Performace

รางวัลส�ำหรับองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้ระบบ
บริหารงานที่ได้ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความยินดีกับ….

บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด (ลาดหลุมแก้ว) (รางวัลระดับ
Golden ด้านการประยุกต์ใช้ TQM และ Lean)
■ บริษท
ั นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุร)ี จ�ำกัด (รางวัล
ระดับ Golden ด้านการประยุกต์ใช้ Lean)
■ บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทย
แลนด์) จ�ำกัด (รางวัลระดับ Diamond ด้านการประยุกต์ใช้ 5S)
■ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า (รางวัลระดับ Diamond
ด้านการประยุกต์ใช้ 5S)
■

ทีไ่ ด้รบั รางวัล Top Performace Award และได้นำ� เสนอระบบ
การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศในงาน ประกาศผล Top Performace Award เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00- 12.00
น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบ
รางวัล
สุภาษิตกล่าวว่า “การเป็นแชมป์ไม่ยาก แต่การรักษาแชมป์
เป็นเรื่องยากกว่า” สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ส่ง
เสริมอุตสาหกรรมไทยให้มีการน�ำเครื่องมือบริหารที่เป็นสากลน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การ ให้มีพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
ในแบบวัฒนธรรมไทย สิ่งส�ำคัญคือ ให้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อ
เนื่องไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่ต้องมีการเร่งพัฒนา
องค์กรให้ได้มาตรฐานสากล และต้องสามารถแข่งขันกับองค์กรระดับ
โลกได้ ยิ่งจะมีการเปิด AEC ในอีกไม่ช้านี้
เครื่องมือการบริหารจัดการ อาทิเช่น 5S, QCC, Kaizen,
TQM, TPM, TPS หรือ Lean ล้วนแล้วแต่มีจุดเด่นในแต่ละตัวแทบ
ทั้งสิ้น ส�ำหรับองค์กรที่ได้รางวัลในระดับ Gold ขึ้นไป ส.ส.ท. ได้รับ
การร้องขอจากสมาชิกให้ ส.ส.ท. ส่งเสริมให้องค์กรทีไ่ ด้รบั รางวัลแล้ว
นัน้ ได้มกี ารพัฒนาต่อยอดไปอีกอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส.ส.ท. ได้พจิ ารณา
แล้วว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะต้องให้มกี ารส่งเสริมความต่อเนือ่ ง เพราะ
บางองค์กรหลังจากได้รางวัลแล้ว จะเกิดการหยุดชะงักและระดับ
ความสามารถองค์กรจะเริ่มถดถอยล ดังนั้น ส.ส.ท. จึงได้ก�ำหนด
รางวัล “Top Performance Award” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
ให้องค์กรรักษาและพัฒนาองค์กรให้ดขี นึ้ หลังจากทีไ่ ด้รบั รางวัลแล้ว

และกรรมการจาก ส.ส.ท. จะได้ถอื เป็นโอกาสในการชีแ้ นะปรับปรุง
องค์กรหากเห็นว่ายังสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์ในการรับสมัครจะต้องได้รับรางวัลประเภทองค์กร คือ
KANO Quality Award, Thailand 5S Award, Thailand Lean Award
ระดับ Gold ขึ้นไป หรือองค์กรที่ได้รับรางวัลระดับ Golden ประเภท
กลุ่ม Thailand Quality Prize, Thailand Kaizen Award แต่ต้องมี
จ�ำนวนกลุม่ SGA (Small Group Activity) 80% ของจ�ำนวนพนักงาน
ขององค์กรขึน้ ไป โดยเกณฑ์รางวัล Top Performance Award จะเน้น
การรักษาระบบต่อเนื่องโดยมีระดับ ดังนี้

