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จนเกินไป ปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงนำเรื่องเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่งขั้นตอนนี้ก็ยาก กว่าที่จะโน้มน้าวให้ผู้บริหารระดับสูง
ให้เห็นด้วย เพราะผมเองก็ตัดสินใจเองไม่ได้ว่า จะเข้าระบบนี้ได้
หรือไม่ ต้องทำให้ผบู้ ริหารระดับสูงมัน่ ใจก่อน ซึง่ บางครัง้ ผมก็ตอ้ ง
เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงไปเข้าอบรมด้วย นำความรูท้ ไ่ี ด้มาเสนอบ้าง
ทำรายงานบ้าง เล่าให้ฟงั บ้าง สุดท้ายก็ทำให้ทา่ นเชือ่ มัน่ ได้ จึงเริม่
ระบบได้ แต่ก็ต้องคอยผลักดันทีมงาน เพราะบางทีเขาคิดว่าเป็น
เรือ่ งยาก จึงต้องมีวธิ กี ารให้ลกู น้องคิดเอง ได้ใช้หลักการทีอ่ าจารย์
สอน ทำให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้น
ต่อไปบริษัทฯ ก็จะเหมือนองค์กรทั่วไป ที่ทำ TQM แล้ว
ระบบต่อไปก็จะเข้าสูร่ างวัล TQA ของประเทศไทย แต่กจ็ ะทำแบบ
ค่อย ๆ ปรับปรุงตนเองให้ดขี น้ึ เรือ่ ย ๆ

  ⌫⌫ ⌫


บริษัทฯ ของเราเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งได้
เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ประมาณ 14 ปีมาแล้ว โดยย้ายมาจากมีนบุรี
ที่นี่เดิมเป็นโรงงานผัก ผลไม้ ตอนหลังเปลี่ยนเป็นโรงงานอาหาร
สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์จะเป็นอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เช่น ติ่มซำ
แฮมเบอร์เกอร์ อาหารกล่อง ลูกค้าของบริษัท คือร้านสะดวกซื้อ
(Convenience Store) เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านค้าในปัม๊ น้ำมัน
(ปตท.มาร์ท, Jeffy, Q8, Caltex, Shell และ Esso) Supermarket
เช่น โลตัส, แมคโคร, บิ๊กซี เป็นต้น แต่เป็นรูปแบบแพ็คเป็นซอง
นอกจากนี้ยังผลิตเป็นสินค้าส่งออกขายต่างประเทศด้วย
    
รู้จักโดยการเข้าสัมมนากับอาจารย์ ดร.วีรพจน์ จากตำรา
และวารสารของบริษทั ทีควิ เอ็ม เบสท์ จำกัด ทีม่ โี บรชัวร์เชิญชวน
ให้ไปเข้าอบรม
ผมเคยเข้าอบรมเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว และบริษัทได้
ติดต่ออาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาระบบ TQM โดยผมเป็นประธาน
ระบบ คอยให้คำปรึกษาเรือ่ ง TQM ในระดับเบือ้ งต้นกับฝ่ายต่าง ๆ
ข้อไหนที่ตอบไม่ได้ ที่ยังติดขัดอยู่ ก็จะนำไปถามอาจารย์อีกที
พอได้เรียนรู้จากอาจารย์ และทำให้รู้สึกว่าระบบนี้เหมาะกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และอาจารย์ก็สามารถประยุกต์ให้ระบบใช้ได้กับ
โรงงาน การตลาด และการจัดส่ง ซึง่ น่าจะเหมาะกับธุรกิจทีส่ ลับ
ซับซ้อนอย่างนีแ้ ละ Best Practices แบบนี้ เป็นวิธกี ารทีไ่ ม่เร่งรัด
MANAGEMENT BEST PRACTICES

