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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [] หน่วยงำนธุรกจิเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ : บริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนเข็มมุ่งเพ่ือสร้างการเติบโตของธุรกิจอยา่งมั่นคง 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร           [] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด         [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล         [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ……บริษัท เอส.เค.โพลเีมอร์ จ ำกัด ............................................................................................... ........ 
ที่อยู ่…166 ซ.เทียนทะเล 20 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กทม. 10150……………..…  
โทรศัพท์ …02-892-1092 …….. โทรสำร ……02-892-1098 ........…….  เว็บไซต์ …..www.skthai.com……......……… 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) ……คุณวิไลลักษณ์  หิรัญอร  ...….……..  ต ำแหน่ง …QMR & TQM Promotor…………..………  
โทรศัพท ์……02-892-1092 # 191……………….…  โทรสำร ……02-892-1098…………………………………………..………  
มือถือ ……089-7433192…………………    อีเมล ………wilailak@skthai.com……………………………….…………………. 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) …พนักงำนทั่วทั้งองค์กรมสี่วนร่วมรบัรู้ และมสี่วนผลกัดันวิสัยทัศน์และพันธกจิ ด้วยควำมขยันขันแข็งและไปใน
ทิศทำงเดียวกัน……  
2) ……พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรตลำด ส ำหรับสินค้ำที่พฒันำภำยใต้แบรนด์ของบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมท้ำทำย
เชิงนวัตกรรม และสร้ำงมลูค่ำให้ธุรกจิสงูสุดอย่ำงยั่งยืน..........  
3) ……………………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………….  
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงาน เพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดี
ข้ึน อัตราการรกัษาลูกค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

1) ……พนักงำนทุกระดบัมีส่วนร่วมในกำรผลักดันกลยุทธ์ขององค์กรเพือ่น ำไปสูก่ำรบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกจิ.…..…  
2) ......บริษัทมีสินค้ำนวัตกรรมภำยใตแ้บรนด์ของบริษัท………………………………………………………….……………………….  
3) …………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………………….  
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได ้   
  [ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังน้ี   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
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 - วิสัยทัศน ์ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างทีด่ีเยี่ยมทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล 

 ข้ันตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่ส ำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัต ิแล้ว
น ำไปสู่กำรป้องกัน  ปัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนทีส่ง่มอบให้แกลู่กค้ำ หรอื 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีข้ึน 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรอื เครื่องมอืคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี ้ประเภท MS-Word ได้ที ่    
   www.ftqm.or.th/tqmsymposium19 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที ่ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง 15 เมษายน  2562 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : บริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนเข็มมุ่ง เพ่ือสร้างการเตบิโตของธุรกิจอย่างมั่นคง 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
         บริษัท เอส. เค. โพลเีมอร์ จ ำกัด เป็นหนึง่ในผู้น ำในกำรผลิตช้ินส่วนยำงของไทย โดยเริม่ต้นจำกบริษัท
ผู้ประกอบกำรขนำดเลก็ในปี 1991 และในปัจจุบันเรำมพีนกังำนประมำณ 700 คน ที่ท ำงำนร่วมกันในกำรสง่มอบ 
ช้ินส่วนยำง และพลำสติกทีม่ีคุณภำพ ส ำหรบัอุตสำหกรรมยำนยนต,์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ, อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ 
เครื่องมืออปุกรณ์กำรแพทย์ และอุตสำหกรรมอื่นๆ 

เรำเช่ือมั่นในกำรบรหิำจัดกำรแบบ Total Quality Management (TQM) ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรมำนำน
กว่ำ 10 ปี ท ำให้เรำได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำทั่วโลก ในกำรใหบ้ริกำรของเรำในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ภำยใต้ 
มำตรฐำนISO 9001:2015, IATF 16949:2016  

 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
 ข้ันตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่ส ำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัต ิแล้วน ำไปสู่กำร

