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คำนำ

	 เพราะความสำเรจ็ขององคก์รไม่ไดเ้กดิขึน้ชัว่ขา้มคนื	การศกึษาเสน้ทางการพฒันาองคก์ร
จงึเปน็เรือ่งทีน่า่สนใจ	 โดยเฉพาะองคก์รทีป่ระสบความสำเรจ็เปน็ทีย่อมรบั	 อยา่งเชน่	 องคก์รที	่
ไดร้บัรางวลัการบรหิารสูค่วามเปน็เลศิ	ประจำป	ีพ.ศ.	2552	(Thailand	Quality	Class	:	TQC)	
ทั้ง	3	 องค์กรคือ	 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยส ์ จำกัด 
(มหาชน) และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด 
(มหาชน)	 ในระหว่างเส้นทางคือ	 การเรียนรู	้ สร้างสมประสบการณ	์ ตามจำนวนปีของการ	
ดำเนินการ	 ดังนั้นนอกจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจะได้ศึกษาวิจัยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ขององคก์รเหลา่นีแ้ลว้	 ยงัมกีารศกึษาเสน้ทางการพฒันาองคก์รเพือ่นำมาเผยแพรเ่ปน็องคค์วามรู้
ด้านการบริหารจัดการองค์กร	 ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 เพื่อให้เห็นว่าการที่
องคก์รจะนำเอาแนวทางดงักลา่วไปใชน้ัน้	องคก์รควรเริม่ตน้อยา่งไร	
	 แตท่ัง้นี้ไม่ไดห้มายความวา่แนวทางการพฒันาองคก์รนัน้	 จะตอ้งดำเนนิการตามรอยทาง
ขององคก์รตวัอยา่งทกุประการ	 เพราะบรบิทองคก์รนัน้มคีวามแตกตา่งกนั	 องคก์รตอ้งศกึษาและ
นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับตัวตนขององค์กร	 ซึ่งในที่สุดก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ของ
องค์กรเมื่อได้มีการประยุกต์และพัฒนามาระดับหนึ่ง	 เช่นเดียวกับกรณีศึกษาที่นำมาตีพิมพ	์
ในเลม่นี	้	
	 ในนามของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 ต้องขอขอบคุณทั้ง	3	 องค์กรที่ยอมเปิดเผย	
ถึงเบื้องหลังความสำเร็จ	 เป็นบทเรียนให้แก่องค์กรอื่นๆ	 ได้เรียนรู	้ และจากจุดนี้องค์กรก็ยัง	
ก้าวต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า	 เชื่อว่าหากในวันข้างหน้า	 เรากลับมาศึกษาองค์กรทั้ง	3	 อีกครั้ง	
ก็จะเห็นพัฒนาการใหม่ๆ	 ที่ทำให้องค์กรยืนหยัดอยู่ได้อย่างยั่งยืน	 ซึ่งจะเป็นบทเรียนบทต่อไป	
ในอนาคต	


ดร.พานชิ	เหลา่ศริริตัน	์
ผูอ้ำนวยการสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต	ิ
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บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส

จำกัด(มหาชน)

	 บรษิทั	 กรงุเทพโปรดิว๊ส	 จำกดั	(มหาชน)	หรอื	Bangkok	Produce	Merchandising	
Public	Company	Limited	 หรือ	BKP	 ดำเนินธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจรเป็นหนึ่งใน		
98	 บริษัทของเครือบริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 จำกัด	(มหาชน)	 หรือ	CPF	 ซึ่งเป็นธุรกิจ	
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 (CPG)	 โดยธุรกิจหลักของ	CPF		
แบง่ออกไดเ้ปน็	2	ประเภทคอื	(1)	ธรุกจิสตัวบ์ก	และ	(2)	ธรุกจิสตัวน์ำ้	ซึง่ธรุกจิทัง้สองประเภท
เป็นการดำเนินงานแบบครบวงจร	 ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์		
การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว	์ การเลี้ยงสัตว	์ เนื้อสัตว์แปรรูป	 ไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อไก	่ เนื้อเป็ด	 เนื้อสุกร	 เนื้อกุ้ง	 และเนื้อปลา	 ผลิตภัณฑ์หลักของ	
ธุรกิจ	 ทั้ง	2	 ประเภท	 สามารถจำแนกเป็น	3	 ธุรกิจหลัก	 ได้แก	่ ธุรกิจอาหารสัตว	์ (Feed)		
ธรุกจิการเลีย้งสตัว	์(Farm)	และธรุกจิอาหาร	(Food)	
	 BKP	 กอ่ตัง้เมือ่ป	ี พ.ศ.	2522	 ทีถ่นนจนัทน	์ เขตยานนาวา	 กรงุเทพมหานคร	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการวัตถุดิบอาหารสัตว์	 ต่อมาในป	ี พ.ศ.	2530	 มีการเพิ่มทุน	
จดทะเบียนเป็น	600	 ล้านบาท	 ในป	ี พ.ศ.	2532	 ได้ปรับธุรกิจเป็นโรงงานชำแหละไก่สด	
(Slaughter	Plant)	 โดยสร้างโรงงานปัจจุบันบนเนื้อที	่ 150	 ไร	่ ตั้งอยู่เลขที	่ 150	 หมู	่ 7		
ถนนมติรภาพ	ตำบลตาลเดีย่ว	อำเภอแกง่คอย	จงัหวดัสระบรุ	ีตอ่มาในป	ีพ.ศ.	2533	ไดต้อ่ยอด
การเพิ่มมูลค่าสินค้า	 โดยสร้างโรงงาน	Further	 สำหรับการแปรรูปเนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง	 ในป	ี
พ.ศ.	2537	 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	 ทำให้กิจการก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง	 และ
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ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ	 และในป	ี พ.ศ.	2541	 บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 จำกัด	
(มหาชน)	 ได้เข้าถือหุ้น	 ทำให้การดำเนินกิจการมีความก้าวหน้ามากขึ้น	 จึงมีการขยายโรงงาน	
Further	 แห่งที	่ 2	 ในป	ี พ.ศ.2544	BKP	 ขยายตลาดไก่สด	 และไก่ปรุงสุก	 ส่งออกไป	
ตา่งประเทศเพิม่มากขึน้	
	 ในป	ี พ.ศ.	2547	 เกิดวิกฤตไข้หวัดนกระบาดในประเทศไทย	 เนื้อไก่สดจากทุกบริษัท	
ในประเทศไทยถกูกดีกนัทางการคา้ไมส่ามารถสง่ออกไปยงัประเทศหลกัๆ	 ของยโุรปและญีปุ่น่ไดอ้กี	
ทำให	้BKP	 ลดกำลังการผลิตไก่สดในโรงงาน	Slaughter	House	 แค่พอสำหรับจำหน่าย	
ในประเทศส่วนหนึ่ง	 และสำหรับป้อนโรงงาน	Further	 ของ	BKP	 เพื่อผลิตเป็นไก่ปรุงสุก	
ที่สามารถส่งออกได้อีกส่วนหนึ่ง	 ซึ่งการปรับทิศทางมุ่งเน้นไก่ปรุงสุกพร้อมรับประทานนี	้ ทำให	้
BKP	เปดิโรงงาน	Further	3	ขึน้อกีโรงงานหนึง่ในป	ีพ.ศ.	2549	
	 ปัจจุบัน	BKP	 ผลิตไก่ปรุงสุก	OEM	93%	 เพื่อให้ลูกค้านำไปจำหน่ายต่อในลักษณะ
ไมม่ตีราสนิคา้	 หรอืนำไปตดิตราสนิคา้อืน่ๆ	 ของลกูคา้	 โดย	BKP	 ไดเ้ริม่ผลติสนิคา้ภายใต	้CP	
Brand	ไกป่รงุสกุ	7%	ในป	ีพ.ศ.	2551	ตามนโยบายใหมข่อง	CPF	ทีมุ่ง่เนน้สนิคา้	CP	Brand	
	 สำหรับการชำแหละเนื้อไก	่ มีกำลังการผลิตสูงสุดถึง	280,000	 ตัวต่อวัน	 และได้รับ	
การรับรองการผลิตตามมาตรฐานฮาลาล	(Halal)	 โดยโรงงานสามารถผลิตไก่สดเพื่อรองรับ	
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดก้วา่	100,000	ตนัตอ่ป	ีหรอืคดิเปน็	77%	ของผลผลติ	นอกจากนี้
เนือ้ไกส่ดคณุภาพดจีะนำเขา้สู่โรงงานอาหารแปรรปู	 ผา่นกระบวนการปรงุสกุเพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้	
ทั้งนึ่ง	 ทอด	 อบ	 ย่าง	 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทันสมัย	 สามารถผลิตสินค้าได	้
มากกวา่	30,000	ตนัตอ่ป	ีหรอืคดิเปน็	23%	ของการผลติเนือ้สด	

	 ตลาดหลักของ	BKP	

1.	ตลาดในประเทศ	 โดยมบีรษิทั	 ซพีเีอฟ	 เทรดดิง้	 จำกดั	(CPF	Trading	Co.,Ltd.	
หรือ	CPFT)	 ซึ่งเป็น	Primary	Customer	 จำหน่ายไก่สดให้แก่ลูกค้าปลายทาง	
ในประเทศ	ดว้ยสดัสว่นปรมิาณการขาย	75%	(ยอดขาย	40%)	

2.	ตลาดต่างประเทศ	 มีบริษัท	 ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง	 จำกัด	(C.P.	Merchandising	
Co.,Ltd.	 หรือ	CPM)	 เป็น	Primary	Customer	 จำหน่ายไก่ปรุงสุกให้ลูกค้า	
ปลายทางในตา่งประเทศ	24%	และไกส่ด	1%	(ยอดขาย	60%)	

	 ซึ่ง	BKP	 สามารถสร้างความสมดุลในการจำหน่ายสินค้า	Main	Product	 เช่น		
เนื้อหน้าอก	 น่อง	 สะโพก	 และปีกบน	 ที่ตลาดต่างประเทศต้องการ	 และสินค้า	By-Product		
ที่ตลาดภายในประเทศต้องการได้	 เช่น	 ปีกปลาย	 เครื่องใน	 โครงไก	่ และขาไก	่ เป็นต้น		
โดยปรมิาณไกส่ดทีข่ายจะมากกวา่ไกป่รงุสกุ	3	เทา่	แตย่อดขายไกป่รงุสกุจะสงูกวา่	
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จำกัด(มหาชน)

วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	พันธกิจ	และค่านิยม	
	 สืบเนื่องจากปรัชญาของประธานเครือเจริญโภคภัณฑ	์ ที่ว่า	 การดำเนินธุรกิจของซีพ	ี	
จะต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศ	 ต่อประชาชน	 และต่อองค์กร	 รวมทั้ง	CPF	 มีจุดประสงค	์
ในการเป็นผู้นำเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารทั้งในและต่างประเทศ	 และมีวิสัยทัศน์ในการ	
ก้าวขึ้นเป็นครัวของโลก	 หรือ	Kitchen	of	 the	World	 ส่งผลให	้BKP	 กำหนดวิสัยทัศน	์
วตัถปุระสงค	์พนัธกจิ	และคา่นยิม	เพือ่สนบัสนนุวสิยัทศันข์อง	CPF	ดงันี	้
 วิสัยทัศน ์(Vision) :	BKP	 ผลิตสินค้าเนื้อไก่แปรรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	
และเปน็สว่นหนึง่รว่มกบับรษิทัอืน่ๆ	ของกลุม่	CPF	ในการบรรลวุสิยัทศันค์รวัของโลก	
 วตัถปุระสงค ์(Purpose) :	 เปน็ผูน้ำดา้นอตุสาหกรรมเกษตร	 และอตุสาหกรรมอาหาร	
 พันธกิจ (Mission) :	 ผลิตอาหารที่มีโภชนาการพร้อมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	
ปลอดภัย	 มีรสชาต	ิ มีคุณภาพมั่นคงสม่ำเสมอ	 รักษาสภาพแวดล้อมโลก	 สร้างความผูกพัน	
ให้ลูกค้าในทุกภาคส่วนของตลาดและธุรกิจ	(HESTSEC	:	Healthy,	Education,	Safety,	
Tasty,	Security,	Environment,	Customer	&	Market	Focus)	
 เนือ่งจาก	BKP	 ตระหนกัดวีา่ทรพัยากรบคุคลเปน็องคป์ระกอบทีม่คีวามสำคญัอยา่งยิง่
ต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	 การมีค่านิยมและพฤติกรรมการทำงานที่ด	ี และ
เหมาะสมเปรียบเสมือนพลังผลักดันให้บริษัทเดินไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ดงันัน้	จงึไดป้ระกาศคณุคา่หลกัขององคก์ร	6	ประการ	ทีเ่รยีกวา่	CPF Way	อนัเปน็พฤตกิรรม
พื้นฐานขององค์กรที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างธุรกิจเพื่อให้บรรลุ	
เปา้หมายทีต่ัง้ไว	้
 CPF Way	 เป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน	6	 ประการ	 เพื่อความสำเร็จที่มั่นคง	 และยั่งยืน	
ประกอบดว้ย	
	 1.	พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง	(Embrace	Change)	
	 2.	ใฝรู่แ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรู	้(Master	Learning	&	Sharing)	
	 3.	สรรคส์รา้งนวตักรรม	(Innovation)	
	 4.	มคีณุธรรมและความซือ่สตัย	์(Integrity	&	Honesty)	
	 5.	มุง่มัน่เพือ่ความสำเรจ็	(Result	Oriented)	
	 6.	ตอบแทนคณุแผน่ดนิ	(Dedicate	to	Countries)	
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	
	 กว่า	20	 ปีของการดำเนินงาน	BKP	 ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอย่างมากมาย	
ในหลากหลายดา้น	ดงันี	้
	 ด้านคุณภาพ	

•	 การรบัรองระบบมาตรฐานสากล	การจดัการคณุภาพ	ISO	9001	ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2540	
จนถงึปจัจบุนั	

•	 การรับรองระบบมาตรฐานสากล	 การจัดการความปลอดภัยอาหาร	HACCP		
ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2541	จนถงึปจัจบุนั		

•	 การรับรองระบบมาตรฐานสากล	 คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ	ISO/IEC	17025	
ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2547	จนถงึปจัจบุนั	

	 	
	 ด้านสิ่งแวดล้อม	

•	 การรบัรองระบบมาตรฐานสากล	 การจดัการสิง่แวดลอ้ม	ISO	14001	 ตัง้แตป่	ี พ.ศ.	
2543	จนถงึปจัจบุนั	

•	 รางวัลความร่วมมือเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลสำเร็จ	
ดเีดน่	ประจำป	ีพ.ศ.	2550	

•	 รางวลัชมเชย	Thailand	Energy	Awards	โครงการพลงังานหมนุเวยีนดเีดน่	ประจำปี
พ.ศ.	2551	ชือ่โครงการผลตินำ้มนัไบโอดเีซลจากนำ้มนัพชืใชแ้ลว้	

•	 Thailand	Esco	Project	Award	2008	
	
	 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

•	 การรับรองระบบมาตรฐานสากล	 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
OHSAS	18001	ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2545	จนถงึปจัจบุนั	

•	 สถานประกอบการดเีดน่	ดา้นความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดลอ้มในการ
ทำงาน	ระดบัประเทศ	7	ปตีดิตอ่กนั	(ป	ีพ.ศ.	2546	-	2552)	

•	 รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 ระดับเครือ	CP	8	 ปีติดต่อกัน		
(ป	ีพ.ศ.	2538	-	2552)	

• รางวลัเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการทำงานระดบัวชิาชพีดเีดน่	ระดบัประเทศ	ประจำป	ี
พ.ศ.	2548	

	
	 ด้านลูกค้า	

•	 การรบัรองระบบมาตรฐานสากล	 การจดัการดา้นสวสัดภิาพสตัว	์(Animal	Welfare)	
ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2547	จนถงึปจัจบุนั	
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•	 การรบัรองระบบมาตรฐาน	British	Retail	Consortium	Standard	:	BRC	ตัง้แตป่	ี
พ.ศ.	2546	จนถงึปจัจบุนั	

•	 Supplier	of	the	Year	2007	:	KFC	UKI	ประเทศองักฤษ	
•	 Outstanding	Commitment	 to	Animal	Welfare	(Best	Overall	Animal	
Welfare	Audit	Performance	2007	:	KFC	UKI	ประเทศองักฤษ)	

	
	 ด้านบุคลากร	

•	 การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย	(มรท.	8001)	 ตั้งแต่ป	ี พ.ศ.	
2548	จนถงึปจัจบุนั	


ตารางที ่1 สรปุรางวลั	BKP


















	 ความสำเรจ็ของ	BKP	ในวนันี	้มิไดเ้กดิขึน้โดยบงัเอญิ	หากแตเ่ปน็การสัง่สมประสบการณ	์
กวา่	80	ปขีองเครอืเจรญิโภคภณัฑ	์(CPG)	นำมาถา่ยทอดองคค์วามรูสู้บ่รษิทัในเครอื	ซึง่รวมถงึ	
CPF	 และส่งต่อองค์ความรู้	 และประสบการณ์ในการดำเนินงานต่างๆ	 มาสู	่BKP	 ในปัจจุบัน	
การกอ่ตัง้โรงงาน	BKP	 แหง่ที	่2	 จงึเปน็การเรยีนรูจ้ากประสบการณท์ีผ่า่นมา	 และนำมาปรบัใช้
เพือ่พฒันาใหด้ยีิง่ขึน้	

พ.ศ.	