แสดงมุมมองด้านรางวัล

มุมมองเครื่องที่ใช้ในการบริหาร

ถ้ามีการต่อเนือ่ งและปรับปรุงให้ดขี นึ้ ภายใน 2 ปี จะได้ระดับ
Consistent Level และถ้าท�ำต่อเนือ่ งไปอีก 2 ปี จะได้ระดับ Sustain-
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ability Level ต่อเนื่องไปอีก 2 ปี ถือได้ว่าเป็น Superior Level และ
ถ้าท�ำต่อเนือ่ งได้อกี 2 ปี ถือว่าเป็นองค์กรทีท่ �ำลงลึกฝังเป็นวัฒนธรรม
องค์กรในทุกระดับ มีการพัฒนาระบบและคน หลอมรวมเป็นหนึ่ง
เรียกระดับ DNA Level
ส�ำหรับแนวทางของ ส.ส.ท. จากรูป ถ้าดูมติ กิ ารบริหารจะเห็น
ว่า การบริหารแบบ TQM เป็นร่มใหญ่ และเครือ่ งมือบริหารตัวอืน่ เป็น
ตัวสนับสนุน แต่ทงั้ หมดต้องอย่าลืมว่าเป็นเครือ่ งมือเท่านัน้ ไม่ใช่เป้า
หมายองค์กร และไม่จ�ำเป็นที่องค์กรต้องประยุกต์ใช้เครื่องมือทุกตัว
ต้องไม่เกิดความสูญเปล่าในการบริหาร ควรใช้เครื่องมือที่จ�ำเป็น
เท่านั้น
บางองค์กรพอประยุกต์เครื่องมือบริหารในระดับสูง เกิดการ
เสียศูนย์ ยึดเอาเครือ่ งมือเป็นเป้าหมายในการด�ำเนินการ เช่น ต้องให้
ได้รางวัล Thailand 5S Award ต้องได้ KANO Quality Award เป็นต้น
โดยได้หลงลืมเป้าหมายการจัดการองค์กรต้อง Slim กะทัดรัด Simplify ขั้นตอนการท�ำงานต้องง่าย Speed มีความเร็วสูง แต่ต้องได้
ผลลัพธ์ คือ องค์กรต้องส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามทีล่ กู ค้าต้องการ
และที่ส�ำคัญปัจจุบันต้องสื่อให้ลูกค้ารู้สึกทางอารมณ์ว่ามีความสุข
เกินความคาดหมาย เป็นเสน่ห์ให้ลูกค้ารู้สึกว่า สินค้ายี่ห้อนี้ไว้ใจได้
ไม่ผิดหวัง สร้างความประทับใจทุกครั้ง ตั้งหน้าตั้งตารอรุ่นใหม่ๆ ถึง
แม้จะราคาแพง กลายเป็น “สาวก” ไม่ใช่ลกู ค้าเสียแล้ว ด้วยราคาและ
เวลาทีเ่ หมาะสม หรือ ลูกค้ารูส้ กึ คุม้ ค่าในคุณค่าถึงแม้ราคาจะสูงกว่า
ยี่ห้ออื่น
ดังนั้น นวัตกรรม แนวคิดแปลกใหม่ที่โดดเด่นกว่ายี่ห้ออื่น
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด คือ สร้างผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น ผู้

No. 201 September 2013
●

บริหาร พนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นที่พึงพอใจทุกฝ่ายการ
บริหารแบบนี้จึงจะเกิดความยั่งยืนที่แท้จริง
การท�ำต่อเนือ่ งจึงเป็นการพิสจู น์เนือ้ แท้องค์กรว่า “จะมีความ
ยัง่ ยืน” เพียงใด ดังสุภาษิตทีว่ า่ “ระยะทางพิสจู น์มา้ กาลเวลาพิสจู น์
คน คุณภาพ ความคงทน พิสูจน์ความสามารถองค์กร” เป็นวัตถุประสงค์หลักของ “Top Performance Award” นั่นเอง ส�ำหรับในปี
พ.ศ. 2556 นี้องค์กรที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลของ ส.ส.ท. ดังนี้
➲ KANO Quality Award ตั้งแต่ระดับ Golden ขึ้นไป
➲ Thailand Lean Award ตั้งแต่ระดับ Golden ขึ้นไป และ
➲ Thailand 5S Award ระดับ Diamond
2. มี ค วามโดดเด่ น ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ขององค์กร (องค์กรมีความเป็นเลิศด้านคุณภาพ ภายใต้
การจัดการด้วยต้นทุนที่ต�่ำ และการส่งมอบที่ทันเวลา)

