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การ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้ำวไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ต้องมี
ระบบกำรบริหำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยผู้บริหำร และ

พนักงำนทุกส่วนต้องร่วมมือ และท�ำงำนสอดคล้องทั้งองค์กร เพื่อ
ควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเพื่อควำมเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร

บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จ�ากัด หรือ ซีพีแรม  
ผู้ด�ำเนินกิจกำรอำหำรพร้อมรับประทำนในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) และด้วยควำมที่เป็นโรงงำนอำหำร จึงต้องมีกำร
ปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง ในคุณภำพของสินค้ำ โดยมีกำร
พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำร ด้วยกำรน�ำเอำระบบกำรบรหิำรจดักำร
ที่ทันสมัยมำบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน 

▲		คุณเจริญ  แก้วสุกใส 

	 รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด

และด้วยปรัชญำกำรบริหำรงำนของ ซีพีแรม โดดเด่นด้วยกำ
รบูรณำกำรระบบบริหำรงำนต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน เรียกว่ำ CPRAM 

Management System คุณเจริญ แก้วสุกใส รองกรรมการผู้-
จัดการ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ขยำยควำมให้ฟังว่ำ “จุดเริ่มต้น

ของระบบเกิดจากการศึกษาเบื้องต้น ให้เรียนรู้ คน เป็นส่วน
ส�าคัญที่สุด บริษัท ซีพีแรม เป็นบริษัทในเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ โดยคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
และประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เน้นให้
ความส�าคญัเรือ่งการพฒันาบคุคลากร ช่วงแรกทกุระบบ
ต้องให้พนกังาน ผู้บรหิารได้รบัการเรยีนรู ้โดยจดัให้มกีาร
อบรม ทั้งภายใน และภายนอก ระดับ บน กลาง ล่าง ให้

มีความเข้าใจระบบต่างๆ รวมถึงวิทยากรทั้งจากภายใน 
และภายนอก รวมถึงวิทยากรจาก สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ในการท�างานต่างๆ ร่วมกันจากรุ่น 
สู่รุ่น”

และจำกควำมรูท้ีเ่รำได้เรยีนรูจ้ำกทีป่รกึษำของเรำ หรอืจำก
สมำคมส่งเสริมทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้มีกำรประกวด
กิจกรรมต่ำงๆ ที่ทำง ส.ส.ท. เป็นผู้จัด ก็ได้ระบบของ TQM ซึ่งซีพีแรม
ใช้ในกำรประกวด KANO Award โดยได้รับรำงวัล Golden Award 
ในปีพ.ศ.2555 นอกจำกนี้เรำยังได้รับกำรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ กำร
บริหำรใหม่ในเรื่องของ Lean Management ซึ่งได้อำจำรย์ผู้ทรง
คุณวุฒิจำกทำง ส.ส.ท. มำสอน ร่วมกันท�ำเวิร์กช็อป ท�ำกิจกรรมร่วม
กัน จึงได้ Lean Management มำใช้ 

ในขณะเดียวกัน ก็มีอีกระบบหนึ่งที่เรำมำใช้ในกำรปรับปรุง
เรื่องของกำรซ่อมบ�ำรุง กำรใช้เครื่องจักร กำรลดกำรสูญเสียต่ำงๆ  
นั่นคือระบบ TPM จำกนั้น จึงน�ำระบบ TQM, TPM, LEAN รวมเข้ำ
ด้วยกัน ถือว่ำเป็นเรื่องของ Productivity โดยใช้ TQM เป็นแม่แบบ 
ต่อจำกนั้นเริ่มปรับปรุงทักษะของพนักงำน เครื่องมือ เครื่องจักรให้มี
ประสิทธิภำพ และ ZERO Breakdown ซึ่งเรำให้เป็นเรื่องของกำรลด
ต่ำงๆ โดยก�ำหนดให้เป็น Fix zero รวม 3 ระบบเข้ำด้วยกัน จงึเป็นทีม่ำ
ของระบบ CPRAM Management System

“ซีพีแรม”

ระบบบริหารจัดการ

สตูรสำาเรจ็
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เมื่อได้ระบบมำ จึงมีกำรกระจำยนโยบำยไปยังทีมงำน 
พนักงำนอย่ำงเข้ำใจ ทั่วถึง และเท่ำเทียมกัน ทุกอย่ำงอยู่ในระบบ 
Productivity แยกเป็นแต่ละมุมมองต่ำงๆ เพื่อขับเคล่ือนองค์กรให้
ประสบควำมส�ำเร็จ โดยปีที่ผ่ำนมำ เรำได้เข้ำประกวด TPA Top 
Performance เป็นกำรโชว์ Performance ทั้ง 4 หรือ 5 ด้ำน ตำม 
Balance scorecard กล่ำวคอื ผลประกอบกำร ลกูค้ำ พนกังำน ชมุชน 
สิ่งแวดล้อม พลังงำน ต้องท�ำอย่ำงไรให้ซีพีแรมมี Performance ให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมสมดุล และไปด้วยกันได้ทั้งหมด โดย 
องค์รวมผู้บริหำร และพนักงำนเข้ำใจ และด�ำเนินกำรไปในทิศทำง
เดียวกัน ท�ำให้เกิดพลังในกำรปรับปรุงองค์กร หรือในกำรท�ำงำน