2542	 u

2543	

2544	 ut

2545	

2546	 utl

2547	 	 tl

2548	 uln

2549	 l

2550	 ull

2551	 tllll66

2552	 tllll666

u ระดับองค์กร	t ระดับจังหวัด	l ระดับประเทศ	6 จากต่างประเทศ	n รางวัลบุคคล
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เรียนรู้เพื่อต่อยอด	
	 จากประสบการณ์โรงงานแรกทีก่รงุเทพมหานคร	ซึง่เปดิดำเนนิการมาตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2516
เมือ่มกีารกอ่สรา้งโรงงานแหง่ที	่2	 ทีส่ระบรุ	ี ทำให	้BKP	 ไดเ้กบ็เกีย่วประสบการณ์ในดา้นตา่งๆ		
ทีผ่า่นมา	นำมาพฒันาตอ่ยอดองคค์วามรู	้เพือ่ปรบัปรงุแก้ไข	ปอ้งกนัปจัจยัเสีย่งตา่งๆ	ทีจ่ะเกดิขึน้
ส่งผลให้โรงงาน	BKP	 สระบุรีแห่งนี	้ เป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพทันสมัย	 ได้มาตรฐานในอันดับ
ตน้ๆ	ของโรงงานในประเทศไทย	ทัง้นีเ้ปน็ผลมาจากความใส่ใจในประเดน็สำคญัตา่งๆ	ดงันี	้

	 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน	:	ยุทธศาสตร์สำคัญสู่ความสำเร็จ		
	 เพื่อให้การผลิตสินค้าจากเนื้อไก่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว	้	
ผูบ้รหิารไดเ้ริม่ใหค้วามสำคญัตัง้แตก่ารเลอืกทำเลทีต่ัง้	ซึง่ไดค้ำนงึถงึปจัจยัหลกัๆ	ไดแ้ก	่

1.	ใกลแ้หลง่วตัถดุบิ	ทัง้ในสว่นของอาหารสตัว	์ซึง่	BKP	จะอยู่ใกลก้บัโรงงานอาหารสตัว์
โคกตูม	 จ.ลพบุร	ี และแหล่งฟาร์มเลี้ยงไก่ที่จะส่งวัตถุดิบเข้าสู่ โรงงาน	 เพื่อลด	
ระยะเวลาในการขนสง่ไก	่อนัจะชว่ยลดความเสีย่งในดา้นตา่งๆ	ดว้ย	ทัง้นีท้ัง้สองสว่น
จะอยู่ในรศัมีไมเ่กนิ	30	กิโลเมตร	รอบโรงงาน	

2.	ใกลแ้หลง่แรงงาน	พนกังานเกอืบ	5,000	คน	อาศยัอยูร่อบๆ	โรงงาน	พนกังานทีอ่ยู่
ไกลที่สุดใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน	2	 ชั่วโมง	 หรือประมาณ	140	 กิโลเมตร		
โดยพนกังานบางสว่นอยู่ในชมุชนแกง่คอย	จ.สระบรุ	ี

3.	ใกล้แหล่งพลังงาน	 ที่ตั้งของ	BKP	 เป็นจุดยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่ง	 นอกจากติดถนน
มติรภาพแลว้	ดา้นหลงัของโรงงานเปน็แนวทอ่กา๊ซธรรมชาต	ิซึง่เปน็ประโยชนส์ำหรบั
โรงงานอยา่งมาก	

4.	ใกลแ้หลง่นำ้	 เนือ่งจากการผลติหรอืชำแหละไก	่จำเปน็ตอ้งใชน้ำ้ในปรมิาณมาก	และ
โรงงานแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำป่าสัก	 ซึ่งสามารถเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับโรงงานไก่สด
และไกพ่รอ้มรบัประทานไดเ้ปน็อยา่งด	ี

5.	ใกล้ถนนสายหลักสะดวกในการขนส่ง	 โรงงานตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ	 ทำให้ม	ี
ความสะดวกสบายในการขนส่ง	 ทั้งการขนส่งวัตถุดิบ	 และการขนส่งสินค้า	 ทำให้
สามารถควบคมุคณุภาพไดต้ามตอ้งการ	

 
	 การออกแบบวางผังโรงงาน	
	 การออกแบบวางผังโรงงาน	BKP	 สระบุร	ี เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
การตั้งโรงงานที่กรุงเทพมหานคร	 แล้วนำมาต่อยอดเพื่อให้ได้โรงงานที่ได้มาตรฐานปลอดภัย		
เพื่อให้สามารถตอบสนองกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	
ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กรมปศุสัตว	์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
เปน็ตน้	รวมทัง้การคำนงึถงึสิง่แวดลอ้ม	และเทคโนโลยตีา่งๆ	ทีจ่ะตอ้งใช้ในโรงงานดว้ย	
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	 การวางผงัโรงงาน	 จะมกีารแบง่แยกโซนทีช่ดัเจน	 สำหรบัโรงงานชำแหละไกส่ด	 จะแบง่
เปน็สว่น	Low	Care	กบั	High	Care	โดยสว่น	Low	Care	เริม่ตัง้แต่ไกม่ชีวีติ	เชอืดไก	่ถอนขน	
ลว้งเครือ่งใน	จนถงึกระบวนการลดอณุหภมู	ิ สำหรบัสว่น	High	Care	 เริม่ตัง้แตอ่ณุหภมูขิองไก่
ได้ตามที่ต้องการก็เข้าสู่กระบวนการชำแหละเป็นชิ้นส่วน	 ตัดแต่งพิเศษ	 เพื่อส่งให้ลูกค้า	
ตามความตอ้งการ		
	 ในส่วนโรงงานแปรรูปเนื้อไก	่ จะแบ่งเป็นส่วนดิบ	 และส่วนสุก	 โดยส่วนดิบ	 เริ่มตั้งแต่
เนื้อไก่เข้าสู่โรงงาน	 รวมไปถึงวัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 จนถึงกระบวนการนวด	 สำหรับส่วนสุก	 คือ		
การที่สินค้าผ่านความร้อนเรียบร้อยพร้อมทาน	 ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 มั่นใจต่อการบริโภค		
เชื้อจุลินทรีย์โดนทำลาย	100%	 แล้วเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งเพื่อเป็นการรักษา	 ถนอมอาหาร		
ซึง่สามารถเกบ็รกัษาได	้1	ป	ีถงึ	1	ปคีรึง่	จนถงึกระบวนการบรรจถุงุ		
	 นอกจากนั้น	 การออกแบบโรงงานยังมีรายละเอียดต่างๆ	 เช่น	 การทำ	Flow	 ของ	
สายการผลิตต่างๆ	 ได้มีการออกแบบโรงงานเป็น	One	Way	System	 เข้า-ออกคนละทาง		
ไมม่กีารทำงานขา้มไปขา้มมา	 ไมว่า่จะเปน็ทางเดนิของเนือ้ไกห่รอืทางเดนิของวตัถดุบิ	 ในสว่นดบิ
จะเขา้มาเปน็เสน้ตรง	 มกีารวาง	Lay-out	 ของตำแหนง่ทีต่ัง้ตา่งๆ	 ตัง้แตก่ารตัง้วตัถดุบิ	 การตัง้
ห้องเนื้อสด	 ห้องล้าง	 เนื่องจากส่วนสำคัญของโรงงานผลิตอาหารคือ	 การล้าง	 จึงต้องมีการวาง
ตำแหนง่ทีถ่กูตอ้ง	 แมแ้ต่ในสว่นสกุกเ็ชน่กนั	 การวางเครือ่งจกัร	 จะตอ้งมพีืน้ทีส่ำหรบัการลา้งดว้ย	
รวมไปถึงการเข้า-ออกของพนักงานก็มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างส่วนสุกและส่วนดิบ	 ตั้งแต่
ห้องแต่งตัวที่แยกกัน	 ห้องเก็บเสื้อผ้ามีล็อกเกอร์ให้เก็บของส่วนตัว	 เป็นต้น	 อีกทั้งระบบต่างๆ		
ที่ใช้ในโรงงานทั้งระบบน้ำ	 ระบบแอร	์ อากาศภายในโรงงาน	 ตลอดจนอุปกรณ์การทำงาน	 จะ
ออกแบบจัดวางให้เป็นไปตามระบบ	One	Way	System	 เช่นกัน	 เพื่อการควบคุมคุณภาพ	
ในทกุขัน้ตอน	












รปูที ่1 Lay-out	พืน้ที	่BKP	สระบรีุ 
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	 เทคโนโลยี	
	 BKP	ไดเ้ลอืกใชเ้ทคโนโลยีในการควบคมุคณุภาพและสรา้งผลติภาพในกระบวนการผลติ	
คือ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตที่จะทำให้การส่งถ่ายข้อมูลแบบ	
Real-time	 ทำให้การบริหารจัดการเรื่องคุณภาพเร็วยิ่งขึ้น	 และเทคโนโลยีทางด้านกระบวน	
การผลิต	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	 อาท	ิ เครื่องล้วงเครื่องใน
อตัโนมตั	ิ เครือ่ง	Water-Chilled	ตวัไก่ในโรงงาน	Slaughter	House	เครือ่งนึง่	ทอด	อบ	ยา่ง	
และเครือ่งทำความเยน็แชแ่ขง็	IQF	 ในโรงงาน	Further	 เปน็ตน้	 โดยเฉพาะเครือ่งลว้งเครือ่งใน
อตัโนมตั	ิสามารถลดการใชแ้รงงานไดม้ากถงึ	400	คน	และลดตน้ทนุในการผลติได	้
	 ปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีของ	BKP	 คือ	 การลดต้นทุน	 โดยเฉพาะต้นทุน
ดา้นพลงังาน	 การนำเทคโนโลยมีาใชจ้ะตอ้งคำนงึถงึการประหยดัพลงังานดว้ย	 ไม่ใชเ่ลอืกเฉพาะ
เทคโนโลยทีีม่รีาคาถกูเทา่นัน้	ยกตวัอยา่งเชน่	BKP	ใชก้า๊ซธรรมชาตแิทนถา่นหนิ	ทัง้ๆ	ทีก่ารใช้
ถ่านหินจะราคาถูกกว่า	 แต่ในขณะเดียวกันก๊าซธรรมชาติสามารถใช้แทนน้ำมันเตาที่มีราคาแพง
กว่าได	้ ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง	 สามารถที่จะแข่งขันได	้ โดยพลังงานที	่BKP	 เลือกใช้คือ		
Co-Generation	 ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนด้านพลังงานต่อปีได้มากกว่า	30-40	 ล้านบาท	 และ	
การใชพ้ลงังานทดแทน	โดยเปลีย่นมาใช	้Biodiesel	จากการนำเอานำ้มนัทีผ่า่นกระบวนการผลติ
มาทำเปน็	Biodiesel	 เพือ่ใช้ในระบบขนสง่	 ทำใหต้น้ทนุการผลติตำ่	 และเปน็	Green	Energy	
ลดการใชท้รพัยากรธรรมชาติไปในตวัดว้ย	

	 ระบบคุณภาพ	
	 BKP	 เป็นโรงงานชำแหละไก่โรงแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน		
ISO	9002	ในป	ีพ.ศ.	2538	ดงัทีก่ลา่วมาแลว้วา่	โรงงาน	BKP	สระบรุกีอ่สรา้งดว้ยประสบการณ์
ที่สั่งสมมาจากโรงงานมีนบุร	ี และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร	 ประกอบกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารต้องคำนึงถึงความสะอาด	 ปลอดภัยต่อผู้บริโภคส่งผลให้การควบคุมคุณภาพ
เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างโรงงาน	 ซึ่ง	BKP	 ได้นำระบบคุณภาพต่างๆ	 มาใช้เพื่อให้สอดคล้อง	
กบัมาตรฐาน	 และขอ้กำหนดพืน้ฐานตา่งๆ	 ทัง้จากหนว่ยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งและความตอ้งการ
พเิศษของคูค่า้ทีส่ำคญั	 ในอดตีทีผ่า่นมาการกอ่สรา้งโรงงานของ	BKP	 คำนงึถงึเฉพาะขอ้กำหนด
ของกรมปศสุตัวเ์ทา่นัน้	 แตเ่มือ่	BKP	 มลีกูคา้ตา่งประเทศมากขึน้	 จำเปน็ตอ้งมขีอ้กำหนดหรอื
มาตรฐานทีเ่ปน็สากลเพิม่เตมิขึน้มา	 การสง่ออกสนิคา้ไปยงักลุม่ลกูคา้ตา่งๆ	 จำเปน็ตอ้งมผีูต้รวจ
ประเมนิระบบคณุภาพและมาตรฐานจากตา่งประเทศมาใหก้ารรบัรอง	 โรงงานจงึตอ้งมกีารพฒันา
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของลกูคา้ตลอดเวลา	
	 ข้อกำหนดพื้นฐาน	(Basic	Requirement)	 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสากลที่เป็น	
ทีย่อมรบัโดยทัว่ไปที	่BKP	 ดำเนนิการอยู	่ ไดแ้ก	่Good	Manufacturing	Practices	(GMP)		
ซึง่เปน็มาตรฐานขัน้ตอนการผลติทีด่	ีHazard	Analysis	and	Critical	Control	Point	(HACCP)	
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เปน็ระบบการผลติอาหารทีป่ลอดภยั	มาตรฐาน	EST/TH,	ISO	9001	เปน็มาตรฐานระดบัสากล
ของระบบการดำเนินงานและจัดการการผลิต	 ต่อมาเมื่อมีลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น	BKP		
จะใช้กระบวนการในการรับฟังความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ	 เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ	
ให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน	 เช่น	 มาตรฐาน	British	Retail	
Consortium	Standard	(BRC)	 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร	 ซึ่งครอบคลุม
กระบวนการผลติและการจดัการบคุลากร	มาตรฐาน	Islamic	Approval	of	Muslim	Religious	
Food	(Halal)	เปน็อาหารหรอืผลติภณัฑท์ีส่อดคลอ้งตามหลกัศาสนาอสิลาม	Assured	Chicken	
Production	(ACP),	Testing	Laboratories	(ISO/IEC	17025)	เปน็ตน้	
	 นอกเหนอืไปจากนัน้	BKP	 ยงัมมีาตรฐาน	OSHAS	18001	(Occupational	Safety		
&	Health	Administration	Management	System)	 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการ	
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการทำงาน	 มาตรฐาน	ISO	14001	 ซึง่เปน็มาตรฐานในเรือ่ง	
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	 และมาตรฐาน	TLS	8001	(Thai	Labour	Standard)	 ซึ่งเป็น
มาตรฐานรบัรองในเรือ่งของความปลอดภยัและสวสัดภิาพของพนกังานอกีดว้ย	
	 กล่าวโดยสรุปแล้วโรงงาน	BKP	 สระบุร	ี เป็นโรงงานที่คำนึงถึงคุณภาพ	 นับตั้งแต	่
การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน	 อันเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อให้สามารถแข่งขันได	้ โดยเลือกทำเล	
ที่ตั้งที่อยู่ใกล้ปัจจัยการผลิตต่างๆ	 ทั้งวัตถุดิบ	 แรงงาน	 การขนส่ง	 แหล่งพลังงาน	 เป็นต้น		
การออกแบบโรงงานทีค่ำนงึถงึหลกัความปลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภค	การเลอืกใชเ้ทคโนโลย	ีทัง้เทคโนโลย	ี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการผลิต	 เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน	
ในการผลิต	 รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด	
ในดา้นตา่งๆ	ทัง้ขอ้กำหนดตามกฎหมาย	ขอ้กำหนดดา้นคณุภาพ	ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั	
ความเชื่อตามหลักศาสนา	 และข้อกำหนดพิเศษซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้าโดยปัจจัยต่างๆ	
เหลา่นี	้ จะสง่ผลตอ่การดำเนนิงานของโรงงานในระยะยาว	 โดยเฉพาะในแงข่องการไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนัในตลาด	 ทัง้นี	้ เปน็ผลจากวสิยัทศันอ์นักวา้งไกลของผูบ้รหิารในการทีจ่ะเลอืกสิง่ทีด่ทีีส่ดุ
มาใช้ในการสรา้งโรงงานเพือ่ใหส้ามารถสรา้งโรงงานใหเ้รว็ทีส่ดุ	 ประหยดัตน้ทนุทีส่ดุ	 โดยการสรา้ง
โรงงานแตล่ะแหง่จะตอ้งมกีารวางแผนลว่งหนา้	 มกีารแบง่ปนัประสบการณเ์พือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู้
ทั้งความสำเร็จและล้มเหลวของการดำเนินงานในกลุ่ม	CPF	 ด้วยกัน	 อันจะทำให้การพัฒนา	
เปน็ไปอยา่งรวดเรว็	เนือ่งจากมตีน้แบบจากโรงงานอืน่ๆ	ในเครอื		


การควบคุมคุณภาพ	
	 เมื่อต่อยอดความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา	 พัฒนาเป็น	BKP	 ในปัจจุบัน	 สิ่งสำคัญ	
ส่วนหนึ่งที่จะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้คือ	 การรักษาคุณภาพมาตรฐานให้สามารถดำเนินการ	
ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่	BKP	มรีะบบการควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนการผลติ	ผา่นพนกังานทกุระดบั
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ภายใต	้BKP	Quality	System	 ทีค่วบคมุคณุภาพในกระบวนการผลติตัง้แตต่น้นำ้จนถงึปลายนำ้	
ตามรูปแบบระบบบริหารจัดการของ	BKP	 ที่เป็นการทำธุรกิจแบบครบวงจร	 หรือ	Fully	
Integration	ทำใหส้ามารถควบคมุคณุภาพตัง้แตต่น้นำ้คอื	สว่น	Feed	ผลติอาหารสตัว	์สว่น	Farm	
ที่มีทั้งฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ	 ฟาร์มเลี้ยงไก่กระทง	 โรงฟัก	 จากนั้นจะเป็นส่วนของ	Processing	 คือ	
โรงงานชำแหละและโรงงานแปรรปู	จนถงึปลายนำ้คอื	Food	ซึง่เปน็	Ready	Meal	
	
	 PDCA	:	แนวทางพื้นฐาน	
	 ในการควบคมุคณุภาพดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้	BKP	ไดด้ำเนนิกจิกรรมคณุภาพโดยใชแ้นวทาง	
PDCA-BKI	(Plan-Do-Check-Act-Benchmarking-Kaizen-Innovation)	 เพื่อให้สามารถ
ควบคมุ	และปรบัปรงุคณุภาพไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	โดยในการบรหิารงานประจำวนั	(Daily	Management)
ซึ่งมุ่งเน้นพนักงานระดับปฏิบัติการทั้งรายวัน	 และรายเดือน	 จะใช้แนวทาง	PDCA	 เป็นกรอบ	
ในการควบคุม	 และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 ผ่านการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	
ทีก่ำหนดไว	้ เพือ่ควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนการผลติใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กำหนดตา่งๆ	 และจะใช้
การติดตามผลรายสัปดาห	์ (Weekly	Benchmarking/Kaizen/Innovation)	 โดยมีการ	
เปรยีบเทยีบกนั	(Benchmarking)	 ภายในระหวา่ง	3	 โรงงานของ	CPF	 คอื	 กรงุเทพฯ	 สระบรุ	ี	
และนครราชสีมา	 เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	(Continuously	Improvement)		
ด้วยการใช	้Kaizen-DMAIC	(Kaizen-Define-Measure-Analyze-Improve-Control)	
กระตุ้นให้เกิดการสรรค์สร้างนวัตกรรม	(Innovation)	 เป็นระยะๆ	 ทำให้เกิดการก้าวกระโดดของ	
ผลการดำเนนิการ	และทำใหเ้กดิการปรบัปรงุทีท่นัตอ่ความตอ้งการของลกูคา้และทศิทางธรุกจิอยูเ่สมอ	
	 สำหรบัแนวทางในการดำเนนิกจิกรรมคณุภาพในแตล่ะระดบั	 จะมกีารจดักจิกรรมคณุภาพ
อยา่งตอ่เนือ่ง	ดงันี	้

1.	พนักงานรายวัน พนักงานรายเดือน	 กิจกรรมคุณภาพจะแฝงไปในงานประจำวัน		
โดยผูกโยงเข้ากับแรงจูงใจคือ	 Incentive	 ที่เพิ่มขึ้น	 เช่น	 งานผลิตทั้งในส่วนของ	
โรงชำแหละและโรงงานแปรรูป	 เช่น	 ในกรณีของการตัดชิ้นส่วนไก	่ จะไม่ได้คำนึงถึง
ปรมิาณทีพ่นกังานจะทำได้ในแตล่ะวนัเทา่นัน้	 หากแตจ่ะตอ้งดใูนเรือ่งของคณุภาพของ
ชิน้สว่นนัน้ๆ	ดว้ยวา่	พนกังานสามารถตดัไดต้รงตาม	Spec	ทีก่ำหนดไวห้รอืไม	่(ลกูเตา๋	
ชิ้น	 เส้น	 รูปหัวใจ	 หรือแบบอื่นๆ	 ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าพิเศษภายในประเทศ	 และ
ลกูคา้ตา่งประเทศ)	 ถา้เกดิการ	Rework	 อนัเนือ่งมาจากการตดัชิน้สว่นไม่ไดค้ณุภาพ	
จำนวนการผลติที่ไดจ้ะตอ้งถกูหกัลบดว้ยสนิคา้	Rework	ทีเ่กดิขึน้	


	 จากกิจกรรมคุณภาพที่แฝงอยู่ในการปฏิบัติงานประจำวัน	BKP	 ได้จัดกิจกรรม	BKP-
Competition	 เพือ่ประกวดทกัษะในทกุเดอืน	 เชน่	 การประกวดการหัน่ชิน้สว่นไกพ่เิศษของลกูคา้
ตา่งประเทศในโรงชำแหละไก	่และปรมิาณการลดความสญูเสยีของ	Ingredient	 ในการทำไกป่รงุสกุ
ของโรงงานแปรรปู	
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2.	พนักงานระดับหัวหน้างาน	 มีหน้าที่ ในการควบคุมให้คนงานปฏิบัติตาม	Work	
Instruction	 อย่างถูกต้อง	 โดยจะผูกเรื่องคุณภาพเข้ากับแรงจูงใจ	 (Incentive)		
เช่นเดียวกัน	 หากลูกน้องได	้Incentive	 สูง	 หัวหน้างานก็จะได้รับ	Incentive	 สูง	
เชน่เดยีวกนั	

