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จาก
งานประกาศผล KANO Quality Award 2013 บริษัท 
ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จ�ากัด (ลาดหลุมแก้ว) หรือ 

CPRAM ในปัจจบุนั คว้า 2 รางวลั คอื รางวลั KANO Quality Award 
2013 ระดบั Golden Award และ Booth Vote ไปครอง ฉบบันีจ้งึขอน�า
ท่านเข้าสูก่ารน�าเสนอผลงาน…

บริษทั ซ.ีพ.ีค้าปลกีและการตลาด จ�ากัด หรอื ซพีแีรม (C.P. 
Retailing and Marketing Co., Ltd.: CPRAM) เป็นบรษัิทหนึง่ในเครอื
เจริญโภคภัณฑ์ ด�าเนินการผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารพร้อมรับ
ประทาน ก่อตัง้เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2531 ผลติภณัฑ์เริม่ต้น คอื อาหาร
ว่างประเภทติ่มซ�า ก่อนขยายไปสู่การผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบสด
และอาหารกล่องพร้อมรบัประทานในเวลาต่อมา ภายใต้แบรนด์ เจด
ดราก้อน เดลีไ่ทย เบเกอร์แลนด์ และเลอแปง ภายใต้ปรชัญาในการ
ด�าเนนิธรุกจิทีว่่า “อาหารท่ีอร่อย ปลอดภัย และมคีณุประโยชน์ทาง
โภชนาการ จะน�ามาซึง่ความมสีขุภาพด ีความมชีวีติชวีา และความ
สขุต่อมวลมนุษย์”

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ซีพีแรม ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะน�า
เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรอนัทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการผลติและการวจิยั
พฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิ
งานตามระบบมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นระบบการจดัการคณุภาพ
มาตรฐาน ISO9001 ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO14001 ระบบ
การจดัการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 ส�าหรบัระบบ
ความปลอดภยัอาหาร (Food Safety) ประกอบด้วย หลกัเกณฑ์วธิกีาร
ที่ดีส�าหรับการผลิต (GMP) หลักเกณฑ์การผลิตทางการเกษตรที่ดี
ระดบัสากล (Global GAP) ระบบการวเิคราะห์อนัตรายและจดุวกิฤต
ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ระบบมาตรฐานความ
ปลอดภยัอาหารต่างประเทศ คอื BRC และ IFS

ซพีแีรม มีความมุง่มัน่ทีจ่ะเป็น ผูผ้ลติอาหารพร้อมรบัประทาน
ชัน้แนวหน้าของโลก ดงัวสิยัทศัน์ (Vision) ทีว่่า “เราจะเป็นผูผ้ลติและ
จัดจ�าหน่ายอาหารพร้อมรับประทานชั้นแนวหน้าของโลก” ซีพีแรม 
ด�าเนินงานภายใต้แนวคิดท่ีจะสร้างสรรค์คุณภาพท่ีลูกค้าประทับใจ 
(Customer Delight) ปลอดภยัจนลกูค้า ผูบ้รโิภคเชือ่มัน่และไว้วางใจ 
ส�าหรับแนวทางเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย จึงมีการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง ในหวัข้อดงัต่อไปนี้

ระบบการบริหารและปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 

(CPRAM Mindset)

นอกจากระบบบริหารงานพื้นฐานแล้ว ซีพีแรมได้บูรณาการ
ระบบบริหารงานคณุภาพ 3 ระบบ คอื TQM, TPM และ Lean เข้าด้วย
กนั โดยเปรียบให้สามารถสนบัสนนุกจิกรรมการปรบัปรงุคณุภาพ การ
ส่งมอบ ผลติภาพและต้นทนุ เพือ่มุง่สู ่World Class Manufacturing 
และเป็นการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ World Class 

People ซึง่พนกังานแต่ละคนจะมส่ีวนร่วมในการคดิปรบัปรงุโดยอาศยั
กลุม่ย่อยทัง้ Lean Team, Kaizen, 7ส, Ant mission (QCC), TPM 
Small group โดยมเีป้าหมายทีท้่าทายมุง่สู ่6 Zero ได้แก่ Zero Acci-
dent, Zero Breakdown, Zero Complaint, Zero Defect, Zero Delay, 
Zero Inventory

ถ้าหากเปรยีบเสมอืนร่างกายคนนัน้ TQM จะพฒันาด้านศรีษะ
และสมองส�าหรบัส่ังการให้ร่างกาย หรอืองค์กรมุง่หน้าไปในทศิทางใดๆ 
โดยซพีแีรมได้ศึกษาและประยุกต์ระบบบรหิารงานคุณภาพทัว่ทัง้องค์กร 
(TQM) ตัง้แต่ปี 2545 และในปัจจบุนัได้ยดึแนวทางบรหิารงานคณุภาพ
ของ Prof.Dr.Noriaki Kano ในการด�าเนนิธรุกจิ