ความโดนเด่นขององค์กรที่ ได้รับรางวัล
Top Performance Award

บริ ษั ท ซี พี แ รม จ� ำ กั ด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือเจริญ

โภคภัณฑ์ ด�ำเนินการผลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน
ซีพีแรมด�ำเนินงานภายใต้แนวคิดที่จะสร้างสรรค์คุณภาพที่ลูกค้า
ประทับใจ ปลอดภัยจนลูกค้าผู้บริโภคเชื่อมั่น และไว้วางใจ ส�ำหรับ
แนวทางเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ในหัวข้อดังนี้
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ระบบการบริหารและปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (CPRAM
Management System) น�ำเอาระบบการบริหารการจัดการที่ทันสมัย
และเป็นที่ยอมรับในสากลโลก คือ TQM, TPM and Lean มาบูรณา
การเข้าด้วยกัน และขับเคลื่อนโดยค่านิยมองค์กร
● การสร้างวัฒนธรรมการจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม พัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ ให้เป็นองค์กรทีย่ งั่ ยืน
โดยการสร้างคุณค่า ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม และเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความรู้และการเรียนรู้ โดย
รวมเอาศาสตร์ความรู้แขนงต่างๆ มาต่อยอดและขยายผลอย่างครบ
วงจร เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชาในวิชาชิพ
เดียวกัน จนเป็นองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary)”
●

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ำกัด เป็น

บริษัทหนึ่งในเครือซิเมนต์ไทย ด�ำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
PVC & VINLY ของอาเซียน ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าท่อและข้อต่อ
พีวีซี ภายใต้แบรนด์ ตราช้าง บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายประจ�ำ
อย่างต่อเนือ่ ง และยังมีการก�ำหนดนโยบายด้านอืน่ ๆ อีก เช่น นโยบาย
กิจกรรมปรับปรุงงาน มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการตลอดจนประสิทธิภาพการท�ำงานทั้ง Supply Chain อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน นโยบายการจัดการพลังงาน มีเป้าหมาย เพื่อ
ส่งเสริมให้ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและลดการใช้พลังงานให้เหมาะสม
กับแต่ละกระบวนการ (ISO 50001) และนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม มีเป้าหมายเพือ่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของพนักงาน ในด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน รวมถึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมโดยมีสว่ นร่วมทีจ่ ะ
ปกป้องสิง่ แวดล้อมและป้องกันการเกิดมลภาวะต่อบริษทั ชุมชนและ
สังคม (ISO 14001, OHSAS 18001) เป็นต้น
การจัดโครงสร้างองค์กร: มุง่ เน้นไปทีพ่ นักงานระดับ Operator กิจกรรมปรับปรุงงานต่างๆ ล้วนเกิดจากพนักงานระดับ Operation
ท�ำได้เอง ท�ำทั่วทั้งองค์กรและท�ำอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างจริงจัง
การจัดการด้านคุณภาพ: บริษัทมีระบบ ISO 9001:2008 ซึ่ง
มุ่งเน้นการจัดการด้านกระบวนการและพร้อมตอบสนองต่อความพึง
พอใจของลูกค้า (VOC) ในทุกระดับ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย: บริษัทมี
ระบบการติดตามด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยทีช่ อื่ ว่า Safety
Patrol by M&M (NPI only) เป็นกิจกรรมการเดินส�ำรวจหาจุดเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน โดยพนักงาน