3.	พนักงานระดับบริหาร	(ระดับ	GM,	DM)	 จะมีส่วนร่วมกิจกรรมคุณภาพในระดับ	
ของการเปน็	Auditor	หรอื	Monitoring	ดงันัน้	จะไม่ไดผ้กูเรือ่งของคา่ตอบแทนไวก้บั
กิจกรรมคุณภาพ	 หากแต่ผู้บริหารจะถูกประเมินผลจากข้อกำหนดตามระบบมาตรฐาน
ตา่งๆ	เชน่	ระบบ	ISO,	SHE	เปน็ตน้	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่2 ตวัอยา่งกจิกรรมปรบัปรงุตามแนวทาง	PDCA-BKI	
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	 จาก	Kaizen	สู่	Innovation	 		
	 นอกจากการประเมนิประสทิธภิาพการทำงานเปน็รายสปัดาหต์ามแนวทาง	PDCA-BKI	
แลว้	BKP	 ไดต้อ่ยอดการพฒันาการสรา้งนวตักรรมการปฏบิตังิานตามแนวทางดงักลา่วใหเ้กดิขึน้
เปน็ประจำอยา่งนอ้ย	1	นวตักรรมตอ่ไตรมาส	 โดยมรีะบบ	CPF-INNOVACO	 เปน็ตวักระตุน้
ใหเ้กดิความมุง่มัน่ในการสรา้งนวตักรรมในงานของ	BKP	 และจะนำไปบรรจใุนระบบการจดัการ
ความรู	้ (KM-Focus)	 ซึ่งเป็นการแปลงนวัตกรรมเป็นสารสนเทศที่เป็นแนวทางปฏิบัต	ิ
ใหห้นว่ยงานอืน่ๆ	สามารถเรยีนรูร้ว่มกนัได	้เพือ่เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพใหส้งูขึน้		
	 INNOVACO	 เป็นกิจกรรมการปรับปรุงโดยใช้หลักการของการดำเนินกิจกรรม	
กลุม่คณุภาพหรอื	Quality	Control	Cycle	(QCC)	โดยมแีนวคดิในการปรบัปรงุตามความหมาย
ของ	INNOVACO	ดงันี	้
	 INNO	=	 Innovation	การปรบัปรงุเพือ่สรา้งนวตักรรม	
	 V	 =	 Valuable	กจิกรรมปรบัปรงุทีด่ำเนนิการตอ้งสรา้งคณุคา่ใหแ้กอ่งคก์ร	
	 A	 =	 Applicable	การปรบัปรงุตอ้งสามารถดำเนนิการไดจ้รงิ	
	 C	 =	 Creative	เปน็ความคดิสรา้งสรรคข์องพนกังาน	
	 O	 =	 Organization	Learning	&	Teaching	เกดิการเรยีนรูภ้ายในองคก์ร		
	 	 	 มกีารแบง่ปนัความรู	้
	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องใน	BKP	 จึงมีการจัดกิจกรรม	
BKP-Innovation	 เพือ่มอบรางวลัในทกุๆ	 ไตรมาส	 โดยม	ีSenior	Leader	Team	(SLT)	 เปน็	
ผูม้อบรางวลัดว้ยตนเองในโรงอาหารและในโรงงาน

ตารางที ่2 Innovation	Scoring	and	Reward	INNOVACO	

Inno- 0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

V-Valuable	 นอ้ยกวา่	1	ลา้นบาท
ตอ่ป	ี

มากกวา่	1	ลา้นบาท
แตน่อ้ยกวา่	5		
ลา้นบาทตอ่ป	ี

มากกวา่	5	ลา้นบาท
แตน่อ้ยกวา่	10		
ลา้นบาทตอ่ป	ี

มากกวา่	10	ลา้นบาท
ตอ่ป	ี

A-Applicable	 มกีารนำนวตักรรม	
ไปสูก่ารปฏบิตั	ิ
ไดเ้พยีงเลก็นอ้ย	

นำนวตักรรมไปสู	่
การปฏบิตัิใหส้นอง
ความตอ้งการของ
องคก์รไดร้ะดบัหนึง่	

นำนวตักรรม	
ไปปฏบิตัิใหส้นอง
ความตอ้งการของ
องคก์รไดเ้ปน็อยา่งด	ี

นำนวตักรรม	
ไปปฏบิตัิใหส้นอง
ความตอ้งการของ
องคก์รได	้
อยา่งสมบรูณ	์

C-Creative	 ลอกเลยีนแบบมาจาก
ผูอ้ืน่และพฒันา	
ใหเ้ปน็ประโยชน	์
ตอ่องคก์รได้ใน	
ระดบัหนึง่	(Copy	&	
Development)	

คดิคน้นวตักรรม	
ขึน้เองและพฒันา	
ใหเ้ปน็ประโยชนก์บั
องคก์รได้ใน	
ระดบัหนึง่	(Create	
&	Development)	

คดิคน้นวตักรรม	
ขึน้เองและเปน็
ประโยชนต์อ่องคก์ร
เปน็อยา่งด	ี

คดิคน้นวตักรรม	
ขึน้เองและเปน็
ประโยชนต์อ่องคก์ร
อยา่งสมบรูณ	์

O-Organizational	
Learning	&	
Teaching	

นวตักรรมนี	้
เปน็ประโยชนก์บั
หนว่ยงานเฉพาะ		
และบนัทกึเปน็	KM	
เฉพาะกจิได	้

นวตักรรมนี	้
เปน็ประโยชนก์บั
หลายหนว่ยงาน	
ในองคก์ร	บนัทกึเปน็	
KM	องคก์รได	้

นวตักรรมนีส้ามารถ
ปรบัปรงุเปน็	OL	
เพือ่สนองตอ่	
การเปลีย่นแปลง	
ทัง้องคก์รได	้

นวตักรรมทีพ่ฒันา
จาก	OL	เปน็	OT	
เพือ่แนะนำหรอืสอน
หนว่ยงานอืน่ภายใน
องคก์รหรอืหนว่ยงาน
อืน่ของ	CPF	ได	้
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รปูที ่3 ตวัอยา่งกจิกรรมทีช่นะการประกวด	BKP-Innovation	
	 	
	 ก้าวกระโดดด้วย	Lean	และ	Six	Sigma	
	 กิจกรรมคุณภาพ	 INNOVACO	 เน้นการปรับปรุงคุณภาพสำหรับพนักงานระดับ	
ปฏิบัติการและหัวหน้างาน	 ในรูปแบบของการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไป	 แต่สำหรับกิจกรรม
คณุภาพในระดบัองคก์รซึง่เปน็การปรบัปรงุอยา่งกา้วกระโดดนัน้	BKP	 ไดน้ำแนวทางของ	Lean	
และ	Six	Sigma	 มาใช	้ โดยมุ่งเน้นที่ผู้บริหารระดับสูง	 โดยมีรอบระยะเวลาในการติดตามเป็น	
รายเดือน	(Cumulate	Monthly)	 ซึ่งกิจกรรมการปรับปรุงนี้จะนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการ	
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในอนาคตด้วย	 เพื่อให้ผู้บริหารเหล่านั้นมีมุมมองในการปรับปรุงคุณภาพ
และการแก้ไขปญัหาในเชงิสถติมิากขึน้	

รปูที ่4 ตวัอยา่งกจิกรรม	Lean/Six	Sigma	
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คนคุณภาพ	รักษาระบบคุณภาพ	
	 เปน็ทีท่ราบกนัอยูท่ัว่ไปวา่	เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ได้ใหค้วามสำคญักบับคุลากรเปน็อยา่งมาก
ดงัคำกลา่วของ	ประธานเครอืเจรญิโภคภณัฑ	์ทีว่า่	“คนเปน็ทรพัยากรทีส่ำคญัลำ้คา่ อนัเปน็หวัใจ
ขององคก์รทกุองคก์ร”	 ดงันัน้	 แนวทางในการขบัเคลือ่นระบบคณุภาพของ	BKP	 ทีม่พีนกังาน
กวา่	5,000	คน	จงึไดน้ำแนวทางที	่CPF	ไดร้บัการถา่ยทอดจากรุน่สูรุ่น่	จากเครอืเจรญิโภคภณัฑ	์
ที่ไดถ้อืปฏบิตัมิากวา่	80	ป	ีจนกลายมาเปน็วฒันธรรมองคก์ร	CPF	หรอื	CPF	Way	หลอมรวม
ไปกบัวฒันธรรมการทำงานของ	BKP	 ทีเ่ปน็การทำงานแบบพีส่อนนอ้ง	 นอ้งชว่ยพี	่ และการนำ
ทฤษฎ	ี2	สงู	1	ตำ่	(ประสทิธภิาพสงู	คา่ตอบแทนพนกังานสงู	ตน้ทนุการผลติตำ่)	มาปฏบิตัอิยา่ง
ทั่วถึง	 ทำให้บุคลากรของ	BKP	 เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ	 ผ่านการหล่อหลอมตามวัฒนธรรม		
CPF	Way	ดงันี	้

1.	พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง	ทัง้ในเรือ่งกระบวนการทำงาน	วธิกีารทำงาน	การโอนยา้ย
ตำแหนง่งาน	เนือ่งจากการทำงานในโรงงาน	BKP	ซึง่เปน็อตุสาหกรรมอาหาร	ดงันัน้
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง	 พนักงานที่จะเข้าทำงาน	
ในโรงงานจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนชุดก่อนเข้าสายการผลิตประมาณ	15	 นาท	ี	
ตอ้งทำงานในพืน้ทีท่ีม่กีารควบคมุอณุหภมูิ	 พนกังานซึง่สว่นใหญเ่ปน็ชาวบา้นจะตอ้ง
ปรบัตวั	ยอมรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้จากกระบวนการทำงาน	

2. ใฝ่รู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ BKP	 มีการส่งเสริมการใฝ่รู	้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู	้	
ตัง้แตก่ระบวนการในการทำงานทกุวนั	ทกุการประชมุ	ทกุหนว่ยงาน	มกีารสง่เสรมิให้
พนกังานเปน็วทิยากรเพือ่สอนกนัเอง	 เชน่	 พนกังานระดบัแผนกทกุคน	 จะมีโอกาส
ในการสอนพนกังานรายวนั	พนกังานรายเดอืน	หรอือาจจะสอนพนกังานระดบัแผนก
ดว้ยกนั	เปน็ตน้	

3.	สรรค์สร้างนวัตกรรม BKP	 มีการจัดประกวดนวัตกรรมในชื่อกิจกรรม	
INNOVACO	Day	 เป็นประจำทกุเดือน	 โดยใหพ้นกังานทกุระดบัสง่ขอ้เสนอแนะ	
ในการปรับปรุงงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน	 สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห	์
หาข้อเสนอแนะตามความถนัดของพนักงานเอง	 เช่น	Why-Why	Analysis,	
Kaizen,	Lean	และ	Six	Sigma	เปน็ตน้	เพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานเกดิการสรรคส์รา้ง
นวตักรรมในการทำงานอยา่งตอ่เนือ่ง		

4.	มีคุณธรรมและความซื่อสัตย ์ บุคลากรของ	BKP	 ตั้งแต่ระดับผู้นำองค์กรมุ่งมั่น	
ในการสร้างวัฒนธรรมให้มีคุณธรรมและความซื่อสัตย	์ โดยมีการใช้คู่มือ	 “จริยธรรม
สำหรับพนักงาน จริยธรรมคู่พนักงาน ธรรมาภิบาลคู่บริษัท”	 ซึ่งจะแจกให้แก	่
พนักงานทุกระดับ	 นอกจากนั้นผู้นำยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม
และซือ่สตัย	์ สง่ผลใหพ้นกังานตระหนกัถงึการปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัย	์ เพือ่ผลติ
สนิคา้ทีม่คีณุภาพใหแ้กล่กูคา้	
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5.	มุง่มัน่เพือ่ความสำเรจ็	โดยการผสมผสานแนวคดิการบรหิารจดัการองคก์รแบบ	2	สงู
1	 ตำ่และการกำหนดเปา้หมายระดบัองคก์ร	 ระดบับคุคลทีช่ดัเจน	 ประกอบกบัการมี
ระบบตดิตามงาน	Follow	Up	และ	Coaching	แบบพีส่อนนอ้ง	นอ้งชว่ยพี	่ ทำให้
ทมีงานของ	BKP	 มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะนำพาองคก์รไปสูเ่ปา้หมายทีต่ัง้ไว	้ โดยตระหนกั	
ดีว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอาหารที่มีคุณภาพด	ี ตามพันธกิจของ	BKP	
(HESTSEC)	เพือ่สง่มอบใหล้กูคา้ทัว่โลก	

6.	ตอบแทนคุณแผ่นดิน	 ผลจากการปลูกฝังการทำงานร่วมกันแบบพี่น้องของ	BKP	
นอกจากจะทำใหเ้กดิการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบับคุลากรภายในองคก์รของตนเองแลว้
ยงัสง่ผลใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่ตีอ่ชมุชนโดยรอบอยา่งมากมาย	 ผา่นโครงการจติอาสา
ตา่งๆ	เพือ่ตอบแทนคณุแผน่ดนิ	เชน่		
•	 โครงการ	 ก.ไก่แก่งคอยรอยยิ้มเปื้อนส	ี ซ่อมแซมและทาสีเครื่องเล่นและตกแต่ง
สนามเดก็เลน่ของโรงเรยีนวดัขอนหอม	ต.ตาลเดีย่ว	อ.แกง่คอย	จ.สระบรุ	ี	

•	 โครงการน้องอิ่มท้อง-พี่อิ่มใจ	 การสนับสนุนอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษาของ
โรงเรยีนตา่งๆ	ใน	อ.แกง่คอย	จ.สระบรุ	ี	

•	 โครงการปลกูชวีติยัง่ยนืคนืสูผ่นืปา่	ปลกูปา่ประดูแ่ดง	ณ	นำ้ตกมวกเหลก็	 เพือ่ให้
เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วอกีแหง่หนึง่ของ	จ.สระบรุ	ีเปน็ตน้	


	
พัฒนาคน	พัฒนาองค์กร	
	 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ	BKP	 เป็นการบูรณาการการบริหารตั้งแต่การจัด
โครงสร้างองค์กร	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 การออกแบบค่าตอบแทน	 การยกย่องชมเชย	
การสรา้งระบบการเรยีนรูท้กุระดบั	การออกแบบความกา้วหนา้โดยนำ	Core	Competency	ของ
องคก์รเปน็แนวทางในการออกแบบระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล	 สง่ผลไปถงึระบบการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของ	BKP	 ที่เป็นการนำวิสัยทัศน	์ พันธกิจ	Core	Competency	 รวมทั้งปัจจัย	
ทีส่ง่ผลตอ่ความสำเรจ็ขององคก์ร	 มากำหนดเปน็เปา้หมายการปฏบิตังิานขององคก์รและกระจาย
ลงสู่บุคลากรทุกระดับ	 จากนั้นจะใช้ระบบการเรียนรู้และพัฒนา	(Schooling,	Mentoring,	
Coaching)	 ทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว	้ นอกจากนั้น		
ผูน้ำไดน้ำกรอบความสามารถของผูน้ำ	(LCA	:	Leadership	Competency	Attitude)	 มาเปน็
แนวทางในการสร้างระบบการเรียนรู้	 การพัฒนาบุคลากรของ	BKP	 โดยมีการออกแบบระบบ	
การเรยีนรู้ใหเ้กดิความสมัพนัธก์นั	ใน	2	รปูแบบคอื	

1.	การออกแบบการเรยีนรูเ้ปน็ระบบมาตรฐานตามระดบัตำแหนง่งาน (GDP)	 เชน่	
ระดบัพนกังานตอ้งเขา้เรยีนหลกัสตูร	Employee	Champion	Development	ระดบั
บงัคบับญัชาตอ้งเขา้เรยีนหลกัสตูร	Productivity	Manager	Development	เปน็ตน้	
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2.	การออกแบบการเรยีนรูต้ามสายงาน (OJT)	 โดยมกีารวเิคราะหป์จัจยักระบวนการ		
วธิกีารทำงานระบบมาตรฐาน	 ขอ้กำหนดของลกูคา้	 มาออกแบบเปน็ระบบการเรยีนรู้	
ผา่นวธิกีาร	Schooling,	Mentoring,	Coaching	 เพือ่ตอบสนองวสิยัทศัน	์พนัธกจิ	
ความสามารถพเิศษ	ปจัจยัแหง่ความสำเรจ็	และวฒันธรรมองคก์ร	














 

รปูที ่5 Training	GDP	Roadmap	


รปูที ่6 ระบบ	OJT

Level 1 

พนักงาน 

(Staff) 

Level 2 

บังคับ

บัญชา

SM 

Level 3 

ผู้จัดการ

ฝ่ายDM

Level 4 

GM/ 

AVP/VP 
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บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส

จำกัด(มหาชน)

	 นอกจากนั้นแล้ว	BKP	 ยังสร้างระบบความก้าวหน้าในอาชีพ	(Career	Progression)		
เป็นมาตรฐานให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานด	ี มีศักยภาพด	ี มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานได	้
รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการสร้างผู้นำในอนาคต	 โดยนำระบบ	Talent	Management		
และ	Succession	Planning	System	 มาใช้รองรับการขยายงานและการเติบโต	 เพื่อมุ่งสู	่
การเปน็ครวัของโลก	โดยพนกังานคนเกง่	(Talent	&	Succession)	จะไดร้บัการพฒันาแบบ	Fast	
Track	 ซึ่งจะมีแผนพัฒนารายบุคคล	(IDP)	 เป็นตัวกำหนดเครื่องมือในการพัฒนาต่างๆ	 เช่น		
การมอบหมายโครงการลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	(Lean	&	Six	Sigma)		
การใหท้นุการศกึษา	 เปน็ตน้	 นอกจากนีย้งัไดร้บัโอกาสในการแสดงความสามารถในเวทตีา่งๆ	 เชน่	
การประชมุผูน้ำระดบัสงูของ	CPF	การเขา้รว่มสมัมนาผูน้ำ	เปน็ตน้
	 การสรา้งความผกูพนัภายในองคก์ร	เปน็อกีปจัจยัหนึง่ที	่BKP	คำนงึถงึ	โดยจะมกีารวดั
ความผูกพันขององค์กรอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นประจำทุกปี	 การวัด	
ความผูกพันอย่างเป็นทางการจะเป็นการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานทุกระดับ	 จากปัจจัย		
9	 ดา้น	 ไดแ้ก	่ ดา้นเครือ่งมอืและอปุกรณ	์ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทำงาน	 ดา้นมาตรฐานและ	
กฎระเบยีบ	ดา้นเปา้หมายในการทำงาน	ดา้นคา่จา้งและสวสัดกิาร	ดา้นโอกาสกา้วหนา้	ดา้นความ
สามารถพนักงาน	 ด้านการทำงานเป็นทีม	 และด้านวิธีการทำงานของหัวหน้า	 โดยจะนำ	
ผลการวิเคราะห์ความผูกพัน	 มาวางเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันขององค์กร	 สำหรับ	
การวัดความผูกพันอย่างไม่เป็นทางการจะดำเนินการผ่านการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ		
คณะกรรมการความปลอดภัย	 กล่องรับความคิดเห็นของบุคลากร	 และนำผลดังกล่าวมาหา
แนวทางในการปรบัปรงุความพงึพอใจ	มกีารตดิตามผลทกุ	6	เดอืน	
	 การที	่BKP	ใหค้วามสำคญัในการพฒันาบคุลากรและการสรา้งความพงึพอใจใหพ้นกังาน	
ถอืเปน็การทำงานเชงิรกุ	 เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากกระบวนการผลติ	 เพราะ	BKP	
เชื่อมั่นว่าหากพนักงานทำงานอย่างมีความสุข	 จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป		
การควบคมุคณุภาพในการผลติกส็ามารถดำเนนิการไดอ้ยา่งประสบความสำเรจ็	

	
ก้าวสู่	TQA		
	 ดว้ยวสิยัทศันข์องผูบ้รหิารระดบัสงู	 ประกอบกบัความเปน็บรษิทัลกูของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์
ซึ่งได้มีการนำกรอบแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย		
สง่ผลให้ในป	ี พ.ศ.	2551	BKP	 ไดน้ำเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาตมิาประยกุต์ใช	้ เพือ่ใหเ้กดิ
ความเชือ่มโยงระบบคณุภาพตา่งๆ	ตลอดจนการบรหิารจดัการองคก์รอยา่งเปน็ระบบ	
	 จากการที	่BKP	 มีพื้นฐานในด้านระบบคุณภาพและระบบบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว		
หากแต่ยังขาดการจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ	 ขาดความเชื่อมโยงและบูรณาการ	 ดังนั้น	BKP		
จึงเริ่มตั้งแต่การทบทวนวิสัยทัศน	์ ปรัชญา	 พันธกิจ	 ค่านิยมขององค์กร	 โดยให้สอดคล้องกับ
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บรษิทัแม	่ คอื	CPF	 จากนัน้ไดด้ำเนนิการตรวจประเมนิภายในองคก์ร	(Assessment)	 โดยการ
ตอบคำถามตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 เพื่อประเมินสถานะปัจจุบันขององค์กร	 และ	
หาโอกาสในการปรบัปรงุตอ่ไป	
	 ผลจากการประเมินองค์กรในเบื้องต้น	BKP	 พบว่า	 ปัญหาที่สำคัญคือ	 การไม่เข้าใจ
เกณฑ์รางวัลอย่างแท้จริง	 เนื่องจากความแตกต่างของภาษาที่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติใช้	
กับภาษาที	่BKP	 ใช	้ เช่น	 การสร้างความผูกพันกับบุคลากร	BKP	 จะใช้โครงการเทใจ		
เป็นเครื่องมือในการสร้างความผูกพัน	 แต่ไม่เข้าใจว่าโครงการเทใจ	 คือ	 การสร้างความผูกพัน	
ในองคก์ร	เปน็ตน้		
	 เมือ่เริม่เขา้ใจเกณฑ	์TQA	แลว้วา่	เกณฑต์อ้งการถามถงึอะไร	BKP	จงึไดม้กีารจดัสรร
กำลงัคนเพือ่รบัผดิชอบในการเขยีน	Application	 เพือ่สง่เขา้สมคัรขอรบัรางวลั	 โดยมหีนว่ยงาน
สนับสนุนข้อมูล	 (Support	Team)	 ที่ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้ทีมเขียน	Application
ซึ่งเป็นบุคลากรจากส่วนกลาง	 และหน่วยงานสื่อสาร	 ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูล	 ตั้งแต่เริ่มต้นจัดทำ
วสิยัทศัน	์พนัธกจิจนถงึการนำ	TQA	มาใช้ในองคก์ร	 เพือ่ใหพ้นกังานซึง่สว่นใหญเ่ปน็พนกังาน
ในโรงงานมคีวามเขา้ใจรว่มกนั	