ซีพีแรม น�ำเอำบ้ำนคุณภำพตำมแนวทำงของ Prof.Dr.
Noriaki Kano มำประยกุต์ใช้ โดยมเีป้าหมายสงูสดุ คอื ความพงึพอใจ
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้หมด (Stakeholder Satisfaction) คอื ลกูค้า 
พนกังาน ผูส่้งมอบ สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม

CPRAM s’ house of quality
(ประยกุต์จาก Kano‘s House: Prof.Dr.Noriaki Kano)

นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงจะส่งเสริม ผลักดันและสนับสนุน
ให้พนักงานส่งประกวดพิจารณารางวัลคุณภาพ หรือเกณฑ์ภายนอก
องค์กรอยู่เสมอ เช่น รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม, KANO Quality 
Award, TPM Award, Thailand Kaizen Award, Thailand Lean Award 
เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญในการปรับปรุงผลการด�าเนินการขององค์กร
โดยรวม (Catalyst) และยกระดบัองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ รวมทัง้เป็นการ
ประเมนิตนเองเปรยีบเทยีบกับภาคอตุสาหกรรมอืน่ๆ (Benchmarking) 
เพือ่โอกาสในการปรบัปรงุต่อไป

ส�าหรับระบบการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จากที่ 
CPRAM ขอรางวลั KANO Quality Award ซึง่ได้รบัเกยีรตจิาก Prof.
Dr.Noriaki Kano และคณะกรรมการตรวจประเมนิผูท้รงคณุวฒุ ิเป็นผู้
ชีแ้นะน�าแนวทางส�าหรบัการปรบัปรงุ พฒันาองค์กร ซึง่ซพีแีรมกม็คีวาม
มุง่หวังทีจ่ะพฒันาอย่างต่อเนือ่งไปสูร่ะดับ World Class และต่อยอด
ถงึรางวลั Deming Prize ต่อไป

KANO Quality Award 2013

การน�าเสนอผลงาน
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คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

ซีพีแรม ใช้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) ตัง้แต่ผูส่้งมอบวตัถุดบิสูก่ระบวนการผลติ จดัเกบ็และ
กระจายสนิค้าสูล่กูค้าจนถงึผูบ้รโิภคขัน้สดุท้าย เพือ่ให้ได้คณุภาพและ
ปรมิาณสนิค้าทีด่อีย่างสม�า่เสมอและเกดิประโยชน์สงูสดุร่วมกนัในการ
ด�าเนนิธรุกจิ

ซพีแีรม ตระหนกัและให้ความส�าคญัของการผลติอาหารให้มี
คณุภาพ ได้มาตรฐานระดบัสากลและมคีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค จงึ
น�าเอาระบบ HACCP GMP และ Global GAP เพือ่เป็นหลกัประกนั
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในคุณภาพของสินค้ารวมท้ังยังก่อให้เกิด
มาตรฐานการท�างานทีส่งูขึน้และซพีแีรมยงัได้รบัการรบัรองด้านอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) ตามมาตรฐานสากล เช่น BRC (British 
Retail Consortium) IFS (International Food Standard) โดยหน่วย
งานรบัรองจากต่างประเทศ นอกจากนีส้นิค้าทกุรายการทีจ่ะส่งมอบให้
กบัลกูค้าจะต้องมผีลการตรวจสอบคณุภาพด้านเชือ้จลิุนทรย์ีและด้าน
ประสาทสมัผสัท่ีผ่านมาตรฐาน จงึจะสามารถส่งมอบได้

และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซีพีแรมได้ถ่ายทอดความรู้ 
วชิาการ การอบรม ให้ค�าปรกึษา เพือ่เป็นการพฒันาและเพิม่ขดีความ
สามารถทางการแข่งขนัให้กับผูส่้งมอบ เช่น การสนบัสนนุผลกัดนัให้ผู้
ส่งมอบวัตถุดิบผักของรับรองระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agriculture Practice) ของกรมวิชาการ
เกษตร เป็นต้น

การพัฒนาบุคลากร

ซีพีแรม ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
บคุลากรของซพีแีรมจงึได้รบัการพฒันาในทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นขดี
ความสามารถในการท�างาน ทักษะในการบริหารจัดการ รวมถึงการ
ท�างานข้ามสายงานร่วมกันเป็นทมีอย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามสขุ 
ซึ่งหมายรวมถึงบุคลากรภายในองค์กรเองและร่วมกับคู่ค้าภายนอก
องค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นการสร้างคุณค่าต่อผู้บริโภค ลูกค้า 
ชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อมและประเทศชาติ