คุณเจริญ เล่ำต่อว่ำ ด้วยระบบกำรบริหำรงำนของเรำ ท�ำให้
ฝ่ำฟันปัญหำ และอปุสรรคต่ำงๆ ไปได้ด้วยด ีซพีแีรมประสบกบัวิกฤต
มำหลำยรอบ อำทิ ในปีพ.ศ.2540 วิกฤตเรื่องไข้หวัดนก วิกฤตเรื่อง
สำรตกค้ำงในกุ้ง ปีพ.ศ.2550 วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ และล่ำสุดเรื่อง
ของกำรปรบัค่ำแรง ค่ำจ้ำง แต่สิง่เหล่ำนีไ้ด้มกีำรวำงแผน และด�ำเนนิ
กำรมำล่วงหน้ำ เปรียบเหมือนกับมีระบบที่พัฒนำตัวเองตลอด และ
มีกำรตรวจประเมินสุขภำพของตนเอง ประเมินสุขภำพองค์กร อยู่
อย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกำรมอบหมำยให้ทีมงำน หรือผู้บริหำรร่วมมือ 
จัดท�ำแผนงำนต่ำงๆ ในกำรปรับปรุงระบบงำน เพื่อมุ่งเน้นให้รักษำ
ฐำนลกูค้ำ และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำน โดยไม่ต้องปรบัรำคำ
สูงขึ้น เน้นรักษำคุณภำพที่ดีไว้ 

“ส่วนหนึ่งที่มีการกล่าวถึง บริษัท ซีพีแรม คือ เป็นบริษัทที่
บรหิารงานอย่างมีคณุภาพ และมกีารผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ มโีรงงาน
ท่ีทันสมัย มีการค้นคว้าวิจัยสินค้าใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอ และได้รับ
มาตรฐานสากล จากทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือ ยุโรป 
ญีปุ่น่ ซึง่ซพีแีรมสามารถจดัส่งสนิค้าได้ทัว่โลก แต่แน่นอนทีเ่กดิวกิฤต
แต่ละช่วง ก็ต้องหาวิธีการที่ดีในการฝ่าฟัน และจากนี้ไปเราจะขยาย
ตัวเองอย่างก้าวกระโดด” 

ระบบกำรบรหิำรต่ำงๆ เหล่ำน้ี จะด�ำเนินกำรไม่ได้เลยหำกไม่
ได้รับควำมร่วมมือจำกพนักงำนทุกระดับ ซึ่งต้องมีกำรปลูกฝัง
พนักงำนให้เข้ำใจ และท�ำงำนภำยใต้ระบบเดียวกัน คุณเจริญ กล่ำว
ว่ำ กำรปลูกฝังพนักงำนของซีพีแรม นั้น จะมีทีมฝึกอบรมของแต่ละ
สำยงำน จุดเด่นของกำรท�ำงำน คือ Cross Functional Team สำย
โรงงำน สำยกำรตลำด สำยเทคนิค สำยวิศวกรรม มำท�ำงำนร่วมกัน 
ใช้ค�ำศพัท์ค�ำเดยีวกนั ท�ำงำนร่วมกนัเป็นกลุม่ โดยมเีป้ำหมำยทีช่ดัเจน 
มีแผนงำนที่ชัดเจน ผลลัพธ์ และติดตำมงำน 

ส่วนพนกังำนระดบัล่ำงนัน้ จะให้ทำงหน้ำงำนเป็นผูค้ดิวธิกีำร
ในกำรปลูกฝังให้พนักงำนเข้ำใจ ซึ่งระดับบริหำรจะให้ค�ำแนะน�ำใน
เรื่องระบบที่น�ำมำใช้ เช่น TPM ผู้ท่ีอยู่หน้ำงำนย่อมจะรู้เรื่องดี กำร
ดูแลเครื่องจักรก็เป็นหน้ำที่ของคนท�ำงำน ส่วนฝ่ำยกำรตลำดอำจใช้
เครือ่งมอืของ TPM มำกกว่ำหน้ำงำน ในเรือ่งกำรดแูลลกูค้ำ กำรเจำะ
กลุม่ลกูค้ำ กำรแบ่งกลุม่ลกูค้ำ กำรสร้ำงควำมผกูพนักบัลกูค้ำ กำรน�ำ
เสนอสินค้ำ และบริกำรที่เกิดนวัตกรรมใหม่กับลูกค้ำ ทุกคนเน้นหนัก
ในแต่ละหน้ำท่ีทีแ่ตกต่ำงกนั แต่สดุท้ำยทกุคนต้องใช้ CPRAM Man-