	 สื่อสารทุกช่องทางเพื่อสร้างความเข้าใจ	
	 ความทา้ทายทีส่ำคญัในการนำเกณฑ	์TQA	มาประยกุต์ใช้ในองคก์ร	กค็อื	การทีจ่ะสือ่สาร	
ให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีความเข้าใจร่วมกัน	BKP	 จึงได้แต่งตั้งหน่วยงานสื่อสาร	 ซึ่งจะเป็น	
Cross	Functional	Team	 ทำหน้าทีว่างแผน	 กำหนดกลยทุธ์ในการสือ่สาร	 ทัง้ชอ่งทางในการ
สือ่สาร	ความถี่ในการสือ่สาร	รวมทัง้การจดักจิกรรมตา่งๆ	เพือ่สือ่สารขอ้มลูทีต่อ้งการใหพ้นกังาน
รบัรู	้โดยมกีารดำเนนิงานอยา่งเปน็ระบบ	กลา่วคอื	

•	 รวบรวมองคค์วามรู้ในทกุหมวดของ	TQA	เพือ่เปน็ขอ้มลูในการสือ่สาร	
• แบง่กลุม่พนกังานเพือ่ใชว้ธิกีารสือ่สารใหเ้หมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย	 โดยแบง่พนกังาน	
เปน็รายวนั	รายเดอืน	ระดบัแผนก	และระดบัฝา่ย		

•	 เลือกใช้เทคนิคในการสื่อสารให้เหมาะสม	 อาท	ิ เสียงตามสาย	 บอร์ดประชาสัมพันธ	์
การ	Morning	Talk	 ทุกเช้าก่อนเข้าสายการผลิต	 การมีกิจกรรมเสริม	 เช่น		
มีเชียร์ลีดเดอร	์ สื่อสารในโรงงาน	 หรือการใช้เพลงเป็นการสื่อ	 โดยจัดกิจกรรม
ประกวดการแตง่เพลง	และการรอ้งเพลงพนัธกจิ	BKP	เปน็ตน้	


	 ผลจากความมุง่มัน่ในการประยกุต์ใช	้TQA	 ในองคก์ร	ผา่นการวางแผนอยา่งเปน็ระบบ	
ทั้งการจัดกำลังคน	 การสื่อสาร	 ความเอาใจใส่ของผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 ทำให	้BKP		
ไดร้บัรางวลัการบรหิารสูค่วามเปน็เลศิ	(TQC)	ประจำป	ีพ.ศ.	2552	ซึง่เปน็ปแีรกทีส่มคัรเขา้รบั
รางวลั	ทา่มกลางความภาคภมูิใจของผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคน	
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บริษัทไทยออยล์จำกัด

(มหาชน)บริษัท ไทยออยล์
จำกัด (มหาชน) 
(Thai Oil Public CompanyLimited)
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(มหาชน)

 “Rome not built in a day.” และ “The Road to Success is always under 
construction.”	 กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว	 และถนนสู่ความสำเร็จย่อมขรุขระเสมอ		
เป็นคำกล่าวของผู้บริหารท่านหนึ่งของบริษัท	 ไทยออยล	์ จำกัด	(มหาชน)	 ที่สะท้อนให้เห็นถึง	
เสน้ทางการเตบิโตขององคก์ร	 ทีต่อ้งผา่นอปุสรรคนานปัการ	 ผา่นการเรยีนรู	้ การลองผดิลองถกู	
เพือ่ไปสูเ่ปา้หมาย	
	 นับแต่วันที่ไทยออยล์ก่อตั้งขึ้นในฐานะโรงกลั่นน้ำมันเอกชนรายแรกของประเทศไทย
จนถงึวนันีเ้ปน็เวลา	50	ปเีตม็	วกิฤตการณท์ีต่อ้งเผชญิระหวา่งเสน้ทางทำใหอ้งคก์รแหง่นีย้ิง่เพิม่
ความแข็งแกร่งมากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไป	 ด้วยวิถีแห่ง	Operation	Excellence	 จนได้รับ	
การยอมรับว่าเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่มีกระบวนการกลั่นแบบคอมเพล็กซ	์(Complex	Refinery)		
ทีท่นัสมยัทีส่ดุแหง่หนึง่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิ	
	 และเพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจ	
ทีช่ะลอตวัลงทัว่โลก	 ความผนัผวนของราคานำ้มนั	 และสภาพการแขง่ขนัทีท่วคีวามรนุแรงยิง่ขึน้	
ไทยออยลจ์งึมุง่พฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	 ดว้ยการนำเอาเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาติ	(TQA)	 มาใช้
ในการบรหิารจดัการองคก์รอยา่งเตม็รปูแบบ	บนพืน้ฐานของหลกัการ	3	ดา้น	ไดแ้ก	่การดำเนนิงาน	
เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ	(High	Performance	Organization	:	HPO)	 การกำกับ	
ดูแลกิจการที่ด	ี (Good	Corporate	Governance)	 และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	
(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)	 ทำให้ไทยออยล์ไดร้บัรางวลัการบรหิารสูค่วามเปน็
เลศิ	(Thailand	Quality	Class	:	TQC)	ในป	ีพ.ศ.	2552	ซึง่เปน็ปแีรกทีส่มคัรเขา้ขอรบัรางวลั	
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ก่อร่างสร้างฐานที่แข็งแกร่ง	
	 พ.ศ.	2504	 บริษัท	 โรงกลั่นน้ำมันไทย	 จำกัด	 ก่อตั้งขึ้นโดยการลงทุนของเอกชน		
ด้วยเงินทุน	 20	 ล้านบาท	 ภายใต้นโยบายสนับสนุนของรัฐบาลในสมัยนั้นที่ต้องการเห็น
อุตสาหกรรมน้ำมันเกิดขึ้นในประเทศไทย	 และมีคนไทยเป็นเจ้าของโรงกลั่นเอง	 เพราะว่า	
การบริโภคนำ้มนัชนดิตา่งๆ	 ลว้นตอ้งนำเขา้มาจากตา่งประเทศ	 อยา่งไรกต็าม	 มขีอ้แมว้า่ผูท้ีช่นะ
การประมูล	 และเมื่อสร้างโรงกลั่นเสร็จแล้วต้องโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่รัฐบาลในระยะเวลา	
ทีก่ำหนด	 เรยีกวา่	Build	Own	Transfer	(BOT)	 ดว้ยผูก้อ่ตัง้เปน็วศิวกร	 และผา่นการศกึษา	
ดูงานจากประเทศอังกฤษ	 จึงมีการวางรากฐานที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 โดยได้รับ	
การสนับสนุนด้านเทคนิคจาก	 บริษัท	 เชลล	์ (ประเทศไทย)	 จำกัด	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ	่
ในขณะนัน้	มาตรฐานการทำงานจากเชลลน์บัวา่เปน็พืน้ฐานสำคญัทีม่สีว่นในการสรา้งความแขง็แกรง่
ให้ไทยออยล์ในเวลาต่อมา	 นอกจากนั้นไทยออยล์ยังมีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลย	ี
ที่ทันสมัย	 สามารถเปลี่ยนน้ำมันหนักให้เป็นน้ำมันเบา	 จึงสามารถเลือกซื้อน้ำมันดิบในราคาถูก	
มาสรา้งมลูคา่ใหส้งูขึน้ได	้ทำใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัระดบัสงู	
	 เมือ่ครบกำหนดการโอนกจิการใหร้ฐับาลตามขอ้ตกลงดงักลา่ว	 ไทยออยล์ไดข้อซือ้กจิการ
ที่โอนให้รัฐบาลไปนั้น	 เพื่อมาดำเนินกิจการต่อ	 และเปลี่ยนชื่อเป็น	 บริษัท	 ไทยออยล	์ จำกัด	
พรอ้มกบัเปลีย่นผูถ้อืหุน้รายใหญจ่ากบรษิทั	 เชลล	์(ประเทศไทย)	 มาเปน็	 บรษิทั	 ปตท.	 จำกดั	
ในช่วงนั้นประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงเพียง	3	 ราย	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตอบสนอง	
ความต้องการภายในประเทศได้เพียง	60%	 เท่านั้น	 จึงหมายความว่า	 ทุกโรงกลั่นสามารถ	
ขายน้ำมันได้ทั้งหมดไม่ว่าจะผลิตมาเท่าใดก็ตาม	 แม้กระนั้นนโยบายของผู้บริหารก็มุ่งยกระดับ
มาตรฐานการดำเนนิกจิการ	 โดยทำตามขอ้กำหนดของกฎหมาย	หรอืทางราชการทีเ่กีย่วขอ้ง	และ
กระบวนการผลติตอ้งไดม้าตรฐานระดบัสากล	
	 ดังนั้น	 เมื่อไทยออยล์ดำเนินกิจการตามระบบมาตรฐานที่พัฒนาต่อเนื่องมานับศตวรรษ
ตั้งแต่เริ่มแรก	 จึงมีพื้นฐานที่เข้มแข็งในด้านกระบวนการผลิต	 ด้านการปฏิบัติการ	 คุณสมบัต	ิ
เหล่านี้ได้พัฒนามาเป็นความสามารถพิเศษขององค์กร	 อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยออยล์
สามารถยนืหยดัอยา่งมัน่คงมาไดจ้นทกุวนันี	้	
	 ตอ่มาประมาณป	ีพ.ศ.	2535	มีโรงกลัน่นำ้มนัเชือ้เพลงิเกดิขึน้อกี	2	แหง่คอื	RRC	และ	
SPRC	 ประกอบกับไทยออยล์ได้ขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องจาก	35,000	 บาร์เรลต่อวัน	
มาเปน็	180,000	 บารเ์รลตอ่วนั	 ทำใหเ้กดิสถานการณท์ีก่ำลงัการผลตินำ้มนัเชือ้เพลงิรวมสงูกวา่
ความต้องการภายในประเทศ	 ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านการตลาด	 ไทยออยล์จึงปรับปรุง	
การบรหิารจดัการจากเดมิทีมุ่ง่เนน้ประสทิธภิาพการผลติมาเปน็การมุง่เนน้เรือ่งการตลาดเพิม่ขึน้		
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บูรณาการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		
	 ประมาณป	ี พ.ศ.	2538	-	2539	 ระบบมาตรฐานการจัดการหรือ	 ISO	 เริ่มเข้ามา	
ในประเทศไทย	 ทางรฐับาลพยายามยกระดบัมาตรฐานการจดัการของอตุสาหกรรมภายในประเทศ	
ด้วยการกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐต้องพิจารณาหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	
ISO	เปน็พเิศษ	ในขณะนัน้ไทยออยล์ไดผ้ลติยางมะตอยซึง่เปน็	By	Product	จากการผลตินำ้มนั
ขายใหแ้กห่นว่ยงานราชการดว้ย	ไทยออยลจ์งึนำระบบมาตรฐานการจดัการ	ISO	9002	(ซึง่ตอ่มา
ไดพ้ฒันาเปน็	ISO	9001)	 มาดำเนนิการเพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐับาล	 โดยจำกดัขอบเขต
ของการดำเนินการตามมาตรฐานนี้ในเรื่อง	 การรับน้ำมันดิบ	 การผสมน้ำมัน	 การจำหน่าย
ผลติภณัฑน์ำ้มนั	ทัง้ทางรถ	ทางเรอื	และทางทอ่เทา่นัน้	นบัเปน็โรงกลัน่นำ้มนัเชือ้เพลงิแหง่แรก
ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว	 ต่อมาได้ต่อยอดเข้าไปสู่มาตรฐานการบริหาร
ห้องปฏิบัติการทดสอบ	(ISO/IEC	Guide	25	 ซึ่งต่อมาปรับเปลี่ยนเป็น	ISO/IEC	17025)		
การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม	(ISO	14001)	และมาตรฐานการบรหิารจดัการเรือ่งความปลอดภยั	
และอาชวีอนามยั	(มอก.	18001)	 และพบวา่	 การรกัษามาตรฐาน	3	 ดา้น	 ไดแ้ก	่ISO	9001,		
ISO	14001,	และ	มอก.	18001	มงีานทีซ่ำ้ซอ้นกนัเปน็จำนวนมาก	จงึบรูณาการมาตรฐานทัง้	3	
เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันตามมาตรฐานที	่ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	(สรอ.)	 กำหนดขึ้นใหม่
เรียกว่า	IMS	(Integrated	Management	System)	 และขยายขอบเขตจนครอบคลุมทั่วทั้ง	
โรงกลั่น	 ไทยออยล์นับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานใหม่นี้	
นอกจากนั้นไทยออยล์ยังได้นำมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	(BS-OHSAS	
18001)	ซึง่เปน็มาตรฐานสากลเขา้มาปรบัใช้ในองคก์รดว้ย		
	 ไทยออยล	์ ได้มีการประกาศนโยบาย	QSHE	&	CSR	Policy	 โดย	QSHE	 ก็คือ	
Quality,	Safety,	Occupational	Health	 และ	Environment	 นัน่เอง	 นโยบาย	QSHE	&	
CSR	Policy	 นี	้ พนักงานจะรู้จักกันในชื่อของ	PRAISE	 ซึ่งมาจาก	Prevention	/	Risk	/
Awareness	/	Improvement	/	System	/	Employee	 โดยจะพมิพล์งกระดาษขนาดเทา่บตัร
พนักงานเพื่อติดไว้หลังบัตรของพนักงานทุกคน	PRAISE	 นี้จะรู้จักกันในฐานะระบบแห่ง	
ความชื่นชม	 ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ปฏิบัติกันมายาวนานในการทำงานของไทยออยล์	 และได้นำมา	
หลอมรวมกบัระบบคณุภาพมาตรฐานอืน่ๆ	เพือ่ใหพ้นกังานปฏบิตัติามไดง้า่ยขึน้	
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รปูที ่1 ระบบแหง่ความชืน่ชม	หรอื	PRAISE	

 

รางวัล	และความสำเร็จที่ได้รับ	
ป ี2548	 •	รางวัลด้านมาตรฐานการดำเนินการกลั่น	 จากบริษัท	Shell	Global	Solutions	

International	
	 •	รางวัล	SET	Awards	2005	 ประเภทรางวัล	Best	Newly	Listed	Company		

จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	
	 •	รางวลัดเีดน่ดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน	ประเภทโรงกลัน่นำ้มนัและเคม	ี(Energy	Awards)	

จากการประกวดองคก์รและนกัอนรุกัษพ์ลงังาน	ประจำป	ีพ.ศ.	2548		
	 	 จากกระทรวงพลงังาน	
ป ี2549	 •	ไดร้บัการจดัอนัดบัเปน็	1	ใน	13	บรษิทัของไทยทีต่ดิอนัดบั	FORBES	GLOBAL	

2000	ประจำป	ีพ.ศ.	2549	
	 •	ใบรบัรองมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสากล	(SMPCS	=	Shell	Main	Product	

Correlation	Scheme)	จาก	SGS	(Shell	Global	Solution)	 ในฐานะทีเ่ปน็หอ้ง	
Lab	ทีม่คีวามสามารถในการทดสอบผลติภณัฑน์ำ้มนัตวัอยา่ง	(Unknown	Sample)	
ไดถ้กูตอ้งแมน่ยำและรวดเรว็ทีส่ดุของกลุม่	SGS	กวา่	150	แหง่ทัว่โลก	

	 •	รางวลั	Platts	TOP	250	Global	Energy	Companies	Awards	 ในฐานะทีเ่ปน็
บริษัทชั้นนำในการประกอบธุรกิจพลังงานในหมวด	Platts	Top	Companies	in	
Asia	ในอนัดบัที	่33	ของภมูภิาคเอเชยีและอนัดบัที	่140	ของโลก	
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ป ี2550	 •	รางวลั	Platts	TOP	250	Global	Energy	Companies	Awards	 ในฐานะทีเ่ปน็
บริษัทชั้นนำในการประกอบธุรกิจพลังงานในหมวด	Platts	Top	Companies	in	
Asia	 ในอนัดบัที	่35	 ของภมูภิาคเอเชยี	 และอนัดบัที	่154	 ของโลก	 รวมถงึรางวลั	
Platts	TOP	250	Global	Energy	Companies	Fastest	-	Growing	Companies	
in	Asia	อนัดบัที	่17	ของภมูภิาค	

 •บรษิทัฯ	 ไดร้บัตราสญัลกัษณก์ารรบัรองหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ีด่	ี(Good	Laboratory
Practice	/	Department	of	Industrial	Works	(GLP	/	DIW)	ของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม	

ป ี2551	 •	รางวัล	Thailand	Energy	Awards	2008	 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรุกัษพ์ลงังาน	กระทรวงพลงังาน	

	 •	รางวัล	ASEAN	Energy	Awards	2008	 สาขา	Energy	Management	 in	
Industry	ประจำป	ีพ.ศ.	2551	

	 •	รางวัล	Best	CEO	Awards	2008	 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
วารสารการเงนิธนาคาร	

ป ี2552	 •	รางวลัคณะกรรมการแหง่ปดีเีดน่	(Board	of	the	Year	Awards)	 ประจำป	ี พ.ศ.	
2551	/	2552	

	 •	โรงกลัน่นำ้มนัแหง่แรกของประเทศที่ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการแบบบรูณาการ	
(Integrated	Management	System	:	IMS)	จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ	
(สรอ.)	แบบบรูณาการทัง้โรงกลัน่	

	 •	รบัรางวลั	EIA	Monitoring	Awards	2009	 ในฐานะองคก์รทีป่ฏบิตัติามมาตรการ
ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น	
ประจำป	ี พ.ศ.	2552	 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ	
สิง่แวดลอ้ม	

ป ี2553	 •	การจดัอนัดบัใหเ้ปน็	1	ใน	10	ของบรษิทัทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่	ี(Best	Managed	
Company)	จากนติยสาร	Finance	Asia	

	 •	การจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลดีเยี่ยม	
(Most	Committed	to	a	Strong	Dividend	Policy)	อนัดบัที	่11		

	 	 จากนติยสาร	Finance	Asia	
	 •	รางวลัการบรหิารสูค่วามเปน็เลศิ	(Thailand	Quality	Class	:	TQC)	
	 •	รางวลั	TOP	Corporate	Governance	Report	Awards		
	 	 จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	
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กลไกในการผลักดันระบบคุณภาพ		
	 ไทยออยล	์ ให้ความสำคัญกับระบบคุณภาพ	 จึงตั้งแผนกคุณภาพขึ้น	 โดยมีผู้จัดการ
แผนกคุณภาพหรือ	MQOC	 รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางดูแลทุกระบบ	MQOC	 จึงเป็นทั้ง	
Consultant	และ	Tool	Provider	 ให	้ โดยแตล่ะแผนกจะเปน็ผูด้ำเนนิการจดัตัง้	Task	Force	
เปน็ตวัแทนของแผนก	 เพือ่	Implement	 ตามแผนปฏบิตักิาร	(Implementation	Planning)		
ซึง่	MQOC	เปน็ผูจ้ดัทำ	