ระดับ Management ท�ำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง
การรักษาสภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง: เพือ่ เป็นการ
รักษาสภาพต่างๆ ภายในองค์กรให้คงอยูพ่ ร้อมทัง้ เกิดการปรับปรุงขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง ทางองค์กรจึงได้จดั ตัง้ Lean Organization เพือ่ เป็นตัว
ขับเคลื่อนให้เกิดการก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง
ในปี พ.ศ. 2554 บริษทั นวพลาสติก คว้ารางวัลระดับ Golden
Award จากการประกวด Thailand Lean Award 2011 และในปี พ.ศ.
2555 บริษัทนวพลาสติก ก็ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime
Minister Award) ประเภทเพิม่ ผลผลิต จาก ฯพณฯท่าน นายกรัฐมนตรี
จนถึงบัดนี้ บริษัทนวพลาสติกก็ยังคงที่จะรักษาสภาพและ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จในการปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กรและช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้
ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง

หมู ่ บ ้ า นเกษตรกรรมหนองหว้ า จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีที่ท�ำกินเป็นของตัวเอง ด้วย
การจัดหาที่ดิน มาจัดสรรให้เกษตรกรท�ำอาชีพ โดยการด�ำเนินงาน
แบบโครงการ 4 ประสาน ภายใต้ความร่วมมือของ
1. การสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนราชการท้องถิ่น
2. การสนับสนุนจากสถาบันการเงิน โดยธนาคารกรุงเทพ
สาขาพนมสารคาม เข้ามาช่วยอ�ำนวยสินเชือ่ ให้แก่เกษตรกร ในอัตรา
ดอกเบี้ยต�่ำ ตลอดจนการควบคุมการให้สินเชื่อของโครงการ
3. การสนั บ สนุ น จากเอกชน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกร การ
จัดการการผลิตสุกร ประกันรายได้ให้เกษตรกร
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4. เกษตรกร โดยเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกจ�ำนวน 50
ครอบครัว จากความอุตสาหะ อดทน เพียรพยายาม และความซือ่ สัตย์
น�ำพาครอบครัวชาวบ้านสูเ่ จ้าของกิจการ จนสามารถจัดตัง้ เป็น บริษทั
หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ�ำกัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ยั่งยืน
กว่าจะมาเป็นหมูบ่ า้ นเกษตรกรรมพัฒนาตัวอย่างทีย่ งั่ ยืนได้
จนทุกวันนี้ ไม่ได้มาเพราะโชคชะตา หรือเส้นทางที่โรยด้วยกลีบ
กุหลาบ ถ้าไม่มีระบบการจัดการบริหารที่ดี ดังนั้น ผู้น�ำหมู่บ้าน จึงได้
วางวิสัยทัศน์ ต้องการเป็นหมู่บ้านที่เกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี ตามวิถเี ศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ เป็นแนวทางทีห่ มูบ่ า้ นจะต้อง
ก้าวไปอนาคต โดยยึดหลักพันธกิจที่ว่า มุ่งมั่นพัฒนาคนในชุมชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงการผลิตสุกรที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้มีการ
ก�ำหนดนโยบายให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้ปฏิบัติตาม มุ่งมั่นสร้าง
วินัย สร้างความสามัคคี เพิ่มผลผลิต เพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยทางหมู่บ้านได้น�ำระบบ 5ส เข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ ในการบริหารองค์กร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวง ในการคิดกลยุทธ์ในการจัดการตามภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
ด้วยการมองวิสัยทัศน์ที่ว่า ท�ำอย่างไรให้เกษตรกรและชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ค�ำตอบ คือ วิธีการ หรือกลยุทธ์แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทีส่ อดคล้องตามวิถเี ศรษฐกิจพอเพียง ทีน่ ำ� มาประยุกต์ใช้แล้วประสบ
ความส�ำเร็จ ดังนี้
1. การมีคุณธรรม ความดี (Goodness)
2. การอยู่ร่วมกัน (Community)

No. 201 September 2013
●

3. การมีความรู้ (Knowledge)
4. ความพอประมาณ (Moderation)
5. ความมีเหตุผล (Reasonability)
6. ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี (Immunization)

