
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) 
(โรงงานผลิตอาหารสัตว�ป�กธงชัย) 

 ผูนำสูงสุด (SVP) ไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจของ PTF ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและคานิยมองคกรของบริษัทแม (CPF Way)  

ที่มุงมั่นสูการเปนครัวของโลก (Kitchen of the World) เพื่อแสดงความมุงมั่นในการผลิตอาหารสัตวที่มีคุณภาพดี บริการที่ลูกคาพึงพอใจ 

ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตนทุนที่สามารถแขงขันระดับสากลได ปจจุบันมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจเปนประจำทุกปในการจัดทำ 

แผนกลยุทธ (SPP) โดยคำนึงถึงขอมูลนำเขาที่สำคัญจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ลูกคา คูคา ผูสงมอบ คูความรวมมือ พนักงาน ชุมชน 

และสังคมภาพใหญ ภายใตขอบังคับ กฎหมาย รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่สำคัญ ซึ่งวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม

องคกรจะถูกนำไปใชเปนทิศทางและเปาหมายที่สำคัญขององคกร ผานระบบการนำองคกรของ PTF ดังรูปที่ 2 โดยมีการนำไปปฏิบัติและ 

ติดตามผลงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับองคกร เพื่อใหเกิดการปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่องและไปในทิศทางเดียวกัน 

 PTF (Pak Thong Chai Feedmill) กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ 2547 

เปนสวนหนึ ่งของธุรกิจแปรรูปไกเนื ้อครบวงจรเพื ่อการสงออก  

ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) PTF 

เปนโรงงานลำดับที่ 11 ของสายธุรกิจอาหารสัตวบกในประเทศไทย 

ถูกสรางขึ ้นจากการนำประสบการณที ่สะสมมาในดานการผลิต

อาหารสัตวของ CPF ผนวกกับการประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิต 

ที ่ทันสมัย มีวัตถุประสงคในการผลิตอาหารสัตวปกใหแกฟารม 

เลี ้ยงสัตวของ CPF Value Chain เพื่อผลิตอาหารแปรรูปสงออก 

ตางประเทศ PTF เปนโรงงานผลิตอาหารสัตวขนาดใหญ ที ่มี 

กำลังการผลิต 1.2 ลานตัน/ป  

 ผลิตภัณฑของ PTF เปนอาหารสัตว (Feed) สำหรับสัตว

เศรษฐกิจ 4 ประเภท ไดแก ไกเนื้อ ไกพันธุ ไกไขและเปดเนื้อ มุงเนน

การตอบสนองกลุ มลูกคาที ่มีความตองการและคาดหวังตางกัน 

โดยการผลิตอาหารสัตวที ่ปลอดภัยเปนหัวใจที่สำคัญของ CPF 

Value Chain จึงมุงเนนดาน Quality & Food Safety โดยออกแบบ

พื ้นที ่ทำงาน อาคาร เครื ่องจักร เทคโนโลยีใหสอดคลองกับ 

กฎระเบียบของประเทศคูคาในทุกกระบวนการ เริ ่มตั ้งแตการรับ

วัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตวและการสงมอบ 

ใหแกลูกคา มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 

ทำใหมั่นใจไดวา PTF มีมาตรฐานที่ตอบสนองความตองการของ

ลูกคาในปจจุบันและอนาคต รวมถึงตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ที่สำคัญ  

การนำองค�กร 

รูปที่ 1 สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว�บกของ CPF 
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     คณะผูบรหิารระดบัสงูของโรงงาน (SLT) ถายทอดทิศทาง วสิยัทศัน 

พันธกิจ คานิยมองคกร สูบุคลากร ลูกคา คูคา ผูสงมอบ และผูมี 

สวนไดสวนเสีย ซึ ่งเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรและเพื่อให

สอดคลองกับ SPP ใหเกิดการปรับปรุง สรางสรรคนวัตกรรมใน 

การทำงาน สรางองคความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยาง 

ตอเนื่อง นอกจากนี้ SLT รับฟงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแนวทาง

การถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร และจริยธรรม 

ตลอดจนแสดงความมุ งมั ่นตอคานิยมองคกร (CPF Way) และ

ปฏิบัติตนเปน Role Model ใหกับบุคลากร PTF ปฏิบัติตาม CPF 

Way อยางสม่ำเสมอ  

 ในการกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ผู บริหารระดับสูง 

ดำเนินการทบทวน กฎหมาย จริยธรรม มาตรฐานและระเบียบ 

ที่สำคัญที่มีผลกระทบตอธุรกิจขององคกร และกำหนดทิศทางดานนี้

ร วมกันวาปจจัยของความสำเร็จในการขับเคลื ่อนจริยธรรม  

การปฏิบัติตามกฎหมายอยูที ่ผู นำองคกรและผูบริหารทุกคน ตอง

ดำเนินการใหเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากร SVP มุงมั่นในการ

ดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ปรับปรุงผลการดำเนินงาน ตาม

วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร โดยกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญและปฏิบัติ

ตามขั ้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ ่งเชื ่อมโยงกับแผน 

กลยุทธ สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจน

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  

 นอกจากนี้ ยงัมกีารประชมุทบทวนทกุเดอืน หรอืตามสถานการณ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหเกิดความสมดุลของคุณคาระหวางลูกคา

และผู มีสวนไดสวนเสียโดยมีการติดตามการปรับปรุงผลการ 

ดำเนินงานจากมติที่ประชุมผานระบบ ISO Master ซึ่งมีการกำหนด

ผูรับผิดชอบและกำหนดวันเสร็จสิ้นที่ชัดเจน จากนั้นนำผลที่ไดจาก

การประชุมขยายผลไปยังโรงงานในกลุมธุรกิจเพื่อนำไปทวนสอบ

และปรับปรุงอยางสม่ำเสมอตามแนวทาง PDCA อยางตอเนื่อง  

 การสื่อสาร การตัดสินใจที่สำคัญของ SLT อยูบนพื้นฐานความ

ถูกตองแมนยำ ความรวดเร็วของขอมูลเชิงวิเคราะหที่สำคัญ โดย

อาศัยชองทางการสื ่อสารแบบสองทาง เชน ประชุมผาน VDO 

Conference ผูบริหารพบพนักงาน เปนตน  

 SVP และ SLT สรางบรรยากาศเพือ่ใหเกิดการปรับปรุงการ

ดำเนินงาน เพื่อใหบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ สราง

นวัตกรรม ความคลองตัวขององคกร ผลการดำเนินที่เหนือกวาคูแขง 

รูปที่ 2 ระบบการนำองค�กร 
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การเรียนรูในระดับองคกรและบุคคล เพื่อใหเกิดความยั่งยืนดังรูปที่ 3 และดำเนินการดวยตนเอง 

ในการสนับสนุนจูงใจกระตุนใหบุคลากรทุกคนหาแนวทางปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานของ

ตนเองดวยประสบการณ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เทคโนโลยี ใหเกิดนวัตกรรมใหม มีการติดตาม

ผลการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตนทุนและความสูญเปลาเปนประจำทุกเดือน มีการ

ใหรางวัลกับนวัตกรรมยอดเยี่ยมเปนประจำทุกป ซึ่งกระบวนการสรางบรรยากาศใหเกิดนวัตกรรม

ในองคกร โดยผลจากการที ่ผู นำดำเนินการเชนนี ้สงผลใหบุคลากรทุกคนมีขวัญกำลังใจการ

ปรับปรุงงาน และเทียบเคียงองคกรกับคูแขงโดยการเขาประกวดกับองคกรตางๆ จนไดรับรางวัล

เปนประจำทุกป และยังชวยใหโรงงานในธุรกิจอื่นๆ เขาศึกษาดูงาน 

     PTF มีความมุงมั ่นที ่จะคุ มครองผู บริโภค ทั้งในดานคุณคา 

ทางโภชนาการดานคุณภาพและความปลอดภัยทางดานอาหาร 

(Food Safety) กระบวนการผลิต/การสงมอบอาหารสัตว รวมทั้งได

คาดการณถึงความกังวลของสาธารณะเรื่องผลกระทบเชิงลบที่มี 

ผลตอสิ ่งแวดลอมและชุมชน จึงดำเนินการเชิงรุกโดยการแตงตั ้ง 

คณะกรรมการชุมชน ลงนามโดย SVP ประกอบไปดวย เจาหนาที่

ภาครัฐ และสื ่อมวลชนทองถิ ่น ทำหนาที ่ตรวจสอบกำกับดูแล 

การดำเนินการ โดยจัดทำแผนงาน ดำเนินการประชุมอยางเปน

ทางการทุกไตรมาส เพื่อใหชุมชนมีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น  

     นอกจากนี้ PTF มีการกำหนดทีม ติดตามผลกระทบดานคุณภาพ

อากาศ กลิ่น เสียง และน้ำทิ้ง ใหดีกวามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

มีการจัดการดานสิ ่งแวดลอมอยางตอเนื ่อง รณรงคใหเกิดการใช

ทรัพยากรและพลังงานอยางคุ มคาและเกิดประโยชนสูงสุดตาม

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) 

เพื่อใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม PTF มองเห็นผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันสืบเนื่องมาจากกาซเรือนกระจก

เปนผลพวงใหเกิดสภาวะโลกรอน จึงไดเขารวมโครงการ Carbon 

Footprint และไดเปนแนวหนาในการดำเนินการเรื ่อง Carbon 

Footprint ของผลิตภัณฑในธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื ้อไกใน