รปูที ่2 กลไกในการผลกัดนัระบบคณุภาพ


	 MQOC	 จะมีหน้าที่เข้าไปดูแล	 และผลักดันคณะทำงานเหล่านี	้ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ	
ในการดำเนินการตามระบบ	 โดยจะม	ีIFP	 หรือ	ISO	Focal	Point	 ทำหน้าที่เป็น	Internal	
Auditor	 ซึง่มวีาระ	2	 ป	ี สว่น	Task	Force	 เมือ่ทำงานเสรจ็จะสลายไป	 สำหรบัการประกาศ	
แตง่ตัง้นัน้	 เสมอืนเปน็การยกยอ่งชมเชย	(Recognition)	 เนือ่งจากทกุคนเขา้มาชว่ยกนัทำงาน
เปน็ตวักลางระหวา่ง	MQOC	 กบัแผนกงาน	 ขณะเดยีวกนัเพือ่ทำใหท้ราบวา่แตล่ะแผนกจะตอ้ง
มบีทบาทหนา้ทีอ่ยา่งไรบา้ง	
	 ในการดำเนินการระยะแรกนั้น	 จัดให้มีการประชุมทุกเดือน	 แต่เมื่อระบบอยู่ตัวแล้ว	
ประมาณ	1-2	 ปทีีผ่า่นมา	 จดัประชมุเพยีง	2	 เดอืนครัง้หรอื	6	 ครัง้ตอ่ป	ี หลงัจากประชมุแลว้	
ให้กลับไปสื่อสารกับทางผู้จัดการแผนก	 และเพื่อนร่วมงานของแต่ละคนว่าควรจะมีกิจกรรม	
ใดบา้งทีจ่ะตอ้งนำไปปรบัปรงุหรอืจดัทำ	
	 	การนำระบบตา่งๆ	เขา้มาใช้ในองคก์ร	แนน่อนวา่บคุลากรยอ่มรูส้กึถงึภาระงานทีเ่พิม่ขึน้
สิ่งที่สำคัญคือ	 การสื่อสารเพื่อให้ทราบวัตถุประสงค	์ ความเป็นมา	 และสร้างความเข้าใจในเรื่อง	
การต่อยอดจากการปฏิบัติงานเดิมที่มีอยู่	 ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง	
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ใน	Work	Instruction	 เช่น	 เมื่อมีการระบุถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม	 เรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติม		
หลงัจากนัน้กจ็ะแตง่ตัง้	Task	Force	 เพือ่นำ	Work	Instruction	 และ	Procedure	 ทีม่อียูม่า
เปรยีบเทยีบกบัขอ้กำหนด	และพจิารณาความรบัผดิชอบเปน็รายแผนกตอ่ไป	ซึง่จะมกีารดำเนนิการ	
เปน็ประจำในการ	Implement	แตล่ะระบบ	
	 สำหรบักจิกรรม	QSHE	 จะม	ีRoadshow	 หรอื	Event	 ตา่งๆ	 ซึง่ผูท้ีม่ผีลงานดเีดน่
เหลา่นีจ้ะไดร้บัการมอบรางวลั	การสรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งแกบ่คุลากร	ทำให้ไดร้บัความรว่มมอื
เป็นอย่างด	ี และบุคลากรก็มีความชื่นชอบในการพัฒนาระบบ	 เนื่องจากเป็นโอกาสที่ทำให้ได้	
กล้าคิด	 กล้าตัดสินใจ	 เรียกว่า	QSHE	Award	 หรือ	OFI	Champion	/	Internal	Audit	
Champion	/	IFP	Champion	
	 เมือ่มกีารประเมนิผลบคุลากรประจำป	ีMQOC	จะสรปุรายชือ่เหลา่นี้ใหแ้กห่วัหนา้แผนก
เพือ่ประกอบการพจิารณาประเมนิผล	และบรหิารคา่ตอบแทน		


วิธีการดำเนินการและประเมินผล	
	 เพือ่ใหก้ารวางรากฐานระบบมคีวามมัน่คง	ไทยออยลม์วีธิดีำเนนิการและตดิตามประเมนิผล
เปน็ขัน้ตอน	ดงัตอ่ไปนี	้












รปูที ่3 วธิกีารดำเนนิการ	และการประเมนิผล

	 จากขั้นตอนที	่1-3	 เมื่อผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะนำระบบการจัดการต่างๆ	 เข้ามา
พฒันาใช้ในองคก์ร	จะสือ่สารใหพ้นกังานไดท้ราบถงึวตัถปุระสงคก์อ่นทีจ่ะดำเนนิการ	หลงัจากนัน้	
จะแต่งตั้ง	Task	Force	 และ	IFP	(ISO	Focal	Point)	 ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ตรวจสอบ
ภายใน	และตวักลางระหวา่งแผนกของตนเองกบัแผนกคณุภาพ	โดยกำหนดวาระการปฏบิตังิาน	2	ป	ี
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	 ในขั้นตอนที	่4-5	 ไทยออยล์มีระบบ	System	Requirement	Training	 โดยจัดให้ม	ี
การอบรมเรือ่ง	System	Requirement,	Document	Control	Writing,	การประเมนิความเสีย่ง
ตามระบบ	 และการประเมินปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม	 หลังจากนั้นทุกแผนกจะเขียนเอกสาร	
ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง	 และสามารถ	
เปน็มาตรฐานใหบ้คุลากรรุน่หลงันำไปใช้ได	้
	 ในขั้นตอนที	่6-8	 เป็นการดำเนินการเปลี่ยนแปลง	 และปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ	
โดยผา่นการทำ	Internal	Audit	จากผูต้รวจสอบภายใน	ผลของการทำ	Internal	Audit	จะนำเสนอ	
ใน	Management	Review	วา่พบปญัหาหรอือปุสรรคใดบา้ง	 เพือ่ใหผู้บ้รหิารไดด้ำเนนิการแก้ไข
หรอืจดัสรรทรพัยากรเพิม่เตมิ	หรอืเพือ่มอบนโยบายตา่งๆ	ตอ่ไป	
	 ในขัน้ตอนที	่9	เมือ่ปรบัปรงุแก้ไขแลว้จะสง่	Application	ให	้สรอ.	เพือ่ตรวจสอบและ
ใหก้ารรบัรองตอ่ไป	ไทยออยลเ์ลอืก	สรอ.	เปน็หนว่ยงานที่ใหก้ารรบัรอง	เนือ่งจากเปน็	National	
Certified	Body	 ซึ่งถือเป็นบริษัทของคนไทยที่ควรต้องสนับสนุน	 และการขายน้ำมันนั้น	
ไมจ่ำเปน็ตอ้งขอการรบัรองจากสถาบนัทีเ่ปน็ของตา่งประเทศเหมอืนกบัสนิคา้บางชนดิทีต่อ้งระบุ
ใหเ้ปน็การรบัรองของประเทศนัน้ๆ		
 จะเหน็ไดว้า่	วธิกีารประเมนิผลจะดำเนนิการผา่นการทำ	Internal	Audit,	Management
Review	และ	External	Auditor	สว่นการตดิตามประเมนิผลจะทำเชน่เดยีวกบัการประเมนิคอื	
Internal	Audit	และ	External	Audit	เพือ่ใหเ้กดิการดำเนนิการทีม่ปีระสทิธภิาพ	


เผชิญวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ	
	 ในป	ีพ.ศ.	2540	ประเทศไทยประสบกบัวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิทีเ่รยีกวา่	“ตม้ยำกุง้”	
ค่าเงินบาทลดค่าลงมากกว่าเท่าตัว	 ทำให้หนี้สินของไทยออยล์ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเงินตรา	
ตา่งประเทศเพิม่ขึน้มากกวา่เทา่ตวัไปดว้ย	 สง่ผลให้ไทยออยลป์ระสบปญัหาทางการเงนิอยา่งหนกั
จนต้องเข้าสู่แผนการฟื้นฟูของรัฐบาลในขณะนั้น	 ไทยออยล์พบว่า	 การที่สามารถรับมือกับ
วิกฤตการณ์ที่หนักหน่วงเช่นนี้ได้เพราะที่ผ่านมาองค์กรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดี		
มมีาตรฐานสงูมาตลอด	 จนไดร้บัรางวลัตา่งๆ	 มากมาย	 ไทยออยลจ์งึตดัสนิใจเขา้จดทะเบยีนเปน็
บรษิทัมหาชน	 ในป	ี พ.ศ.	2547	 และขยายกจิการไปยงัธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งเพือ่กระจายความเสีย่ง
อันเกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ	 และการขึ้นลงตามวงจรธุรกิจ	 เช่น	 ธุรกิจผลิต	
สารอะโรเมติกส	์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน	 การผลิตและจำหน่ายสารทำละลาย	 การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า	 การขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ	์ การผลิตสารเอทานอลเพื่อใช้ผสมเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง	
การใหบ้รกิารทางวชิาการดา้นพลงังาน	และการใหบ้รกิารทางวชิาการดา้นสารสนเทศ	เปน็ตน้	
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	 ในการขยายกิจการของไทยออยล์ดังกล่าว	 ทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น	
จากการแลกเปลี่ยน	By	Product	 ซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทในเครือ	 มีโรงงานผลิตไฟฟ้า	
ถึง	2	 บริษัทคือ	 โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อใช้เองและเหลือผลิตส่งขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	
และโรงผลติไฟฟา้อสิระขนาดใหญ	่ ทัง้ยงัเปน็ผูผ้ลติเอทานอลจากออ้ยและมนัสำปะหลงัรายใหญ่
ทีส่ดุของประเทศอกีดว้ย	


ก้าวสู่ความเป็นเลิศ	
	 ผลจากการเผชิญกับวิกฤตดังกล่าว	 ไทยออยล์จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร	
ใหเ้ปน็	High	Performance	 เปน็พเิศษ	 ดว้ยการพฒันาความรูค้วามสามารถ	(Competency)	
ของบุคลากร	 นำเอาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้มาเป็นกลไกสนับสนุน	 ขับเคลื่อน	
ดว้ยคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร	พรอ้มกนันัน้กม็กีารสรา้งความผกูพนั	(Engagement)	ใหเ้กดิขึน้
ด้วยการรักษาและเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความสุขซึ่งมีมาแต่เดิม	 คือ	 มีการ	
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัเหมอืนพีก่บันอ้ง	 มกีจิกรรมรว่มกนั	 และปลกูฝงัคา่นยิมทีด่งีามใหเ้กดิขึน้
โดยเฉพาะเรือ่งของความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	(Corporate	Social	Responsibility)	 เริม่ตัง้แต่
การดแูลกระบวนการผลติไม่ใหม้ผีลกระทบตอ่ชมุชน	 มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มและ
ชมุชนสมัพนัธ	์ เพือ่ดำเนนิการแก้ไขและปอ้งกนักรณทีีผ่ลติภณัฑแ์ละบรกิาร	 หรอืการปฏบิตักิาร	
มผีลกระทบเชงิลบ	 นอกจากนัน้ยงัใหค้วามสำคญักบัการพฒันาชมุชนใกลเ้คยีงใหม้คีวามเขม้แขง็	
เปน็การดำเนนิการชมุชนสมัพนัธเ์ชงิรกุมานานกวา่	20	 ป	ี สง่ผลให้ไทยออยลม์คีวามสมัพนัธท์ีด่ี
กบัชมุชน	 ลดแรงตอ่ตา้นในการขยายกจิการ	 ซึง่ไดก้ลายเปน็ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธด์า้นธรุกจิ
อกีประการหนึง่	
	 นอกจากนั้น	 สิ่งที่ไทยออยล์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือ	 การทำงานอย่างมีจริยธรรมและ
โปร่งใส	(Good	Governance)	 ตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด	 โดยจัดทำเป็นทะเบียนกฎหมายของบริษัท	 และมีการประเมินความสอดคล้องของ
กฎหมายอยู่เสมอ	 รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการไปปฏิสัมพันธ	์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 โดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ด	ี มีการตรวจ	 ติดตามและ	
ดำเนนิการตอ่พฤตกิรรมทีฝ่า่ฝนืจรยิธรรม	
	 เพื่อให้มั่นใจว่าเดินมาถูกทาง	 ไทยออยล์จึงหาวิธีการที่จะวัดสัมฤทธิผลของการบริหาร
จัดการวิธีใหม่นี	้ และพบว่า	 การประเมินตามเกณฑ์รางวัล	TQA	 สามารถตอบสิ่งที่ไทยออยล์
ตอ้งการไดเ้ปน็อยา่งด	ี ไทยออยลจ์งึเริม่เตรยีมการเพือ่ขอรบัรางวลั	TQA	 ตัง้แตป่	ี พ.ศ.	2551	
และยืน่ผลการดำเนนิการของไทยออยลเ์พือ่ขอรบัรางวลั	TQA	ในป	ีพ.ศ.	2552	จนไดร้บัรางวลั	
TQC	ในปเีดยีวกนันัน้		
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สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	
	 ไทยออยล	์ จดัตัง้ทมีทำงานเพือ่ขอรบัรางวลั	TQA	 ประกอบดว้ย	 ผูร้บัผดิชอบในแตล่ะ
หมวดของเกณฑ	์TQA	 ที่เป็นผู้บริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป	 โดยมีทีมประสานงาน	
ซึ่งประกอบด้วยพนักงานที่มีความรู	้ ความเข้าใจในเกณฑ	์TQA	 อย่างลึกซึ้งเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร
เหลา่นัน้ในการทำรายงานผลการดำเนนิงาน	เพือ่ยืน่ขอรบัรางวลั	(TQA	Application	Report)	
	 ไทยออยล	์ เริม่ตน้จดัหาผูเ้ชีย่วชาญมาจดัฝกึอบรมเกณฑร์างวลั	TQA	 ใหแ้กท่มีทำงาน
และพนักงานที่เกี่ยวข้อง	 จากนั้นจึงให้ผู้บริหารจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	(Application	
Report)	 ในหมวดที่ตนรับผิดชอบ	 ในเบื้องต้นทีมทำงานพบว่า	 ในแต่ละหมวดที่ตนรับผิดชอบ	
มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อื่นเป็นจำนวนมาก	 จึงเกิดปัญหา
ในการรวบรวมขอ้มลูในการจดัทำ	Application	Report	 ในสว่นของตน	 เพือ่ขจดัปญัหาเหลา่นี้
ทีมประสานงานจึงเข้ามาช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวดให้เข้าใจเกณฑ์	
TQA	 และในขณะเดยีวกนัเปน็การผลกัดนัใหผู้ร้บัผดิชอบในแตล่ะหมวดซึง่อยู่ในระดบัผูบ้รหิาร
ทัง้สิน้ไดด้ำเนนิการในลกัษณะขา้มสายงานมากยิง่ขึน้แทนทีจ่ะมุง่เนน้เฉพาะสว่นทีต่นเองรบัผดิชอบ

	 การดำเนินการแบบใหม่มีแนวทางที่ชัดเจน	ดังนี้	
 1. ขบัเคลือ่นดว้ยคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร	นำเอาคา่นยิม	POSITIVE	มาจดัทำ
เป็นแนวทางเพื่อปลูกฝังพนักงาน	 ด้วยการกำหนดเป็นหัวข้อสำหรับพิจารณาผลงานประจำปี	
ของพนักงานแต่ละคน	 สนับสนุนให้พนักงานทุกฝ่ายทุกแผนกจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริม	
ให้ค่านิยมเหล่านี้เติบโตอย่างแข็งแรงในหมู่พนักงาน	 สนับสนุนให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ	
ในความเป็นมืออาชีพ	 ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ	 ความภูมิใจที่ตนเอง	
มีส่วนร่วมในความสำเร็จของไทยออยล์ที่มีมาต่อเนื่องนานนับครึ่งศตวรรษ	 ดังจะเห็นได้ว่า	
พนกังานมคีวามผกูพนัธก์บัองคก์รอยา่งลกึซึง้	 พนกังานเกอืบทัง้หมดทำงานอยูจ่นถงึเกษยีณอายงุาน
มีจำนวน	 พนักงานลาออกน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม	 พนักงานตระหนัก	
ในเรือ่งอาชวีอนามยั	ความปลอดภยัจนเปน็นสิยัตดิตวัไมเ่ฉพาะแต่ในหนา้ทีก่ารงานเทา่นัน้	ทัง้ยงั
ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ทำให้ไทยออยล์สามารถเจริญเติบโต	
รว่มกนักบัชมุชนไดเ้ปน็อยา่งด	ีซึง่คา่นยิม	POSITIVE	นัน้ประกอบดว้ย	

• มุง่มัน่ในการทำงานอยา่งมอือาชพี (Professionalism)	 โดยเชือ่มัน่ในคณุคา่ของคน
จงึมกีารพฒันาความรูค้วามสามารถ	ทกัษะ	และความเชีย่วชาญของบคุลากรทกุระดบั
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เป็นเลิศในวิชาชีพ	 สอดคล้องกับ
การเตบิโตขององคก์ร	

• ความผกูพนั และเปน็เจา้ขององคก์ร (Ownership & Commitment)	 เนน้การ
สร้างความผูกพัน	 การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่จะทำให้มีการทำงานอย่างเสียสละ
ทุม่เทเตม็ความสามารถ	เพือ่สรา้งความมัน่คงใหแ้กอ่งคก์ร	
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บริษัทไทยออยล์จำกัด

(มหาชน)

• ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)	 ยึดถือหลักการดำเนินธุรกิจ	
อยา่งเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	สรา้งความสมัพนัธท์ีด่	ีและรว่มสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่
ชมุชน	

• ความซื่อสัตย์และยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม (Integrity)	 โดยการดำเนิน
ธรุกจิอยา่งซือ่สตัย	์สจุรติ	เปน็ธรรมและโปรง่ใส	

• ความรว่มมอืทำงานเปน็ทมี (Teamwork & Collaboration)	 มุง่เนน้การทำงาน
แบบร่วมมือกัน	 รับฟังความคิดเห็น	 สนับสนุนซึ่งกันและกัน	 เพื่อให้เกิดผลดีที่สุด	
ตอ่สว่นรวม	

• ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ (Initiative)	 ส่งเสริมให้บุคลการมีโอกาสในการริเริ่ม
สรา้งสรรค	์ปรบัปรงุและพฒันาแนวคดิ	วธิกีารทำงาน	เพือ่เพิม่มลูคา่	และสอดคลอ้ง
กบัสภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป	

• การมุง่มัน่ในวสิยัทศัน ์(Vision Focus)	โดยมุง่มัน่ทีจ่ะนำพาองคก์รใหบ้รรลเุปา้หมาย
โดยยดึวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิขององคก์รเปน็หลกั	

• การมุง่มัน่สูค่วามเปน็เลศิ (Excellence Striving)	 ดว้ยกระบวนการผลติทีป่ลอดภยั
มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพทีด่กีวา่อยา่งตอ่เนือ่งในทกุๆ	ดา้น	


 2. ขบัเคลือ่นดว้ยการสือ่สาร	ผูบ้รหิารใชห้ลกั	5F	เปน็หลกัในการคดิและหลกัการบรหิาร
ม	ี5	 ประการคอื	Fast,	Focus,	Friendly,	Flexible	 และ	Fair	 กลา่วคอื	 การบรหิารจดัการ	
ต้องตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว	 มีเป้าหมายชัดเจน	 เป็นกันเอง	 คล่องตัว	 และเป็นธรรม	
โดยผู้บริหารได้ถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านผู้บริหารระดับฝ่าย	 แผนก		
และพนกังานรายบคุคล	โดยมคีณะทำงานทีเ่จาะจงในพืน้ทีท่ีส่ำคญั	(Key	Focus	Area	:	KFA)	
12	 คณะทำงาน	 ช่วยดำเนินการในลักษณะข้ามสายงาน	 ผู้บริหารสื่อสารเรื่องผลประกอบการ		
และผลการดำเนนิงานไปสูผู่บ้รหิารระดบักลางเปน็ประจำทกุไตรมาสใน	Operation	Excellence	
Workshop	