บริษทั อูซอู ิ อินเตอร์เนชัน่ แนล คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์)

จ�ำกัด คุณวิบูลย์ ภัทรกิจจานนท์ ผู้จัดการโรงงาน ได้ให้แนวคิดใน

การท�ำ 5ส ขององค์กรจนประสบผลส�ำเร็จ ดังนี้
บริษทั อูซอู ฯิ ได้นำ� วิธกี ารสรรสร้างการด�ำเนินงาน ตลอดเวลา
ที่ได้น�ำกิจกรรม 5ส มาใช้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนั้น เราสามารถ
ใช้ วิถี 5ส ท�ำลาย ก�ำแพงใจและกายภาพ ผสมผสานให้ระบบการ
บริหาร อย่าง TQA, TPM, TQM, Lean และ TPS ลื่นไหลด้วยเนื้อ
เดียวกัน ลงตัวได้เร็วขึ้น โดยใช้หลักข้อคิดเป็นกลยุทธ์ง่ายๆ คือ
1. ผู้ใหญ่ทุกระดับต้องเอาจริงเต็ม 100% (ไม่ใช่แค่สั่งอย่าง
เดียวไป ดูหน้างานจริง …แล้วกระตุ้น ชักชวน ให้ก�ำลังใจอย่าง
Coaching)
2. ระดับหัวหน้าต้องเป็น ตัวอย่าง ในการรักษาระเบียบวินัย
เริ่มที่มีจุดอ่อนที่ท�ำได้ง่ายก่อน ...แล้ว ขยายสู่แนวราบ)
3. แก้ไขปัญหาที่น้องๆ หน้างานประจ�ำวันก่อนทันที (ควรท�ำ
ถี่ๆ สร้างขวัญก�ำลังใจ ...เป็นที่พึ่งได้)
4. หน่วยงานทุกฝ่าย ต้องร่วมกันสร้างสิง่ ประดิษฐ์งา่ ยๆ อะไร
ก็ได้เป็นของตัวเอง (เร่งสร้างความภูมิใจให้เกิดพลังศรัทธาต่อเนื่อง
...แล้วยกย่องชมเชย)
เป็นเรื่องยาก ที่ทุกคนจะบริหาร 5ส ได้ดีทุกวัน งานประจ�ำก็
หนักอยู่แล้ว ในขณะที่มี กติกาใหม่ๆ ที่เกิดจาก Kaizen ก็เพิ่มขึ้น…
นอกจากทุกคน จะ ร่วมมือปฏิบัติอย่างเคร่งคัดจนเป็น กิจวัตร นี้คือ
เคล็ดลับ การสร้าง สามัญส�ำนึก จนเกิดวัฒนธรรมทีส่ ง่ ผ่าน รุน่ ต่อรุน่
(DNA ) การท�ำ 5ส ที่ดีนั้นต้องเริ่มจาก ตัวเอง ก่อนถือว่าเป็นบทบาท
รับผิดชอบละเลยมิได้ Key man…เป็นกลุม่ คนทีต่ อ้ งเกิดความศรัทธา
ได้ง่าย น้อยบริษัทที่จะหันมามอง สิ่งที่เราต้องพัฒนาให้มากก็คือ
การกระตุ้น ชักชวน ให้ก�ำลังใจ ตลอดจน จริยธรรม ไม่ด้อยกว่าเก่ง
งานอย่างเดียว เพื่อสร้างผู้บริหารใหม่ๆ ที่มีแนวคิดกว้างไกล
พูดได้ว่า 5ส เป็น อาวุธประจ�ำกายที่จ�ำเป็น ใช้ปรับปรุงหน้า
งาน ให้เกิด Q C D S เป็นรูปธรรม แล้วยัง พัฒนาคนให้ ...เกิดการ
เรียนรู้ …เปลีย่ นพฤติกรรม ... สร้างภูมติ า้ นทานสูง สามารถอยูร่ อด...
อย่างมีความสุขอย่างแน่นอน TPA
news
							