ประเทศไทย 

รูปที่ 3 Innovation Excellence Framework 

     PTF มุงเนนในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

และสภาพแวดลอมที่อาจไดรับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออม ดำเนินงานตามขอกำหนดและ

กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ทั้งยังมีการวิเคราะห จัดการ การลดความเสี่ยง จัดทำดัชนีชี้วัด 

การกำหนดเปาหมาย และติดตามการเปลี่ยนแปลง ทบทวนวิธีการปฏิบัติ เพื่อนำมาปรับปรุง 

ใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง และ PTF ยังไดรับการสนับสนุนจากกลุมประเทศยุโรปใหเปน 

แบบอยางโรงงานผลิตอาหารสัตวชั้นนำของอาเซียน  
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การจัดการกระบวนการ 

       PTF มีการบริหารแบบมุงเนนลูกคา (Customer Focus) จึงใช SIPOC Model มาเปนเครื่องมือในการออกแบบระบบงานที่พิจารณาถึง

ความตองการของลูกคาที่เปนฟารมเลี้ยงสัตวและผูบริโภคเนื้อสัตว และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ รวมถึงการเทียบเคียง (Benchmarking) การ

ออกแบบระบบงาน ของ PTF (PTF Work system) โดยมีการใชความสามารถของ PTF รวมกับคูคาและคูความรวมมือที่สำคัญใน CPF 

Value Chain ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (In-house expertise) เพื่อนำ VOC, VOS, VOP มาเปนองคประกอบในการ

ออกแบบระบบงาน เพื่อตอบสนองความตองการ สรางความพึงพอใจทั้งดานผลิตภัณฑและบริการที่เสริมสรางคุณคาที่โดดเดนเหนือความ

คาดหวังของลูกคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 

รูปที่ 4 กระบวนการทำงาน 

     การออกแบบระบบงานและกระบวนการที่สำคัญมีความสัมพันธ

กับความสามารถพิเศษขององคกร โดยระบบงานและกระบวนการที่

สำคัญเหลานั ้น ใชเพื ่อสนับสนุน รักษาความสามารถพิเศษของ

องคกรไว และสรางความสามารถพิเศษในอนาคต ความคลองตัว 

ในการปรับปรุงองคกรสู องคกรที ่มีสมรรถนะสูง (HPO) โดยมี

วัตถุประสงคในการมอบคุณคาใหแกลูกคา ผู มีสวนไดสวนเสีย

ทั ้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ ่งเพื ่อมุ งเนนการรักษาความรู และ

ประสบการณที ่เปนความสามารถพิเศษนั ้นไว เพื ่อใหผลการ 

ดำเนินงานขององคกร อยูในระดับชั้นนำและเหนือคูแขง โดย SLT 

รวมกับสำนักระบบมาตรฐาน (SDC) นำมาจัดทำเปนแผนคุณภาพ 

(QP) เพื ่อกำหนดขั ้นตอนการทำงาน (Process Flow) สิ ่งที ่ตอง

ควบคุมที่สำคัญ (Control Item) เครื่องมือ (Tools) ผูรับผิดชอบ 

 PTF มีกระบวนการพัฒนางาน ปรับปรุงงานผานเครื่องมือตางๆ 

ดังรูปที่ 5 มีการประเมินผลงานและการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยใช 

PDCA และ SDCA เปนตัวขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการตางๆ มีการ

ดำเนินการ Small Group Activity พรอมทั้งอบรม สงเสริม ใหโอกาส

พนักงานทุกระดับ เสนอแนวความคิด ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

กระบวนการทำงาน เมื่อขอเสนอแนะผานการพิจารณาคณะทำงาน

และผู จัดการทั ่วไป ขอเสนอแนะจะถูกนำไปปฏิบัติ ซึ ่งสงผลให

จำนวนโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

และลดคาใชจายเพิ่มขึ้นอยางมาก นอกจากนั้น ยังมีการประกวด

โครงการดีเดนดานนวัตกรรม ทั้งในระดับองคกรและ ระดับบุคคล 

เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการในการปรับปรุงงาน รวมไปถึงมีการ

กำหนด KPI ของพนักงานทุกระดับอยางชัดเจน ทำใหพนักงานมี 

จุดมุงหมายในการปรับปรุงการทำงานใหมีประสิทธิภาพ ลดงานที่ 

สูญเปลา เพื่อนำไปสูการสรางนวัตกรรมใหมๆ โดยนวัตกรรมตางๆ ที่

เกิดขึ้นจะมีการนำเขาระบบ Knowledge Management เพื่อแบงปน

ขอมูลใหกับพนักงานภายในองคกรและพนักงานในกลุ มบริษัท 

ที่สังกัด CPF     

 

 

รูปที่ 4 กระบวนการทำงาน 

รูปที่ 5 เครื่องมือ และระบบบริหารจัดการในองค�กร 
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