   
เรือ่ งระบบ จะเริม่ จาก ความสะอาด ระเบียบวินยั ก่อน โดย
เริม่ การจัด House Keeping หรือ 5ส แต่ทน่ี จ่ี ะเป็น 7ส โดยเพิม่
สวยงาม และสิ่งแวดล้อม เข้าไปด้วย ซึง่ บริษทั มีวตั ถุประสงค์หลัก
คือ ทำอาหารเพือ่ ป้อน Convenience Store ทัง้ หลาย และจะเน้น
เรือ่ งของอาหารทุกมือ้ และอาหารจะต้องปลอดภัย (Food Safety)
เราผลิตอาหารส่งร้าน Convenience Store เช่น ร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น และอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันมีร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 1,800
กว่าสาขาทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเน้นพัฒนาคุณภาพ
และทีมงาน เพื่อผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ รวมทั้งไปสอบถาม
ผู้บริโภค ซึ่งจะใช้หลัก TQM มาช่วยด้วยคือ ต้องไปสอบถาม
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ผู้บริโภคว่าต้องการอะไรบ้าง แล้วนำมาทำการปรับปรุงและออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อย ๆ มี Innovation ใหม่อยู่ตลอดเวลา
ให้ถกู ใจผูบ้ ริโภค แล้วนำไปทดลองขาย และสอบถามผูบ้ ริโภคอีก
ว่าต้องการให้ปรับอะไรอีกหรือไม่ เพือ่ ให้สนิ ค้าดีขน้ึ อย่างต่อเนือ่ ง
ไม่อย่างนั้นมันจะตก แต่สินค้าบางชนิดก็ต้องตายไปตามสภาพ
ความเป็นจริง ก็ตอ้ งหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึน้ มาทดแทน เพราะทีน่ ่ี
ทำตลาดนับเป็น SKU ประมาณ 300 SKU เพราะฉะนั้นจะเกิด
สินค้าใหม่เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตอาหารที่จะวาง
ตามร้านสะดวกซือ้ หนึง่ สัปดาห์ตอ้ งออกเมนูใหม่ 1 เมนู และตัว
เก่าต้องเลิกไปบ้าง เพราะฉะนั้นต้องอาศัยระบบที่ดี ผมจึงคิดถึง
ระบบนี้ ก็มกี ารปูพน้ื ฐานมาตัง้ แต่ HACCP , 7ส, ISO 9002, ISO
14001, มอก.18000 และต่อเนือ่ งมาเป็น TQM
เราเริ่ม Implement TQM เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
โปรแกรมนี้เราถือว่าเป็นโปรแกรมที่ได้พัฒนาพนักงาน ทำให้
พนักงานได้มีความรู้ ได้พัฒนาตัวเอง และในทางอ้อมพนักงานก็
กลับมาพัฒนาบริษัทหรือองค์กรด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีการ
แข่งขันสูง ฉะนั้นเราต้องพัฒนาทุกอย่าง คนเป็นทรัพยากรสำคัญ
ทีส่ ดุ แต่เราจะไม่พฒ
ั นาคนอย่างเดียว ต้องหา Technology ใหม่ ๆ
ด้วย และเรื่องคุณภาพก็ต้องรักษาให้ดีตลอดเวลา แล้วถึงจะมา
เรื่องคน ซึ่งคนจะเกี่ยวข้องกับทุกอย่างไม่ว่าจะการ Run ด้วยคน
หรือเครื่องจักร คุณภาพก็จะอยู่ที่คน Scope ของระบบที่ทำ
เริ ่ ม ตั ้ ง แต่ ผลิ ต จั ด จำหน่ า ย และจั ด ส่ ง ไปถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภคเลย
นำสิ น ค้ า ไปวางที ่ ร ้ า น จนถึ ง การทำวิ จ ั ย ผู ้ บ ริ โ ภค พอออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ทำวิจัยอีก Concept จะใช้หลักจากวิชาที่ได้มา
ทุกอย่างเราต้องการการระดมสมองมาก ต้องเกี่ยวข้องกับคน
เยอะ บริษทั มีกลุม่ ปรับปรุงงานเป็นกลุม่ ย่อย (Small Group Activity) อยูแ่ ล้ว คล้าย ๆ การทำ QCC นัน่ เอง
MANAGEMENT BEST PRACTICES

ทีบ่ ริษทั ฯ ประสบความสำเร็จเรือ่ ง Small Group Activity
(SGA) เป็นอย่างดี คือเรามี SGA สำหรับผูป้ ฏิบตั กิ ารระดับ Shop
floor อยูห่ นึง่ ชุดและระดับผูจ้ ดั การก็จะมี SGA ด้วย ระดับปฏิบตั ิ
การ เรียกว่า “Ant Mission” ส่วนของระดับผูจ้ ดั การ เรียกว่า “Bee
Mission” ซึ่งระบบ QCC หรือ SGA ที่นี่ประสบผลสำเร็จมาก
เพราะมีผู้บริหารลงมาทำด้วย เป็นการกระจายนโยบายจากบน
ลงล่างได้ง่าย และจากล่างขึ้นบนก็ได้ด้วย โดยการทำ SGA มี
ระยะเวลาของโครงการประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งก็แล้วแต่
ว่าโครงการนั้นยากหรือง่าย มีการเสนอโครงการ งบประมาณ
และเรื่องจะนำไปปรับปรุง ส่วนใหญ่หัวข้อที่จะปรับปรุงก็จะเป็น
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ Quality, Cost, Delivery โดยต้องปรับปรุงให้ดขี น้ึ
ให้ลูกค้าพอใจมากขึ้น เรื่อง Safety เราก็จะมี Scope ให้ลูกน้อง
ไปทำและผู้บริหารก็ทำด้วย โดยรวมเรามีการวัดผล มีดัชนีวัด
(KPI) และ SGA จะมา Support กับหัวข้อการปรับปรุงงานแบบ
TQM ของแต่ละฝ่ายด้วย
นอกจากนั้นทางองค์กรก็มีเป้าขององค์กร โดยเอาของ
ตะวันตกมาผสมเอเชีย ก็คอื แต่ละฝ่ายจะต้องมีเป้างานของตัวเอง
COMPANY PROFILE
• Established on December 12, 1988
• Registered capital of 170 million Baht
• Operate the business of frozen prepared
food and fresh bakery products, both
domestic and oversea markets
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ในแต่ละปีและสามารถคิดปรับปรุงงานกันได้เอง เพราะฉะนัน้ เมือ่
มีเวทีอย่างนี้ก็ทำให้ความพึงพอใจของพนักงานดีขึ้น เพราะจาก
การสำรวจพนักงานมีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของตนเอง
มากขึ้น พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดปรับปรุงงาน

    ⌫ ⌫
 
ตอนนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอุปสรรค อาจจะมีบ้าง เช่น
ระบบงานมีหลายระบบ แต่ใช้ทีมงานชุดเดียวกัน แต่ตอนนี้ก็จะ
พยายาม Training ให้ฐานมันกว้างขึน้ ให้พนักงานมีสว่ นร่วมมาก
ขึ ้ น และทุ ก ระบบเราปลู ก ฝั ง ว่ า เป็ น งาน เราไม่ เ รี ย กกิ จ กรรม
ทุกคนก็ต้องทำเพราะนี่คืองาน สุดท้ายเราก็ปรับปรุงให้งานดีขึ้น
เอง ปรับปรุงวิธีการให้ดีขึ้น ปรับปรุงธุรกิจให้มันง่ายขึ้น ให้มัน
ถูกต้องมากขึ้น ทำให้งานง่ายขึ้น มีเวลาคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
วิธกี ารใหม่ ๆ มากยิง่ ขึน้

⌫      
ในปี แ รกก็ จ ะเลื อ กหั ว ข้ อ ไม่ ย ากเกิ น ไป แล้ ว ก็ ไ ม่ เ น้ น
ผลลั พ ธ์ ม ากจนเกิ น ไปนั ก จะทำให้ ร ู ้ ร ะบบ วิ ธ ี ก ารทำงาน
แนวคิดต่าง ๆ ในเรือ่ ง TQM และหวังว่าทีมงานจะได้นำไปพัฒนา
ในเรือ่ งทีต่ อ้ งคิดยากขึน้ สลับซับซ้อนขึน้ ได้ตอ่ ไปในอนาคต เพือ่ ให้
เป็นกำลังใจและทำให้มีแนวคิดที่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถือเป็น
ผลพลอยได้ เราคิดอย่างนี้ในปีแรก ๆ เพราะระบบนี้เราต้องทำ
อย่างต่อเนือ่ ง อาจจะให้อาจารย์ชว่ ยสัก 2-3 ปี และหลังจากนัน้ เรา
ก็จะยืนด้วยตัวเราเองได้ สำหรับงานลักษณะนี้ที่ต้องคอยแนะนำ
ต้องสอน เป็นที่ปรึกษาให้ลูกน้อง ซึ่งผมเองก็ชอบกับงานแบบ
นีอ้ ยูแ่ ล้ว และเป็นงานทีเ่ ราถนัด ก็เลยไม่รสู้ กึ เบือ่ บางทีตอ้ งจัดคิว
ให้หลายฝ่ายมาคุยกันได้ วิธีการให้คำปรึกษากับ ลูกน้องก็ให้ดู
ตัวอย่าง แนะนำวิธีการ ซึ่งได้จากตำราอาจารย์บ้าง หรือโทรไป
ถามบ้าง แล้วนำมาบอกต่อลูกน้องหรือเอาหนังสือ ให้เขาอ่านต่อ
และเมือ่ มีการประชุมกลุม่ ย่อยกัน ถ้าผมมีเวลาผมก็จะ ไปเข้าร่วม
ประชุมด้วย แต่สว่ นใหญ่จะให้ลกู น้องคิดและปรับปรุง งานกันเอง
โดยเราก็จะคอยแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ เพือ่ ให้เขาเดินถูกทาง

Export Markets
• United Kingdom
• Germany
• Holland
• Belgium
• Japan
• Singapore
• China

Company’s Business philosophy
“Total commitment to organization development
and the provision of quality products and services

⌫⌦⌫

to satisfy the customers’ optimal needs.”


พนักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการประชุมกัน
รวมกลุม่ ย่อยกัน แบ่งงานกันไปทำและแก้ปญ
ั หา บางครัง้ ช่วงเย็น
ก็จะจับกลุม่ กันแก้ปญ
ั หาต่อ ทำให้มติ รภาพระหว่างฝ่ายดีขน้ึ ด้วย
ที่ว่าดีเพราะที่นี่เราวัดด้วยคะแนน เราเรียกว่า PCS (Perfect
Communication Service) เราจะให้คะแนนระหว่างฝ่าย ซึ่งโดย
รวมแล้วขององค์กรมีคะแนนดีขึ้น คือเราจะให้คะแนนการบริการ
ลูกค้ากันระหว่างฝ่ายว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากธุรกิจมีการแข่งขัน
เสมอ เราก็ตอ้ งพัฒนาปรับปรุงให้องค์กรดีขน้ึ ให้ได้ แก้ไขปัญหาได้
ทันการณ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Food Safety Standard
1. HACCP Plan
2. GMP Plan
3. SSOP Plan
4. EFSIS Standard
5. CODEX Standard

MANAGEMENT BEST PRACTICES
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Production Bases


 

Frozen prepared food products:
• Lardlumkaew Plant, Pathumthani( North of Bangkok )


 ⌫
 ⌫ 

Fresh bakery Products:
• Lardkrabang Plant, Bangkok
• Pitsanulok Plant, Northern Thailand



• Khonkhen Plant, Northeastern Thailand
• Haadyai Plant, Southern Thailand

 
ผลิตภัณฑ์ของ บริษทั ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด
ทีม่ ใี นร้าน Convenience Store ต่างๆ

⌫
 
 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Types of Products

  ⌫ 
การเลือกระบบที่จะนำมาบริหารองค์กร ต้องเลือกให้ดี
ซึ่งอาจจะลองไปเข้าอบรมกับหลาย ๆ บริษัทโดยต้องดูว่าบริษัท
นั้นมีประวัติ วิธีการ และรูปแบบที่บริษัทฯ อื่นใช้ในเมืองไทยแล้ว
ประสบผลสำเร็จหรือไม่ ไม่ได้หมายความว่าระบบของตะวันตก
จะไม่ดี อาจจะดีกบั ธุรกิจขององค์กรอืน่ ๆ ก็ได้ อันนีแ้ ล้วแต่วธิ กี าร
ของใครของมัน แต่ชว่ งแรกทีส่ ำคัญ ก็คอื ต้องเลือกว่าระบบแบบใด
ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที่สุด เพราะถ้าเราปูพื้นฐานการ
เริ่มต้นที่ดีแล้ว ก็จะทำให้การพัฒนาองค์กรเดินหน้าต่อไปได้ง่าย
และประสบผลสำเร็จในที่สุด

1. DIM-SUM under “Jade Dragon” brand such as Steamed
Bun, Sui Mai, Ha Kau, Spring Roll, Samosa, Breaded
Shrimp
2.Thai Ready Meal under “Deli Thai” brand such as
Chicken Green Curry, Sour and Spicy Prawn Soup,
Fried Shrimp Cakes, Roasted Duck in Red Curry
3.Frozen Bakery Products under” Bakerich” brand such
as frozen cake, frozen croissant dough

  ⌫  
เพราะระบบ TQM ทีอ่ าจารย์นำมาสอน เป็นระบบทีม่ แี นว
ทางเป็นแบบเอเชีย คือเป็นระบบที่พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป
ไม่เร่งรัดให้เห็นผลลัพธ์เร็วมากจนเกินไป สามารถใช้เวลาในการ
วางแผนได้ น าน แต่ เ ป็ น ระบบที ่ ท ำพร้ อ ม ๆ กั น ทั ้ ง องค์ ก ร
เพราะฉะนั้นถ้าปูพื้นฐานให้แน่นแล้ว เราก็สามารถเดินเร็วได้
โดยไม่ควรเอา TQM ไปผูกกับผลประโยชน์ เช่น การปรับเงินเดือน
หรือโบนัส ระบบนี้เป็นการพัฒนาคน และพัฒนางานไปด้วย
พร้อม ๆ กัน โดยจะเน้นไปทีพ่ ฒ
ั นาบุคคลมากกว่า ทำให้พนักงาน
รู้สึกว่าสิ่งที่ได้มันเป็นประโยชน์กับตัวพนักงานเอง ไม่ว่าพนักงาน
จะทำงานอยูก่ บั องค์กรนัน้ ๆ หรือไปทำทีอ่ น่ื ก็สามารถนำความรูท้ ่ี
ได้ไปใช้พัฒนากับงานที่รับผิดชอบต่อไปได้ดียิ่งขึ้น
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