	 บทเรียนที่องค์กรได้รับจากดำเนินการตามเกณฑ์	TQA		
	 จากการเปรียบเทียบการดำเนินการของไทยออยล์ในปัจจุบันกับเกณฑ์	TQA	 ทำให	้
ผู้บริหารมองเห็นข้อควรปรับปรุง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการนำเอาประสบการณ	์ บทเรียน	
ในอดีตมาพัฒนาปรับปรุงในทุกๆ	 ด้าน	(Learning)	 สนับสนุนให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องและ
ปรับปรุงการดำเนินการในระบบคุณภาพให้เข้มแข็ง	 และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ส่วนในเรื่อง
การบูรณาการได้สนับสนุนให้ผู้บริหารในทุกระดับดำเนินการโดยคำนึงถึงการประสาน	 กลมกลืน
กันกับแผนกลยุทธ	์ และกระบวนการที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นๆ	 เช่น	 สารสนเทศ		
สง่ผลให้ไทยออยลบ์รหิารจดัการในลกัษณะขา้มสายงานมากยิง่ขึน้	
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	 เกณฑ	์TQA	 ทำให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมองเห็นวิสัยทัศน์	 และพันธกิจของบริษัท	
อย่างชัดเจนเป็นภาพเดียวกัน	 ได้มองเห็นความสัมพันธ์ของเครื่องมือการบริหารจัดการต่างๆ		
ที่ไทยออยล์นำมาใช	้ เช่น	 ระบบคุณภาพ	 ระบบบริหารและพัฒนาบุคคล	 สารสนเทศ	 ส่งผลให	้
ไทยออยลม์ผีลประกอบการทีด่ี	 มตีน้ทนุการกลัน่นำ้มนัตำ่	 และมผีลตอบแทนการลงทนุสงูอยู่ใน
กลุ่มผู้นำในภูมิภาค	 ไทยออยล์เลือกลงทุนได้ถูกที่ถูกเวลา	 เช่น	 การควบรวมกิจการกับบริษัท	
ไทยลูบ้เบส	จำกดั	(มหาชน)	บรษิทั	ไทยพาราไซลนี	จำกดั	การลงทนุในธรุกจิการผลติเอทานอล	
การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า	 ตลอดจนการจัดตั้งบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน	
เปน็ตน้		


ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	
	 ความมุ่งมั่นและการผลักดันการติดตามอย่างจริงจังของผู้บริหาร		
	 การ	 Implement	 ระบบต่างๆ	 อย่างเป็นระบบ	 จะต้องผ่านความเห็นชอบ	 และ	
การทบทวนจากที่ประชุม	Management	Meeting	 และต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ระดับสูงเสมอ	 ดังนั้น	 การกำหนดนโยบายของผู้บริหารระดับสูง	 จะต้องดำเนินการตามแผน
ปฏิบัติการที่วางไว	้ เช่น	 ระบบการสื่อสาร	 ระบบการติดตาม	 และระบบบริหารจัดการต่างๆ		
จึงดำเนินไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกัน	 ทำให้มั่นใจได้ว่าไทยออยล์จะเจริญเติบโตอย่าง	
มัน่คงและยัง่ยนื		
	 ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของบุคลากร		
	 จะเหน็ไดว้า่	 ไทยออยลป์ลกูฝงัในเรือ่งของความมวีนิยัผา่นระบบมาตรฐานมาแตเ่ริม่แรก	
ซึง่นำไปสูค่วามเขม้แขง็ของระบบการบรหิารจดัการ	เนน้ทีก่ารสรา้งจติสำนกึของความเปน็เจา้ของ	
(Ownership)	 ใหแ้กบ่คุลากร	 ผา่นการมสีว่นรว่มของบคุลากร	 เปน็พืน้ฐานทีจ่ะนำไปสูค่วามรบัผดิชอบ	
ตอ่องคก์รและสงัคมตอ่ไป	



โรงงานผลิตอาหารสัตว์
ปักธงชัย

39โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน)
(Pak Thong Chai Feedmill, Charoen Pokphand Foods  
PublicCompanyLimited) 
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	 บรษิทั	 เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร	 จำกดั	(มหาชน)	 หรอื	CPF	 เปน็หนึง่ในบรษิทัหลกัของ
กลุม่ธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรมในเครอืเจรญิโภคภณัฑ	์(CPG)	 โดยเริม่ตน้ตัง้แตก่ารจดัหาวตัถดุบิ
เพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว	์ การเพาะพันธุ์สัตว	์ การเลี้ยงสัตว	์ และผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	
นอกจากนี	้CPF	 ยังเป็นผู้บุกเบิกในการผลิต	 และจำหน่ายอาหารสัตว์	 ผ่านตัวแทนจำหน่าย
อาหารสัตว	์ และส่งมอบโดยตรงให้ฟาร์มลูกค้า	 อีกทั้งมีการใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของ	CPF	 เอง		
ดงันัน้	 จงึกลา่วไดว้า่	CPF	มกีารดำเนนิธรุกจิดา้นอาหารทีค่รบวงจร	ทัง้สายโซแ่หง่คณุคา่	(CPF	
Value	Chain)	












รปูที ่1 CPF	Value	Chain
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	 โรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกของ	CPF	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อป	ี พ.ศ.	2506	 ที่ซอยเย็นจิต	
ถนนจันทน	์ กรุงเทพมหานคร	 และนับเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย		
โดยในปจัจบุนั	CPF	มีโรงงานผลติอาหารสตัวบ์กในประเทศรวมทัง้หมด	11	โรงงาน	กระจายอยูท่ัว่
ทกุภมูภิาคเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ	
	 โรงงานผลติอาหารสตัวป์กัธงชยั	(Pak	Thong	Chai	Feedmill	:	PTF)	 เปน็โรงงาน
ลำดบัที	่11	ของสายการผลติอาหารสตัวบ์ก	กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ป	ีพ.ศ.	2547	จากแนวคดิของการทำ
ธรุกจิแปรรปูอาหารครบวงจรเพือ่การสง่ออก	โดยเนน้กลยทุธก์ารเลอืกทำเลทีต่ัง้ใกลแ้หลง่วตัถดุบิ	
และฟารม์เลีย้งสตัวท์ีม่ศีกัยภาพสงู	
	 โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย	(PTF)	 จึงสร้างขึ้นจากประสบการณ์และการเรียนรู้
พัฒนาด้านการผลิตอาหารสัตว์	 จากโรงงานแรกๆ	 ที่สร้างมาก่อนของ	CPF	 ผนวกกับ	
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย	 เพื่อตอบสนองด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต
อาหารสตัว	์โดยคำนงึถงึสิง่แวดลอ้ม	
	 ผลิตภัณฑ์ของ	PTF	 คือ	 อาหารสัตว์บกประเภทไก่เนื้อ	 ไก่พันธุ	์ ไก่ไข	่ และเป็ดเนื้อ		
โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด	1.2	 ล้านตันต่อป	ี โดยผลิตภัณฑ์มีทั้งชนิดเป็นบัลค	์ (Bulk)	 และ	
ชนดิบรรจถุงุ	(Bag)		
	 กลไกการสง่มอบผลติภณัฑ์ไปยงัลกูคา้	แบง่เปน็	2	ประเภทคอื	
	 1.	 จัดส่งอาหารสัตว์ไปยังฟาร์มลูกค้าโดยตรง	 ด้วยรถไซโล	 (การขนส่งแบบบัลค์)		
เป็นระบบปิดต่อเนื่องจากโรงงานถึงฟาร์มลูกค้า	 ตามที่วางแผนการผลิตและส่งมอบร่วมกัน		
ลดการใชบ้รรจภุณัฑ	์
	 2.	 ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตนเอง	 โดยส่งมอบสินค้าแบบ	One	Stop	Service	 เพื่อ	
ความสะดวก	รวดเรว็	มุง่เนน้การสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้	


วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยม	
	 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการก้าวขึ้นเป็น ครัวของโลก (Kitchen of the World)	CPF		
มุง่มัน่ในการผลติผลติภณัฑอ์าหารทีม่คีณุภาพ	มคีณุคา่ทางโภชนาการ	สะอาด	ถกูสขุอนามยั	และ
ปลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภคบนมาตรฐานการผลติทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม		
	 PTF	จงึไดก้ำหนดวสิยัทศัน	์และพนัธกจิเพือ่สนบัสนนุวสิยัทศันข์อง	CPF	โดยบคุลากร
ทุกระดับได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลักตาม	 “CPF Way”	 เพื่อเป็นพลังผลักดันให้บริษัทบรรล	ุ
เปา้หมายทีก่ำหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	
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วสิยัทศัน	์ คณุภาพทีด่	ีบรกิารทีล่กูคา้พงึพอใจ	ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	
	 	 และตน้ทนุทีแ่ขง่ขนัได	้
พนัธกจิ 	 1.	ผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพด	ีปลอดภยั	ตรวจสอบยอ้นกลบัได	้
	 	 2.	บรกิารเปน็เลศิ	เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้	
	 	 3.	สรา้งนวตักรรมและใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพือ่ให้ไดป้ระสทิธภิาพ	
	 	 	 สงูสดุ	ตน้ทนุตำ่	
	 	 4.	พฒันาบคุลากรตามกรอบความสามารถอยา่งเปน็ระบบ	
	 	 5.	รบัผดิชอบตอ่สงัคม	สิง่แวดลอ้มและประเทศชาต	ิ
คา่นยิม CPF Way	 •	พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง	(Embrace	Change)	
	 	 •	ใฝรู่	้และแลกเปลีย่นเรยีนรู	้(Master	Learning	&	Sharing	)	
	 	 •	สรรคส์รา้งนวตักรรม	(Innovation)	
	 	 •	มคีณุธรรม	และความซือ่สตัย	์(Integrity	&	Honesty)	
	 	 •	มุง่มัน่เพือ่ความสำเรจ็	(Result	Oriented)	
	 	 •	ตอบแทนคณุแผน่ดนิ	(Dedicate	to	Countries)	


รางวัลและความสำเร็จที่ได้รับ	
	 รางวัลดีเด่นด้านคุณภาพ	และความปลอดภัยอาหาร	
	 พ.ศ.	2547	 รางวลัมาตรฐานการออกแบบ	และการกอ่สรา้งดเียีย่ม	
	 	 ระดบันานาชาต	ิ(Excellence	in	Construction	Award	:		
	 	 Eagle	Award)	
	 พ.ศ.	2548	-	ปจัจบุนั		 การรบัรองมาตรฐานสากล	ดา้นการจดัการคณุภาพ	ISO	9001	
	 พ.ศ.	2548	-	ปจัจบุนั		 การรบัรองมาตรฐานสากล	GMP	&	HACCP	
	 พ.ศ.	2552		 รางวลัการบรหิารสูค่วามเปน็เลศิ	Thailand	Quality	Class		
	 	 (TQC)	

	 รางวัลดีเด่นด้านการเพิ่มผลผลิต	
	 พ.ศ.	2550		 รางวลัดเีดน่ดา้น	5ส	ระดบัประเทศ	Thailand	5S	Award	
	 พ.ศ.	2551		 รางวลั	OEE	(Operational	Efficiency	and	Effectiveness)		
	 	 Award	
	 พ.ศ.	2551		 รางวลั	Kaizen	Award	
	 พ.ศ.	2552		 รางวลั	Feed	Innovation	CEO	Award	
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	 รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน		
	 พ.ศ.	2549	-	ปจัจบุนั		 รางวลัสถานประกอบการดเีดน่ดา้นความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	
	 	 และสภาพแวดลอ้มในการทำงานระดบัประเทศ	
	 พ.ศ.	2551		 รางวลัอตุสาหกรรมดเีดน่ดา้นการบรหิารความปลอดภยั	
	 	 (Thailand’s	Prime	Minister	Industry	Award)	
	 พ.ศ.	2551		 รางวลัอบุตัเิหตเุปน็	“ศนูย”์	Zero	Accident	
	 พ.ศ.	2553		 •	รางวลัอบุตัเิหตเุปน็	“ศนูย”์	Zero	Accident		
	 	 •	การรบัรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย	(มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)

	 รางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	
	 พ.ศ.	2547	-	ปจัจบุนั		 การรบัรองมาตรฐานสากล	ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม		
	 	 ISO	14001	
	 พ.ศ.	2549		 รางวลัสถานทีท่ำงานนา่อยูน่า่ทำงาน	ระดบัดมีาก	
	 พ.ศ.	2549		 รางวลัโรงงานนา่อยูเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	
	 พ.ศ.	2553		 •	รางวลั	Thailand	Energy	Award	2010	
	 	 •	รางวลั	ASEAN	Energy	Award	2010	:		
	 	 	 ประเภท	Special	Submission	
	 	 •	รางวลัอตุสาหกรรมดเีดน่ดา้นการบรหิารจดัการพลงังาน	
	 	 	 (Thailand’s	Prime	Minister	Industry	Award)	

	 ความสำเร็จที่เกิดขึ้น	 มาจากความมุ่งมั่นของบุคลากรในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว	์
ที่มีคุณภาพด	ี ปลอดภัยต่อสัตว์และผู้บริโภค	 การบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ	 พัฒนาให้เป็นองค์กร
แหง่การเรยีนรูแ้ละนวตักรรม	สรา้งความผาสกุในการทำงานของบคุลากร		


เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา		
	 โรงงานผลติอาหารสตัวป์กัธงชยั	(PTF)	เปน็โรงงานลำดบัที	่11	ของสายงานอาหารสตัวบ์ก	
ของบรษิทั	 เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร	 จำกดั	(มหาชน)	 หรอื	CPF	 ดงันัน้	 โรงงาน	PTF	 นีจ้งึเปน็	
การรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา	 ตั้งแต่โรงงานแรกที่บางนา	 และโรงงานอื่นๆ		
อีก	9	 โรงงาน	 โดยนำความรู	้ ประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับปรุง	 ให้โรงงานนี้เป็นโรงงานที่มี
ประสทิธภิาพในการผลติทีด่	ี คำนงึถงึมาตรฐานคณุภาพในการผลติ	รวมถงึหลกัการอาหารปลอดภยั
(Food	Safety)	 ซึง่เปน็หนึง่ในความสามารถพเิศษขององคก์ร	(Core	Competency)	 เริม่จาก
การเลอืกสถานทีต่ัง้โรงงานและการออกแบบโรงงาน		
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	 การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน	
	 PTF	 ตั้งอยู่บนทำเลที่อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว	์ คือ	 แหล่งปลูก
ข้าวโพด	 นอกจากนี	้ ยังอยู่ ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย	 คือ	 ฟาร์มเลี้ยงเป็ด	 และ	
ฟารม์เลีย้งไก	่โดยฟารม์ลกูคา้ของ	PTF	สว่นใหญ	่จะอยู่ในรศัม	ี50	กิโลเมตรรอบโรงงาน	ทำให้
ระบบลอจสิตกิส	์ทัง้ในสว่นของวตัถดุบิและผลติภณัฑข์อง	PTF	เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ	คณุภาพด	ี	
และตน้ทนุตำ่	

	 การออกแบบโรงงาน	
	 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของโรงงานทั้ง	10	 โรงงานในสายงานอาหารสัตว์บกซึ่งตั้งมา
กอ่น	PTF	 ทำใหเ้กดิการเรยีนรู้ในการออกแบบโรงงาน	(Plant	Layout	and	Plant	Design)	
เพื่อให้ตอบสนองกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	 และได้มาตรฐานตามหลัก	GMP	 และ	
HACCP,	European	Feed	Manufacturers’	Federation	Guide	 ซึง่มกีารแบง่โซนวตัถดุบิ/
กระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน	 เป็นระบบปิด	 ควบคุมการผลิตด้วยระบบอัตโนมัต	ิ
ทำให้ไม่มีการปนเปื้อน	 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผ่านความร้อน	100%	 เพื่อให้มั่นใจว่าสะอาด	
ปราศจากเชือ้โรคทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สตัว์	 และผลติภณัฑจ์ะเกบ็ลงถงัไซโลระบบปดิ	 แยกโซนจาก
กระบวนการผลติและไมม่บีคุคลเขา้ไปเกีย่วขอ้ง	หรอืสมัผสัอาหารสตัวก์อ่นสง่มอบไปยงัลกูคา้		
	 PTF	 ใช้ระบบการก่อสร้างแบบ	 SLIP	 FORM	 เป็นการสร้างอาคารโรงงาน
คอนกรตีเสรมิเหลก็	 โดยใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งทีร่วดเรว็	 ในลกัษณะไรร้อยตอ่	 และไมม่ีโอกาสเกดิ
จุดสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรกอื่นๆ	 เพื่อใช้ ในการผลิตและจัดเก็บอาหารสัตว์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ได้คุณภาพตามแนวทาง	Food	Safety	 ทัง้ยังสามารถควบคุมคุณภาพอาหารสัตว	์
ควบคุมความร้อนและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รักษาคุณภาพวัตถุดิบได้ด	ี เป็นการลด
ความแปรปรวนของกระบวนการปอ้งกนัสตัว	์พาหะนำเชือ้	และยงัคำนงึถงึสิง่แวดลอ้มดว้ย		
	 PTF	 ได้รับรางวัลมาตรฐานการออกแบบ	 และการก่อสร้างดีเยี่ยมระดับนานาชาต	ิ หรือ	
Excellence	in	Construction	Award	(Eagle	Award)	จากประเทศสหรฐัอเมรกิา		
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รปูที ่2 การกอ่สรา้งแบบ	SLIP	FORM	

	 PTF	 มีการควบคุมการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติตลอดทั้งกระบวนการ	(Plant	Control	
System)	 สง่ขอ้มลูเชือ่มโยงแบบ	Real-time	 เพือ่เปน็ขอ้มลูสำคญัในการวางแผนการผลติและ
ปรับปรุงกระบวนการ	 ดังนั้น	 การออกแบบจึงเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า	PTF	 เป็นโรงงานที่มี
เทคโนโลยีทันสมัยใหม่ที่สุด	 มีกำลังการผลิตสูงสุด	 และใช้จำนวนบุคลากรน้อยที่สุดในสายงาน	
อาหารสตัวบ์กของ	CPF	
	 ดงันัน้	บคุลากรสว่นใหญข่อง	PTF	จงึเปน็พนกังานในดา้นวศิวกรรมการผลติ	ซึง่ผูบ้รหิาร	
มแีนวคดิใหบ้คุลากรของ	PTF	เปน็คนรุน่ใหม	่มคีวามพรอ้มในการพฒันา	และสรา้งสรรคน์วตักรรม	
ใหม่ๆ 	 โดยผา่นการฝกึอบรม	 ใหม้คีวามรู้ในดา้นการผลติและการบรหิารจดัการ	 โดยระบบพีเ่ลีย้ง	
และศกึษาดงูานจากโรงงานอืน่ๆ	 ของสายงานอาหารสตัวบ์กกอ่น	 เพือ่ทำใหเ้กดิทกัษะและความรู้
ในการดำเนินการผลิต	 และพัฒนาตามแนวทาง	Leadership	Development	Course		
เปน็เสน้ทางการพฒันาฝกึอบรม	(Training	Roadmap)	ตัง้แตพ่นกังานจนถงึระดบัผูบ้รหิาร		
 










รปูที ่3 Leadership	Development	Course	

Global	Manager	Development	
For	Management	Level	:	VP	AVP	GM	

People	Advisor	Development	
For	Department	Manager	


Productivity	Manager	Development	
For	Supervisor	


CPF	Ambassador	
For	Employee

4	
3	

2	
1	
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เส้นทางการสร้างระบบคุณภาพ	
	 เพื่อให	้PTF	 บรรลุผลการดำเนินการที่ด	ี ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น	 ตอบสนอง	
ความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้นัน้	PTF	 ได้ใชแ้นวทางและเครือ่งมอืเพือ่การปรบัปรงุ
ผลติภาพ	ตามเสน้ทางของ	Organizational	Development	for	Sustainability	โดยวาง	PTF	
Road	Map	ไว	้ตัง้แตป่	ีค.ศ.	2004		
	 ในการปรบัปรงุกระบวนการทำงาน	PTF	 ไดน้ำความตอ้งการ	ขอ้กำหนดของลกูคา้	คูค่า้	
คู่ความร่วมมือ	 กฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ทั้งภายในประเทศและประเทศคู่ค้าที่เปลี่ยนแปลงไป		
มาปรับปรุงกระบวนการทำงานของ	PTF	 ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และเปรียบเทียบ
ผลการดำเนนิการกบัคูเ่ทยีบ	(Benchmarking)	เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการอยา่งตอ่เนือ่ง	สอดคลอ้ง	
กบัความสามารถพเิศษขององคก์ร	(Core	Competency)	โดยอาศยัหลกัการ	PDCA	เปน็สำคญั	