ส�าหรับการสร้างบรรยากาศการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใน
องค์กร โดยวางเป้าหมายว่าจะท�าอย่างไรให้พนักงานทุกคนมีความ
ผาสกุ ถ้าพนักงานมคีวามสขุก็จะช่วยน�าพาองค์กรไปในทศิทางทีด่ขีึน้ 
ซึ่งซีพีแรมน�าหลัก “Happy Workplace” ของส�านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) มาปรบัใช้ภายใต้ชือ่โครงการ 
ชวีเีป่ียมสขุ ซึง่มีหลกัการ คอื ท�าให้คนท�างานมคีวามสขุ สร้างทีท่�างาน
และชุมชนให้น่าอยู่ด้วยแนวคิด Happy 8 ด้าน คือ Happy Body 
(สขุภาพด)ี, Happy Heart (มนี�า้ใจ), Happy Society (สร้างสงัคม), 
Happy Relax (อารมณ์ผ่อนคลาย), Happy Brain (ใฝ่หาความรู้), 
Happy Soul (สูท่างสงบ), Happy money (ใช้จ่ายพอตวั) และ Happy 
Family (ครอบครัวเป่ียมสขุ)

การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและย่ังยืน

การด�าเนนิธรุกจิในยคุปัจจบุนั มปัีจจยัภายนอกมากมายทีอ่าจ
ส่งผลกระทบกับธุรกิจอย่างรุนแรงและรวดเร็ว องค์กรธุรกิจสมัยใหม่
ต้องไวต่อการปรบัตวัและแก้ไขสถานการณ์ ซพีแีรมจงึมแีนวคดิในการ
พฒันานวตักรรมอย่างไม่หยดุยัง้ เพือ่พร้อมรบัมอืกบัทกุปัญหาทีจ่ะเกดิ

ขึน้ และสร้างสิง่ใหม่ทีต่อบสนองความต้องการและความพงึพอใจ รวม
ทัง้สร้างคุณค่าให้กับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย เพือ่ให้เป็นองค์กรทีย่ัง่ยนื ซึง่ 
ซพีแีรมได้ฟมูฟักมาเป็นเวลากว่า 10 ปี บดันี ้ซพีแีรมพร้อมแล้วกบัการ
ก้าวสูย่คุ “ครบเครือ่งด้วยนวตักรรม” 

โดยนวตักรรมของซพีแีรม แบ่งเป็น 7 ประเภท คอื
1.  นวัตกรรมแบบจ�าลองธรุกจิ (Business Model Innovation) 

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความ
ส�าเรจ็ เช่น โครงการเรยีนฟรมีรีายได้

2.  นวตักรรมเทคโนโลย ี(Technology Innovation) เป็นการ
พฒันา หรอืปรบัปรงุให้เกิดเทคโนโลยใีหม่ ซึง่สามารถน�าไปใช้ให้เกดิ
ผลอย่างกว้างขวาง เช่น ศูนย์รวมข้อมูลและข่าวสารเพื่อการบริหาร
จดัการเฉพาะบคุคล (My Smart Portal)

3.  นวตักรรมองค์กร (Organization Innovation) เป็นเรือ่งที่
เกีย่วข้องกบัการก�าหนดโครงสร้างใหม่ขององค์กรให้มปีระสทิธภิาพ

4.  นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นเรือ่งที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการและวิธีการที่แตกต่างกันไปจาก
เดมิ เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เช่น การท�า Kaizen ต่างๆ

5. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เป็นเรื่องที่
เก่ียวข้องกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการสูงสุดของลูกค้าและเหนือความคาดหมาย เช่น เบอร์เกอร์ 
ข้าวเหนยีวหมยู่าง

6.  นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) เป็นเรื่องที่
เก่ียวข้องกับการปรบัปรงุการบรกิารให้ดีขึน้ เช่น การจดัส่งสนิค้าด้วย 
Hub ภมูภิาค

7.  นวตักรรมการจดัการ (Management Innovation) เป็นการ
จัดการไปสู่การปรับเปลี่ยนในกิจกรรมการท�างานใหม่ๆ จากที่ปฏิบัติ
การอยูเ่ป็นประจ�าขององค์กร ซึง่อาจจะเป็นนวตักรรมการเงนิ การตลาด 
เป็นต้น

ฉบับต่อไปยังมีบทความดีๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพ 
และบทสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารขององค์การชั้นน�า แล้วพบกันใหม่ 
ฉบบัหน้า

ด้วยรกัจากใจ
คณะท�างาน KANO Quality Award




