเข้ าถึงและสร้ างความสัมพันธ์กบั เกษตรกรตามวิถีทางของญี่ปนุ่ ผสานกับการได้ รับความรู้ด้านการ
บริ หารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางของ JQA นอกเหนือจากนี ้สิ่งที่เรี ยนรู้อีกประการคือ ความร่วมมือกันของ
สมาชิก The Council of Mie Management Quality Award กล่าวคือ ในเมือง Ise มีองค์กรที่ได้ รับรางวัล JQA
คือ Bankyo Pharmaceutical Co., Ltd. ซึง่ ได้ จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ระหว่างองค์กรส่งผลให้ การพัฒนา
ของแต่ละองค์กรเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Mie Electronics Co, Ltd.
Mie Electronics Co, Ltd. เป็ นวิสาหกิจขนาดเล็กตั ้งอยูใ่ นเมือง Ise จังหวัด Mie บริษัทประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการผลิตชิ ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ หลังจากการเผชิญกับความท้ าทายในอุตสาหกรรมชิ ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
บริ ษัทต้ องปรับตัวและก้ าวข้ ามผ่านความท้ าทายให้ ได้ แนวทางหนึ่งที่ผ้ บู ริ หารตัดสินใจในการดําเนินการคือการ
พัฒนาองค์กรตามแนวทางของ JQA ตลอดเกือบสิบปี ที่ผ่านมาองค์กรนี ้ได้ ปรับตัวจากองค์กรขนาดเล็กในภูมิภาค
ของญี่ปนที
ุ่ ่รับจ้ างผลิตชิ ้นส่วนให้ กบั เครื่ องเล่นเกมกดแบบพกพาในยุคทศวรรษที่ 1980 กลายเป็ นคูค่ ้ าที่สําคัญที่
ส่งชิ ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ให้ กบั Nintendo บริ ษัทยักษ์ ใหญ่ด้านเกมคอมพิวเตอร์ ของโลกในยุค ค.ศ. 2000
Mie Electronics Co, Ltd. ได้ รับรางวัล Winner of Encouragement Prize of Quality Award in Mie
เมื่อปี ค.ศ. 2009

ผมหวังว่าบทความฉบับนี ้ ซึง่ เป็ นรายงานประกอบการเข้ าร่ วมโครงการ APO จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ท่าน
อื่นๆ นอกจากนี ้บทความฉบับนี ้แล้ วผมได้ นําความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ จากการเข้ าร่วมโครงการมาใช้ ในการ
จัดทําและปรับปรุงเนื ้อหาของงานในตําแหน่งวิทยากรที่ปรึกษาด้ านการจัดการองค์กรของสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติเพื่อขยายผลความรู้ ไปยังองค์กรอื่นๆผ่านหน้ าที่งานที่รับผิดชอบ

สิทธิชยั นันทนาวิจิตร
วิทยากรที่ปรึกษา
ฝ่ ายปรึกษาแนะนําด้ านการจัดการองค์กร
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