รปูที ่4 PTF	Road	Map	

	 เริ่มต้นด้วย	5S	Program	และ	Safety	Policy	
	 กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพที	่ PTF	 ดำเนินการ	 เริ่มต้นจากกิจกรรม	5ส	 ตั้งแต่ป	ี	
ค.ศ.	2004	 ซึ่งองค์กรถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่พนักงานทุกคนทุกระดับต้องร่วมกันดำเนินการ	
ทัว่ทัง้องคก์ร	 โดยถอืหลกัการทีว่า่	 “5ส ทำทกุคน ทกุที ่ ทกุเวลา”	 ทัง้พนกังานและผูร้บัเหมา
ของบรษิทั		
	 CPF	 ใช้กลยุทธ์ด้านกิจกรรม	5ส	 โดยทำกิจกรรมทุกโรงงานทั้งสายงานอาหารสัตว์บก
11	โรงงาน	และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการดงูานโรงงานทีม่	ีBest	Practice	กจิกรรม	5ส	ทีด่	ี
เชน่	โรงงานผลติอาหารสตัวบ์กใน	CPF	เชน่	โรงงานลำพนู	โรงงานพษิณโุลก		
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	 5ส	 ของ	PTF	 ม	ี ส	 ที่สำคัญมาก	 คือ	 ส	 สร้างนิสัย	 ซึ่งคือ	 การสร้างนิสัยที่ด	ี
ในการดแูลพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานของพนกังานและผูร้บัเหมา	ซึง่การดำเนนิการ	5ส	จะเปน็การเริม่ตน้	
สูก่ารปรบัปรงุผลติภาพ	ทัง้ยงัเปน็พืน้ฐานการปฏบิตังิาน	ลดปญัหา	Machine	Breakdown	และ
ยงัเปน็พืน้ฐานทีส่ำคญัในการสนบัสนนุนโยบายดา้นความปลอดภยัในการทำงาน	

 









รปูที ่5 สถติกิาร	Breakdown	

	 ขั้นที่	2	Quality	Policy,	Food	Safety	
	 จากนั้น	PTF	 ได้ดำเนินการระบบคุณภาพมาตรฐาน	 ซึ่งมุ่งเน้น	Quality	Policy,		
Food	Safety	 เริม่จาก	ISO	9001,	GMP	&	HACCP	 ซึง่เปน็ระบบมาตรฐาน	ISO	9001	
ทำใหร้ะบบงานในองคก์รมรีปูแบบทีเ่ปน็แนวทางมาตรฐานของกระบวนการทีช่ดัเจน	มกีารปฏบิตังิาน
ตามแนวคดิ	PDCA		
	 GMP	&	HACCP	 ทำให้เกิดระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ได้ผลผลิตที่ดีตามมาตรฐานสากลในด้านการผลิต
ผลติภณัฑอ์าหาร	ซึง่เปน็ทีย่อมรบัของลกูคา้	

	 ขั้นที่	3	SHE	Policy,	EMP,	KM,	Energy	Saving	Program	
	 PTF	 ใช้นโยบาย	SHE-Safety	Health	Environment	 และ	Environmental	
Management	Plan	(EMP)	 ประกอบกับกิจกรรม	5ส	 ดำเนินการเป็นพื้นฐานในการส่งเสริม
กิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน	 และมีระบบ	 ISO	14000	 ระบบ	
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	 แสดงให้เห็นว่า	PTF	 นอกจากเป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงและ
เทคโนโลยีในการผลิตทันสมัยแล้ว	 ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยมีการผลิตและส่งมอบที่เป็น
ระบบปิดซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 รับผิดชอบต่อสังคม	 ตอบสนองตามพันธกิจของ
องคก์ร	
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รปูที ่6 สถติติวัเลขขอ้รอ้งเรยีนจากชมุชน	

	 PTF	 มีความโดดเด่นด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า
องคก์รใหค้วามสำคญัอยา่งยิง่ตอ่สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานของบคุลากร		
	 เครือ่งจกัรของ	PTF	 เปน็เครือ่งจกัรทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยัทีส่ดุจงึออกแบบใหม้ฝีาครอบ	
(Cover)	 ป้องกันจุดอันตรายในการทำงาน	 และม	ีSensor	 ที่เครื่องจักรคอยตรวจจับจุดที่	
อาจเกิดอันตรายได้	 ใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง	 และมีความสามารถในการ
ปอ้งกนัการระเบดิ	(Explosion	Proof)	
	 PTF	 ยังมีการประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
อยา่งตอ่เนือ่ง	และไดร้บัความรว่มมอืจากพนกังานเปน็อยา่งด	ีคอื		

•	 การรณรงค์ใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัภยัสว่นบคุคล	(Personal	Protection	Equipment		
	 :	PPE)		
•	 กจิกรรม	Safety	Morning	Talk		
•	 กจิกรรม	KYT	การหยัง่รูร้ะวงัภยั	(Kiken	Yoshi	Training)	

 
	 นอกจากนี	้ ยังมีการตรวจติดตามด้านความปลอดภัย	(Safety	Audit)	 เป็นการตรวจ
กจิกรรมความปลอดภยั	 คน้หาจดุเสีย่งทีอ่าจเกดิอนัตรายในทกุพืน้ทีข่องโรงงาน	 โดยแตล่ะพืน้ที่
จะไดร้บัการตรวจความปลอดภยัในการทำงาน	ดว้ยผูต้รวจ	4	กลุม่	ประกอบดว้ย		

•	 พนกังานตรวจพนกังานดว้ยกนัเอง	(Behavior	Based	Safety)	
•	 หวัหนา้งานตรวจตดิตามความปลอดภยัในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน	
•	 เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยั	(จป)	เปน็ผูต้รวจ		
•	 ผูบ้รหิารขององคก์รเปน็ผูต้รวจ		
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	 ในป	ี พ.ศ.	2551	PTF	 ได้รับรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน	 “รางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่นด้านการบริหารความปลอดภัย	(Thailand’s	Prime	Minister	Industry	
Award)”	
	 PTF	ไดเ้ริม่ดำเนนิโครงการอนรุกัษพ์ลงังาน	(Energy	Saving	Program)	โดยเริม่จาก
แนวคิดการปรับปรุงจากกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ	(Small	Group	Activity	 :	SGA)	 เสนอ	
แนวความคดิ	และมกีารประเมนิจากหนว่ยงานวศิวกรรมและรว่มกนัดำเนนิการปรบัปรงุ		
















รปูที ่7 ขัน้ตอนในการขออนมุตัทิำโครงการอนรุกัษพ์ลงังาน	

	 จากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	 ด้วยเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพต่างๆ	 เพื่อบรรล	ุ
ผลดำเนินการที่ดีขึ้น	 ลดการแปรปรวน	 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ	 และทำให้กระบวนการ	
ทนักบัความตอ้งการและทศิทางของธรุกจิที	่PTF	 ไดด้ำเนนิการ	 และโรงงานทัง้	10	 โรงงานของ
สายงานอาหารสตัวบ์กไดด้ำเนนิการปรบัปรงุเชน่เดยีวกนั	 โดยมวีธิกีารแบง่ปนัขอ้มลูการปรบัปรงุ	
และบทเรียนที่ ได้รับผ่านการจัดการความรู	้ (Knowledge	Management	 :	KM)	 เพื่อ	
แลกเปลีย่นเรยีนรู	้และสรา้งนวตักรรม	





แนวความคิดจาก	SGA	

ข้อสรุปและการประเมินผล	
จากหน่วยงานวิศวกรรม	

นำเสนอที่ประชุมพลังงานประจำเดือน	

พิจารณาและอนุมัติโดยผู้บริหารโรงงาน	

ดำเนินโครงการ	
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รปูที ่8 รปูแบบหนา้	Web	KM

	 ขั้นที่	4	IT	Security,	5S	VFP	
	 PTF	 ได้ใหค้วามสำคญักบัขอ้มลูและสารสนเทศทีส่ำคญัเพือ่สนบัสนนุการผลติในองคก์ร
การจดัการระบบ	IT	 เพือ่ทำใหม้ัน่ใจวา่	 ทัง้	Hardware	 และ	Software	 มคีวามนา่เชือ่ถอืและ	
มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล	 ทาง	PTF	 ได้ใช้มาตรฐาน	ISO	27001	(IT	Security)		
เป็นเครื่องมือในด้านการจัดการความปลอดภัยของระบบ	IT	 และ	PTF	 ได้ประเมินความเสี่ยง
ของระบบ	 IT	 ตามมาตรฐานสากล	 โดยมีการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย	
โดยใชม้าตรฐาน	ISO	17799	
	 มกีารตอ่ยอดกจิกรรม	5ส	 ดว้ยแนวทาง	 “5S	VFP”	 คำวา่	VFP	 ยอ่มาจาก	Visual	
Feedback	Photography	คอื	การถา่ยภาพเปรยีบเทยีบการปรบัปรงุ	แก้ไขพืน้ที	่5ส	กอ่น-หลงั
ซึ่งจะทำให้เห็นจุดบกพร่อง	 และปัญหาของพื้นที่อย่างชัดเจน	 ทั้งยังแสดงความก้าวหน้า	 และ
เปรยีบเทยีบผลการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง	

	 ขั้นที่	5	Kaizen,	Lean	
	 กิจกรรมการปรับปรุงผลิตภาพที	่ PTF	 ดำเนินการต่อมา	 คือ	 กิจกรรม	Kaizen	
Suggestion	-	 กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระดับพนักงาน	 ซึ่งกิจกรรม	Kaizen	
Suggestion	 เปน็พืน้ฐานการปรบัปรงุทีม่าจากพนกังานระดบัปฏบิตังิาน	 ทีอ่ยู	่ ณ	 หนา้งานจรงิ	
คดิการปรบัปรงุในงานของตนเอง		
	 Kaizen	Suggestion	 จงึเปน็การปรบัปรงุพืน้ฐานทีส่ำคญัจากการทีพ่นกังานมคีวามคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค	์(Creative	Thinking)	ในการปรบัปรงุกระบวนการทำงาน	มองเหน็ความสญูเสยี
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ในการทำงาน	(Wastes)	เสนอแนะแนวทางใหมเ่พือ่ปรบัปรงุ	เปน็การพฒันางาน	พฒันาความคดิ	
พฒันาบคุลากร	โดยผา่นกลุม่	Small	Group	Activity		
	 ขั้นตอนเริ่มจากพนักงานเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	Kaizen	Suggestion		
จากนัน้สง่ใหห้วัหนา้งานพจิารณา	และสง่ตอ่ใหค้ณะกรรมการกจิกรรมขอ้เสนอแนะพจิารณา	
	
	 ตัวอย่างกิจกรรม	Kaizen	เรื่อง	“กาว”	ติดป้ายหน้ากองอาหาร		
 ทีม่าของปญัหา  
	 ในกระบวนการรบัอาหารถงุ	เพือ่จดัเกบ็ภายในอาคารคลงัสนิคา้	จะตอ้งมกีารตดิปา้ยหนา้
กองอาหาร	 ทีพ่าเลทรบัอาหารทกุพาเลท	 เพือ่แสดงสถานะของอาหารถงุ	 โดยใชก้าวลาเทก็ซเ์ปน็
ตวัยดึตดิปา้ยกบัพาเลท	








รปูที ่9 ปา้ยหนา้กองอาหาร	แสดงขอ้มลู	เบอรอ์าหาร	วนัทีผ่ลติ		

Lot.No	สถานทีจ่ดัเกบ็	ผูร้บัอาหารเขา้จดัเกบ็	

 สภาพกอ่นการปรบัปรงุ 
	 บรเิวณทีร่บัสนิคา้	 จดุทีม่กีารใชก้าวลาเทก็ซต์ดิปา้ยหนา้กองอาหาร	 ซึง่ตอ้งตดิทกุพาเลท	
มสีภาพที่ไมส่ะอาด	ทำใหต้อ้งเสยีเวลาในการทำความสะอาดพืน้ที	่และเกดิความลา่ชา้ในการทำงาน	
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 เปา้หมายในการปรบัปรงุ 
	 	 1.	ลดเวลาในการทำความสะอาด	พืน้ทีส่ะอาดมากขึน้		
	 	 2.	ลดเวลาในการทำงาน	
	 	 3.	ลดตน้ทนุการผลติ	
 แนวคดิในการปรบัปรงุ 
	 	 1.	ทำที่ใสก่าวแบบงา่ยๆ		
	 	 2.	ไมเ่สยีเวลาในการทำงาน	
	 	 3.	ไมต่อ้งลงทนุมาก	
	 เนื่องจากในการทากาวแต่ละครั้ง	 ต้องใช้ไม้ทากาวในขวดแล้วค่อยนำมาทากับป้ายติด
หนา้กองอาหาร	1-2	ครัง้ตอ่	1	ใบ	(1	ชัว่โมง	กองอาหารได	้5	พาเลท)	
 แนวทางการปรบัปรงุ 
	 เพียงแค่หมุนขวดกาวทากับป้ายติดหน้ากองอาหาร	 แล้วนำไปติดที่พาเลท	
ไดท้นัท	ี(1	 ชัว่โมง	 กองอาหารได	้6	 พาเลท)	 ซึง่การเลอืกใชก้าวนำ้แทนนัน้ไมม่ผีลตอ่อาหารถงุ	
ทีน่ำไปตดิอกีดว้ย		

	  ครัง้ที ่1	เปลีย่นจากกาวลาเทก็ซเ์ปน็กาวนำ้ใส	







 
 ขอ้ด	ี 1.	ทำใหท้ำงานงา่ยขึน้		
	 	 	 2.	ลดคา่ใชจ้า่ย		
	 	 	 3.	พืน้ที่ไมส่กปรก	ไมเ่สยีเวลาทำความสะอาด	
 ขอ้เสยี	 ตอ้งยกขวดกาวทกุครัง้	
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  ครัง้ที ่2	เพิม่อปุกรณ์ใสข่วดกาว	ใชง้บประมาณ	600	บาทตอ่หวับรรจ	ุ







 ขอ้ด ี ทำงานสะดวกขึน้	
 ขอ้เสยี	 ลวดสปรงิยดืออก	และลวดทิม่มอื	

  ครัง้ที ่3	เปลีย่นลวดสปรงิเปน็ยางเสน้	






 ขอ้ด	ี 1.	ทำงานสะดวกขึน้		
	 	 2.	ลดเวลาในการทากาว	
	 	 3.	พืน้ทีก่ารทำงานสะอาดขึน้		

ประเมนิผล	หลงัจากทีม่กีารเปลีย่นจากกาวลาเทก็ซม์าใชก้าวนำ้	











รายละเอยีด กอ่นปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ ผลที่ไดร้บั 

ประสทิธภิาพ	
การทำงาน	(1	ชัว่โมง)	

ทำงานลา่ชา้	เนือ่งจาก
เสยีเวลาทากาว		
กองอาหารไดเ้พยีง		
5	พาเลท	

ทากาวไดง้า่ยขึน้		
และเรว็ขึน้	กองอาหาร	
ได	้6	พาเลท	

สามารถรบัอาหาร	
ไดม้ากขึน้	ทำใหเ้พิม่
คา่แรงในการกองอาหาร
ใหแ้กค่นงานชัว่โมงละ	
21	บาท	

พืน้ทีก่ารปฏบิตังิาน	 ทำใหพ้ืน้ทีส่กปรก	
เลอะเทอะ	ตอ้งเสยี
เวลาในการทำความ
สะอาด	

ไมม่กีาวหกเลอะเทอะ	
ไมเ่สยีเวลาในการ
ทำความสะอาด	

พืน้ทีป่ฏบิตังิานสะอาด	
นา่ทำงาน	
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	 การต่อยอด	Kaizen	สู่	Innovation		
	 CPF	 ในสายงานผลติอาหารสตัวบ์ก	11	 โรงงาน	 มกีารจดัประกวดแขง่ขนัรางวลั	Feed	
Innovation	CEO	Award	 ซึ่งทาง	PTF	 จะนำข้อเสนอแนะ	Kaizen	Suggestion	 ที่ม	ี
ผลการปรบัปรงุทีด่มีาตอ่ยอด	รว่มกนัคดิรว่มกนัดำเนนิการปรบัปรงุ	เพือ่สง่ประกวดรางวลั	Feed	
Innovation	CEO	Award	ซึง่รางวลัจะมุง่เนน้ใน	3	สว่น	คอื		

 “คนคดิ คนทำ โรงงาน” 
 คนคดิ	คอื	พนกังานผูเ้สนอแนะความคดิ	
	 คนทำ	คอื	ทมีงานทีร่ว่มกนัดำเนนิการปรบัปรงุ	
	 โรงงาน	คอื	การทีผู่บ้รหิารของโรงงานนัน้สนบัสนนุใหเ้กดิการปรบัปรงุขึน้	
 
	 ซึง่พนกังานทีช่นะรางวลั	Feed	Innovation	CEO	Award	จะไดร้างวลัไปดงูานกจิกรรม
การปรบัปรงุผลติภาพในตา่งประเทศ	เชน่	ในประเทศญีปุ่น่	

	 ตัวอย่างการปรับปรุงที่ส่งเข้าประกวดรางวัล	Feed	Innovation	CEO	Award	
 โปรแกรม Power Peak ควบคมุคา่ไฟฟา้ 
	 จากการที	่PTF	 มกีารใชพ้ลงังานไฟฟา้ในการเดนิเครือ่งจกัร	 และเสยีคา่พลงังานไฟฟา้
ดว้ยระบบ	TOU	(Time	of	Use	Rate)	PTF	ตอ้งการทีจ่ะควบคมุคา่	Power	Peak	ของไฟฟา้
ใหอ้ยูภ่ายในการควบคมุไมเ่กนิคา่เปา้หมาย	ซึง่เปน็การควบคมุคา่ใชจ้า่ยดา้นไฟฟา้	







	
	
 สภาพกอ่นการปรบัปรงุ 
	 พนักงานที่รับผิดชอบการผลิต	 ก่อนจะเริ่มเดินเครื่องจักรที่ ใช้กำลังไฟฟ้า	 ต้องม	ี
การโทรศพัทส์อบถามหนว่ยงานอืน่ๆ	 เพือ่ขอขอ้มลูการใชง้านเครือ่งจกัรวา่เครือ่งจกัรใดบา้งกำลงั
เดนิเครือ่งอยู	่จากนัน้คำนวณการใชก้ำลงัไฟฟา้	เพือ่พจิารณาวา่อยู่ในคา่ควบคมุตามเปา้หมายหรอืไม	่
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 หลงัการปรบัปรงุ
	 พนักงานร่วมกันคิดในการ
ปรบัปรงุ	 โดยเขยีนโปรแกรม	Power	
Peak	 ขึ้นมาเอง	 ด้วยแนวคิดที่ว่า	
โปรแกรมดงักลา่วชว่ยคำนวณคา่กำลงั
ไฟฟ้า	 โดยผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถ
จำลองสถานการณ์การใช้งานได	้
(Simulation)	 ด้วยการทดลองเลือก
เครื่ องจักรที่ ต้ องการเดินเครื่ อง	
ให้โปรแกรมชว่ยคำนวณคา่กำลงัไฟฟา้	


	 นอกจากนั้น	 โปรแกรมยังบันทึกว่าพนักงานคนใดเป็นคนเดินเครื่อง	 และเดินเครื่อง	
ในวนัเวลาอะไร	กำลงัไฟฟา้เทา่ไร	
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	 โปรแกรม	Power	Peak	 เป็นตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการด้าน	 Innovation		
ของ	PTF	ซึง่ชว่ยใหอ้งคก์รสามารถบรหิารจดัการพลงังานไฟฟา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	

	 เพิ่มศักยภาพด้วย	Lean	
 Lean	 เป็นเครื่องมือที	่PTF	 ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	 โดยเป็นการฝึกให	้
พนกังานวเิคราะหห์าสาเหตขุองปญัหา	พจิารณาความสญูเสยี	7	ประการทีพ่บในสายการผลติ		
 









	 Lean	 แปลว่า	 ผอมแต่แข็งแรง	 หรือเพรียว	 ถ้าเป็นคนคือ	 คนที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อ		
ไมม่ีไขมนัสว่นเกนิ	ถา้เปรยีบเทยีบกบัองคก์รคอื	องคก์รทีม่สีมรรถนะสงู	ปราศจากความสญูเสยี	
การปรบัปรงุดว้ย	Lean	ของ	PTF	มขีัน้ตอนในการปรบัปรงุทีส่ำคญั	7	ขัน้ตอน	คอื		
	 1.	การคน้หา	และคดัเลอืกกระบวนงาน		
	 2.	การศกึษาสภาพปจัจบุนั	
	 3.	การกำหนดเปา้หมายในการปรบัปรงุ		
	 4.	การวเิคราะหส์าเหตขุองปญัหา/สิง่ทีจ่ะปรบัปรงุ		
	 5.	การกำหนดแนวทางการปรบัปรงุ	และวางแผนงาน		
	 6.	การทดลองดำเนนิการ	และตดิตามผล		
	 7.	การทบทวนผล	และจดัทำมาตรฐาน	