ป้องกัน  ปัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่สง่มอบให้แกลู่กค้ำ หรือ สำมำรถสนองตอบควำม
คำดหวังของลกูค้ำได้ดีข้ึน 
 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรอื เครื่องมอืคุณภำพ ที่เหมำะสม 

 
นโยบายคุณภาพ 

“เราเป็นองค์กรนวัตกรรมระดับโลก ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ท่ีมีคุณค่าแก่มนุษยชาติ” 
 
ค่านิยม 
          “S.K. ไม่คิด ไม่พูด ไม่ท า พฤติกรรม 6 ไม่ : ไม่เป็นไร ไม่ใช่หน้าท่ี ไม่มีเวลา ไม่ได้ ไม่รู้ ไม่กล้า” 
 
พันธกิจ (Mision) 
1. ขยำยฐำนลูกค้ำเข้ำสู่อุตสำหกรรมใหม่และพื้นที่ทำงภูมิศำสตรส์ ำหรับควำมมั่นคงทำงธุรกิจ 
2. กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑท์ี่มีมลูค่ำสงูและนวัตกรรมที่มสีิทธิบัตรเป็นของตัวเอง 
3. กำรเป็น OEM Subcontractor ให้ลูกค้ำเกิดควำมเช่ือมัน่และนึกถึงเรำเป็นอันดบัแรก 
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4. เพิ่มประสิทธิภำพของพนักงำนในกำรบรหิำรจัดกำร, มีควำมเป็นผู้น ำและมีควำมสุขในกำรท ำงำน 
5. สร้ำงกจิกรรมทำงสังคมที่จะคืนควำมสุขสูส่ังคมและกลำยเป็นองค์กรที่รักของชุมชน  

 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

1. พนักงานท่ัวท้ังองค์กรมีส่วนร่วมรับรู้ และมีส่วนผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยความขยัน
ขันแข็งและไปในทิศทางเดียวกัน 

1.1 จำกวิสัยทัศน,์ พันธกิจ และ MD’s Hoshin บริษัทได้บริหำรงำนภำยใต ้QWP กำรบริหำรแผน
ยุทธศำสตร์และเข็มมุง่  โดยใช้เครื่องมือต่ำงๆ ได้แก่ TSNM (ทุกข์ สมทุัย นิโรธ มรรค), QM 
Story, SASP (SWOT Analysis & Strategic Planning) QDM, QC. Story, Kaizen เพื่อ
ปรับปรงุ KQI & Performance Trend 

1.2 จำก QWP กำรเรียนรู้ สร้ำง พฒันำควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อปิดกำรขำยอย่ำงยัง่ยืน บริษัท
ได้มีกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ ได้แก่ HOQ, Kotler’s Marketing Vision, NPD List & 
Feasibility Studies เพื่อประมำณกำรยอดขำยด้วย QM Story 

1.3 จำกเครื่องมือใน 1.1 และ 1.2 พนักงำนทุกคนจะ Shopping จุดโจมตีและกลยุทธ์ทีท่ีมงำนได้
สรปุไว้ ไปจัดท ำแผนปรบัปรุงงำนประจ ำปีของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยมำตรกำร/วิธีกำร 
ข้ันตอนกำรปฎิบัติอย่ำงละเอียด ทีจ่ะท ำให้แต่ละจุดโจมต/ีกลยุทธ์ประสบผลส ำเร็จ 
ผู้รบัผิดชอบและฝ่ำยงำนเกี่ยวข้อง เป้ำหมำย กำรประเมินประสทิธิภำพ งบประมำณที่ใช้ ROI 
รวมไปถึงระยะเวลำที่จะปฏิบัติตำมข้ันตอนน้ันๆ ทั้ง Plan และ Actual 

2. พัฒนาความสามารถดา้นการตลาด ส าหรับสินค้าท่ีพัฒนาภายใต้แบรนด์ของบริษัท โดยค านึงถึง
ความท้าทายเชิงนวัตกรรม และสรา้งมูลค่าให้ธุรกิจสูงสุดอย่างยั่งยืน 

 
 