	 ตัวอย่างกิจกรรม	Lean	เรื่องโครงการลดอุณหภูมิรอบเครื่องอัดอากาศ	
 วตัถปุระสงคข์องโครงการ
	 เพือ่ระบายความรอ้นรอบเครือ่งอดัอากาศ	เนือ่งจากสภาพกอ่นการปรบัปรงุบรเิวณเครือ่ง
อดัอากาศมอีณุหภมูสิงูจากความรอ้นทีม่าจาก	Oil	Cooler	 ไมม่กีารถา่ยเท	 ทำใหเ้กดิความรอ้น
สะสม		

ความสญูเสยี 7 ประการ (7 Wastes) ประกอบดว้ย...  
	 1.	การเคลือ่นไหวที่ไมจ่ำเปน็	(Unnecessary	Motion)	
	 2.	การรอคอย	(Idle	Time/Delay)	
	 3.	กระบวนการทีข่าดประสทิธผิล	(Non-effective	Process)	
	 4.	การผลติของเสยี/แก้ไขงานเสยี	(Defects/Reworks)	
	 5.	การผลติมากเกนิไป	(Overproduction/Overprocessing)	
	 6.	การเกบ็วสัดคุงคลงัที่ไมจ่ำเปน็	(Unnecessary	Stock)	
	 7.	การขนสง่	(Transportation)	 	 
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 เปา้หมาย
	 ลดอณุหภมูริอบเครือ่งอดัอากาศจาก	56	องศาเซลเซยีสเปน็	37	องศาเซลเซยีส		














 ทีม่าของปญัหา
	 ทางทีมปรับปรุงมีการวิเคราะห์ผังก้างปลาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา	 โดยสาเหตุหลักคือ	
อากาศรอ้นตดิเพดานดา้นบน	ดงันัน้	ทางกลุม่จงึไดป้รบัปรงุโดยระบายความรอ้นดา้นบน	ดว้ยการ
ทำตะแกรงถา่ยเทความรอ้น		
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	 การปรับปรุงมีการวัดผลโดยการวัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่อง	 และได้รับประโยชน์	
จากการปรบัปรงุ	คอื		
	 •	 สามารถลดภาระการทำงานของเครือ่งอดัอากาศ	
	 •	 สามารถยดือายกุารใชง้านของนำ้มนัและชิน้สว่นตา่งๆ	เนือ่งจากความรอ้นลดลง	
	 •	 สง่ผลดตีอ่ผูป้ฏบิตังิาน	เพราะความรอ้นบรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิานลดลง		
	 	 ทำใหส้ภาพแวดลอ้มการทำงานดขีึน้	
	 •	 สามารถลดความรอ้นบรเิวณเครือ่งอดัอากาศลงได	้19	องศาเซลเซยีส	
	 •	 คำนวณคดิเปน็การลดตน้ทนุคา่กระแสไฟฟา้ไดถ้งึ	55,335	บาทตอ่ป	ี

	 ในภาพรวมโครงการ	Lean	 ของ	PTF	 มุ่งเน้นเพื่อลดความสูญเสีย	7	 ประการในสาย	
การผลิต	 และทำให้พนักงานมีมุมมองเชิงระบบ	 และบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลจริง	
เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ	และประสทิธผิลสงูสดุของกระบวนการ	
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ต่อยอดการปรับปรุงผลิตภาพ	(Productivity	Improvement)	
สู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	
	 PTF	 มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาต	ิ โดยมีพื้นฐานคือ		
เครือ่งมอืผลติภาพตา่งๆ	ที่ไดด้ำเนนิการผา่นมาอยา่งตอ่เนือ่ง	มปีระสทิธภิาพ	และประสทิธผิลทีด่ี
โดยทีมผู้บริหารและพนักงาน	 มีความตั้งใจ	 มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแห่งชาต	ิ ซึ่งเป็นมุมมองในภาพรวมของการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	
เปน็การเรยีนรูท้ีส่ำคญัขององคก์ร	และเปน็การพฒันาองคก์รเพือ่มุง่เนน้อนาคต	
	 โดยเริ่มจากการศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 ในป	ี พ.ศ.	2551	 และจัดตั้ง	
คณะทำงานภายในองคก์รตามหมวดทัง้	7	หมวดของเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาต	ิโดยคณะทำงาน
ไดว้เิคราะหอ์งคก์รและประเมนิองคก์ร	 เพือ่หาโอกาสในการปรบัปรงุ	(OFI	:	Opportunity	for	
Improvement)	 วางแผนงานการปรับปรุง	 และปรับปรุงองค์กรเพื่อให	้PTF	 เป็นองค์กรที่ม	ี
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศในทุกด้าน	 มีผลการดำเนินการที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งและ
องคก์รอืน่ๆ	ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั		
	 คณะทำงานของ	PTF	 แบง่เปน็คณะทำงานตามหมวดของเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาต	ิ
เพื่อศึกษาทำความเข้าใจเกณฑ	์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการขององค์กรตามแนวทางของเกณฑ	์
และการเขยีนรายงานวธิกีารและผลการดำเนนิงาน	(Application	Report)	 โดยคณะทำงานทัง้		
7	หมวดไดม้กีารระดมสมองรว่มกนัเพือ่ปรบัปรงุองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง	สรา้งใหเ้กดิความบรูณาการ
เชือ่มโยงเปน็การปรบัปรงุในลกัษณะการปรบัปรงุขา้มสายงาน	(Cross	Functional	Team)	 เชน่	
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	 โดยม	ี
หลายหน่วยงานในองค์กรร่วมกันในการปรับปรุง	 อาจต้องมีการนำเอาระบบข้อมูลสารสนเทศ		
(IT	System	)	มาใช้ในการปรบัปรงุ	
	 เพือ่ใหพ้นกังานทกุคนในองคก์รมสีว่นรว่มในการปรบัปรงุตามกรอบรางวลัคณุภาพแหง่ชาติ
ผูบ้รหิารระดบัสงู	จะถา่ยทอดวสิยัทศัน	์พนัธกจิ	คา่นยิมขององคก์ร	และแนวทางในการปรบัปรงุ
องคก์ร	ผา่นการประชมุตา่งๆ	เชน่	Top	Management	Review	และ	Management	Review,	
การประชมุโรงงานประจำเดอืน	การประชมุสญัจร	การประชมุ	VDO	Conference,	5	Minutes	
Talk	 ในทุกวัน	 การประชุมระบบ	5ส	Kaizen	 และ	Lean	 ซึ่งถือเป็นเวทีที่สำคัญในการ	
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการปรับปรุง	 ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง	
PDCA	

	 ผลจากการปรับปรุงและพัฒนาตามกรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	
	 หลังจากนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร	 ทำให้

องคก์รเกดิการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ใหเ้กดิการบรหิารจดัการสูค่วามเปน็เลศิในหลายดา้น	ดงันี้
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•	 พนักงานมีการพัฒนาในการปฏิบัติงานและทัศนคติในการปฏิบัติงาน	 มีการพัฒนา
แนวคดิอยา่งเปน็ระบบ	มุง่เนน้การทำงานทีม่กีารบรูณาการรว่มกนั		

•	 มกีารปรบัปรงุและจดัการปญัหาอยา่งเปน็ระบบบนพืน้ฐานของขอ้มลูจรงิ	 โดยมุง่เนน้
ทีล่กูคา้ในลกัษณะเปน็คูค่วามรว่มมอื	(Total	Success	Solution)	คอื	รว่มกบัลกูคา้
ในการพัฒนาการเลี้ยง	 ซึ่งมีปัจจัยหลักคือ	 พันธุ์สัตว์ที่ด	ี อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ		
การจดัการฟารม์ทีด่	ี ระบบสขุาภบิาลทีด่	ี ซึง่ถอืเปน็การพฒันาปรบัปรงุ	CPF	Value	
Chain

•	 มรีะบบและมาตรฐานการทำงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	ปอ้งกนัการเกดิปญัหา	
•	 มีการนำความรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา	 เทคโนโลยีอันทันสมัย	 และการปรับปรุง
กระบวนการ	 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในองค์กร	PTF	 เอง	 และระหว่างโรงงาน	
ใน	CPF	

•	 พนกังานมคีณุภาพชวีติทีด่	ีมคีวามสขุในการปฏบิตังิาน	เกดิความผกูพนั	รกัในองคก์ร	
PTF	 ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาองค์กร	 เพื่อเป้าหมายคือ	 การได้รับ
รางวลัคณุภาพแหง่ชาต	ิ(TQA)	ในอนาคต	



ปัจจัยแห่งความสำเร็จ		
	 เรียนรู้ประสบการณ์จากอดีต	
	 PTF	 สร้างขึ้นจากประสบการณ์และการเรียนรู้พัฒนาด้านการผลิตอาหารสัตว	์ จากโรงงาน	

ทีส่รา้งมากอ่นของบรษิทั	 เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร	 จำกดั	(CPF)	 ผนวกกบัการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยี	

อันทันสมัย	 เพื่อตอบสนองด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตอาหารสัตว์	 โดยคำนึงถึง	

สิง่แวดลอ้ม	เพือ่ให	้PTF	เปน็โรงงานทีท่นัสมยัทีส่ดุ	และมกีารบรหิารบคุลากรทีด่ทีีส่ดุในปจัจบุนั


	 พลังของคนรุ่นใหม่		
	 PTF	 เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยคนรุ่นใหม	่ ทั้งผู้บริหารและพนักงาน	 มีความมุ่งมั่นตั้งใจ		

ในการพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เนื่อง	 สรา้งความรว่มมอืและทำงานเปน็ทมี	 แม้โรงงานจะเริม่กอ่ตัง้เมือ่	

พ.ศ.	2547	 และได้สมัครเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในป	ี พ.ศ.	2552	 ซึ่งเป็นปีแรกที	่PTF	

สมคัรขอรบัรางวลั	 แตก่ส็ามารถไดร้บัรางวลัการบรหิารสูค่วามเปน็เลศิ	(Thailand	Quality	Class	:	

TQC)	 ได้อย่างเต็มภาคภูม	ิ ด้วยพลังจากคนรุ่นใหม	่ ความมุ่งมั่นตั้งใจจริง	 ในหัวใจที่เปี่ยมไปด้วย

คณุภาพและการพฒันาองคก์ร	



กิตติกรรมประกาศ 

	 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	ขอบพระคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่	
ของบริษัท	ดังมีรายนามต่อไปนี้	

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) 
	 1.	คุณนพดล		 ศิริจงดี	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	
	 2.	คุณณฤกษ์		 มางเขียว	 รองกรรมการผู้จัดการ	
	 3.	คุณสาคร		 ทวรรณกุล	 รองกรรมการผู้จัดการ	 	
	 4.	คุณสีทอง		 วัชรางกูรพิพัฒน์	 รองกรรมการผู้จัดการ	
	 5.	คุณธีรยุทธ		 พัชรมณีปกรณ์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	โรงงานอาหารแปรรูป	
	 6.	คุณอภิชาติ		 แก้วกิ่ง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	โรงงานชำแหละไก่	
	 7.	คุณประวิทย์		 ทะเกียง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
	 8.	คุณสุรัสวดี		 ฐานีพานิชสกุล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
	 9.	น.พญ.นฤมล		 วงศ์ธัญญกรณ์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
10.	คุณอรรถพล		 อัฒพันธ์		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
11.	คุณบัวแก้ว		 พนัสนอก	 ผู้จัดการสำนักประกันคุณภาพ	
12.	คุณสมพร		 ศรีจักรโคตร	 ผู้จัดการสำนักวางแผนและประสานงานการผลิต	
13.	คุณวันชัย		 บุณยโชติมา	 ผู้จัดการทั่วไป	โรงงานอาหารแปรรูป		
14.	คุณสุเทพ		 หน้าประเสริฐ	 ผู้จัดการทั่วไป	โรงงานชำแหละไก่	
15.	คุณสุวรรณา		 เชาวะวนิชย์	 ผู้จัดการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	
16.	คุณพรชัย		 เอกสกุลไพบูลย์	 ผู้จัดการทั่วไป	ด้านงานวิศวกรรม	
17.	คุณอดุลย์		 บัวบาน	 ผู้จัดการทั่วไป	โรงงานอาหารแปรรูป	
18.	คุณพวงเพ็ญ		 สุนทรศิริ	 ผู้จัดการทั่วไป	ศูนย์จำหน่ายสินค้า	
19.	คุณกิตติภัค		 อภัยโส		 ผู้จัดการสำนักบริการงานทรัพยากรบุคคล	
20.	คุณโกวิท		 สมนิยมไชย	 ผู้จัดการสำนักบริหารงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล	
21.	คุณศราวดี		 แสงสุข	 ผู้จัดการสำนักบริหารคุณภาพ	
22.	คุณพัชรภรณ์		 เคลือบยิ้ม	 ผู้จัดการสำนักลูกค้าสัมพันธ์	
23.	คุณเกรียงศักดิ์		 เศวตศิลป์		 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	
24.	คุณประเสริฐศักดิ์		 สังมีแสง	 ผู้จัดการฝ่ายผลิต	โรงงานอาหารแปรรูป	
25.	คุณวันเฉลิม		 ศิริรัตนรักษ์		 ผู้จัดการฝ่ายผลิต	โรงงานอาหารแปรรูป	
26.	คุณรณการ		 ประดิษฐรา		 ผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศ/สอบเทียบอุปกรณ์วัด	
27.	คุณจรุณ		 พรมเจียม	 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	
28.	คุณประภัสสร		 สำอางค์อินทร์	 ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ	
29.	คุณจิรพรรณ		 พลอยพิจิตร	 ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ	
30.	คุณภาณุพงศ์		 พฤกษาพันธุ์รัตน์	 ผู้จัดการแผนกพัฒนาประสิทธิภาพ	
31.	คุณบดินทร์		 จิระพรกุล	 ผู้จัดการแผนกผลิต	โรงงานอาหารแปรรูป	
32.	คุณสุทิน		 ต๊ะมา		 ผู้จัดการฝ่ายผลิต	โรงงานชำแหละไก่	
33.	คุณสมฤทัย		 ธูปทอง	 ผู้จัดการฝ่ายระบบมาตรฐานคุณภาพ	
34.	คุณทัดดาว		 วงษพันธ์	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	



35.	คุณนภาพร		 กุลคำธร		 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	
36.	คุณณัฐกานต์		 เคียนขุนทด		 เจ้าหน้าที่วางแผนและประสานงานการผลิต	
37.	คุณภูชิชย์		 เยือกเย็น	 ผู้จัดการแผนกขายภายในประเทศ	

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
1.	คุณณรงค์ฤทธิ์		 ถาวรวิศิษฐพร	 ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการด้านโรงกลั่น	
2.	คุณดนุ		 เบญจพลชัย	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร	
3.	คุณภัทรลดา		 สง่าแสง	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	
4.	คุณภูพิงค์		 ทวีทรัพย์	 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม	
5.	คุณพิชัย		 ทองบัณฑิต	 ผู้ประสานงานบริหารคุณภาพ	-	บริหารระบบ	
6.	คุณวนิดา		 ศิริเลิศพิทักษ์		 ผู้จัดการแผนกคุณภาพ	
7.	คุณศิริวดี		 กาญจนวิภู	 เลขานุการฝ่ายจัดการ	
8.	คุณอัญชลี		 ภิรมย์พลัด		 เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ	-	บริหารระบบ	

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
 1.	คุณวิโรจน์	 คัมภีระ	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	
	 2.	คุณบุญเสริม	 เจริญวัฒน์	 รองกรรมการผู้จัดการ	
	 3.	คุณรักเกียรติ	 สมัครเขตการ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
	 4.	คุณสมบูรณ์	 รักมนุษย์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจ	
	 5.	คุณกำธร	 ศรีบุญเรือง	 ผู้ช่วยสำนักบัญชี	
	 6.	คุณชยุตม์	 กฤษอร่ามเรือง	 ผู้จัดการทั่วไป	โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย	
	 7.	คุณพรชัย	 เอี่ยมสงวนจิตต์	 ผู้จัดการทั่วไป	ด้านการตลาด	
	 8.	คุณประกอบ	 แซ่ฉั่ว	 ผู้จัดการสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ	1	
	 9.	คุณราชันย์	 สมิตะสิริ	 ผู้จัดการทั่วไป	ด้านควบคุมคุณภาพ	
	10.	คุณกอบกาญจน์	 ประสมศักดิ์	 ผู้จัดการฝ่ายระบบมาตรฐานฯ	
	11.	คุญชาญวิทย์	 วรธรรมกุล	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล	
	12.	คุณนพดล	 ปานพรหม	 รองผู้จัดการโรงงาน	
	13.	คุณศศิธร	 ศาสตร์ภักดี	 ผู้บริหารประจำโรงงาน	
	14.	คุณศิริลักษณ์	 ชะเสริมไพร	 ผู้บริหารประจำโรงงาน	
	15.	คุณฐปนัตร์	 วรกุล	 ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหารสัตว์	
	16.	คุณธีระพงษ์	 กล้าตระกูล	 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ	
	17.	คุณคุณวุฒิ	 สมานวงศ์	 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	
	18.	คุณฉวีวรรณ	 ปรุงเกียรติ	 ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารสัตว์หน้าร้าน	1	
	19.	คุณยศวัฒน์	 บวรธนกิจไพศาล	 เจ้าหน้าที่พลังงาน	
	20.	คุณศิริรัตน์	 แฟงจะโปะ	 เจ้าหน้าที่สารบรรณระบบมาตรฐานคุณภาพ	

และขอขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับ	รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม	ที่ปรึกษาคณะวิจัยฯ	





แบบประเมินหนังสือ	(ชื่อหนังสือ)	....................................................................................
ท่านได้มาจาก	.........................................................................................................

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้กรอกแบบสอบถาม
1.	เพศ	 o	ชาย	 o	หญิง
2.	การศึกษา	 o	ต่ำกว่าปริญญาตรี	 o	ปริญญาตรี	 o	ปริญญาโท	 o	ปริญญาเอก	

3.	อายุ	 o	ต่ำกว่า	20	ปี	 o	21	-	30	ปี	 o	31	-	40	ปี
 o	41	-	50	ปี	 o	มากกว่า	60	ปี
4.	รายได้	 o	น้อยกว่า	20,000	บาท	 o	20,000	-	50,000	บาท	 o	50,000	-	100,000	บาท	
 o	100,000	-	150,000	บาท	 o	มากกว่า	150,000	บาทขึ้นไป

หัวข้อ	 ดีมาก	 ดี	 ปานกลาง	 พอใช้	 ปรับปรุง	 ไม่มีความเห็น	

1.	รูปเล่ม		      

2.	การออกแบบภายในเล่ม	      

•	การแบ่งบท	      

•	ตัวอักษรที่ใช้	      

•	รูปภาพประกอบ	      

3.	เนื้อหา	      

•	ความเหมาะสมของเนื้อหา	      

•	ความน่าสนใจของเนื้อหา	      

•	ความถูกต้องของการเรียบเรียง	      

•	การใช้ภาษาให้น่าติดตาม	      

•	ความรู้ที่ได้รับ		      

•	การนำไปใช้ประโยชน์		      

ท่านคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับ		o ผู้บริหาร		o พนักงาน		o บุคคลทั่วไป	
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	..................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
รูปแบบ/เนื้อหาหนังสือ	TQA	ที่ท่านต้องการในอนาคต	...............................................................................
.........................................................................................................................................

รายละเอียดเกี่ยวกับ	ชื่อ-สกุล	และที่อยู่ของท่าน	เพื่อที่โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	จะสามารถติดต่อท่านได้	
(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล	........................................................	 ตำแหน่ง	....................................................
หน่วยงาน	.......................................................	 ที่อยู่..........................................................
...................................................................................................................................
โทรศัพท์	.................................	โทรสาร	....................................	E-mail	...............................

การประเมิน	และความคิดเห็นของท่าน	จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบ	และเนื้อหาหนังสือในอนาคต	
โดยส่งแฟกซ์กลับมาที่	0-2619-8085	หรือส่งกลับมาที่	สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชั้น	12	-	15	อาคารยาคูลท์	เลขที่	1025	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400

“สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	จะพิจารณามอบของที่ระลึกของโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ให้แก่ท่านที่ส่งแบบประเมินนี้	20	ท่านแรก	ฟรี”



ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่	43/2549
ปณศ.	สามเสนใน

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ชั้น	15	อาคารยาคูลท์	เลขที่	1025	ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400