TPA
news

agement System ร่วมกัน เรื่องใด เครื่องมือตัวใด ที่พนักงำนท�ำแล้ว
ไม่เข้ำใจ ก็จะมีทีมวิทยำกรภำยใน มีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ให้ค�ำปรึกษำ 
ในบำงครั้งกำรปรับปรุงงำนเล็กน้อยอยู่ในส่วนของ TQM, TPM หำก
เป็นกำรปรับปรุงงำนอื่นๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเรำ หน้ำงำนก็จะ
เป็นผูร้บัผดิชอบ ทัง้สำยโรงงำน และส�ำนกังำน ซึง่ใช้รปูแบบเดยีวกนั
ทั้งองค์กร 

นอกจำกนี้ ทุกปีจะมีกำรจัดงำน มอบรำงวัลให้กับพนักงำน 
เพื่อเป็นกำรชมเชยในกำรน�ำเครื่องมือต่ำงๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้นไป
ปฏบิตังิำน อำท ิปีทีผ่่ำนมำซพีแีรม ได้เข้ำรอบสดุท้ำยในกำรประกวด 
Kaizen Award ของ ส.ส.ท. ทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นส�ำนักงำน 
2 กลุ่ม โรงงำน 1 กลุ่ม ซึ่งทุกปี เรำให้ค�ำมั่นสัญญำกับพนักงำนว่ำ 
หำกใครได้เข้ำรอบในงำนประกวดรำงวัลคุณภำพ ของ ส.ส.ท. จะส่ง
ไปดูงำน ณ ประเทศญี่ปุ่น เรำก็ส่งไป 12 คน เช่นเดียวกัน QCC เรำ
ได้เข้ำรอบสดุท้ำย 2 กลุม่ เรำให้รำงวลัพนกังำนด้วยกำรส่งไปน�ำเสนอ
ผลงำนที่เมืองบำหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 

“เรื่องแบบนี้เราพูดจริงท�าจริง แล้วก็ส่งเสริมเชิดชู คนดี คน
เก่ง ในระดับปฏิบัติการ ส่วนระดับสูงเราก็มีการติดตามงานทุกเดือน 
ทุกอย่างๆ อยู่ที่การกระตุ้น ส่งเสริม การจัดการ ดูแลพวกเขา การให้
รางวัลชมเชย การมีส่วนร่วม การติดตามงาน การเข้าร่วมประชุมกับ
ทีมงาน มุ่งเน้นผลประกอบการที่ดี เป็นส�าคัญ” คุณเจริญ กล่ำว

ก่อนจบกำรสนทนำในครัง้นี ้คุณเจรญิ ได้ฝำกข้อคิดถงึบรษิทั
ทีน่�ำระบบบรหิำรงำน ไม่ว่ำจะเป็น TPM, TQM, Lean, Kaizen, QCC, 
5ส ไปใช้ แล้วไม่ประสบควำมส�ำเร็จนั้น คุณเจริญ บอกว่ำ เครื่องมือ
ต่ำงเหล่ำนี้ ต้องกลับมำดูที่ PDCA (Plan-Do-Check-Action) ตรวจ
สอบระบบแล้ว บำงระบบต้องปรับปรุง บำงระบบใช้ไม้ได้ก็ต้องเลิก 
บำงระบบซ�้ำซ้อน ก็ต้องปรับปรุง บำงครั้งใช้เครื่องมือเยอะ จัดล�ำดับ
ไม่ถูก ท�ำให้ทีมงำนระดับปฏิบัติกำรสับสนว่ำจะด�ำเนินกำรอย่ำงไร 
ไม่เข้ำใจเป้ำหมำย ฉะนัน้ ต้องมกีำรอธบิำยแต่ะละจดุงำนว่ำคอือะไร 
ให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจว่ำภำระกิจหลักคืออะไร แล้วจะเน้นหนักเครื่อง
มอืตัวใด ในส่วนของซพีแีรมมุง่เน้นในกำรพฒันำหน่วยงำนของตนเอง 
แต่ต้องท�ำงำนสอดประสำน และสอดคล้องกับภำพใหญ่ขององค์กร 
เท่ำที่ผมเห็นหลำยองค์กร อย่ำงที่บอกคือ อัดระบบต่ำงๆ เข้ำไปเยอะ
จนท�ำให้พนักงำนรับไม่ไหว แต่ซีพีแรม จะค่อยๆ ด�ำเนินกำร ไม่รีบ-
ร้อน ท�ำให้ปรับปรุงระบบได้อย่ำงต่อเนื่อง

“เราเคยประสบปัญหาเรือ่งเครือ่งมอืบรหิารต่างๆ เหล่านีบ้้าง 
เช่น ความเข้าใจ ระบบ ท�าใหม่ๆ ก็ไม่เข้าใจ ซึ่งเวลาไม่เข้าใจก็ต้อง
ถามอาจารย์ ต้องเรียนรู้ ต้องท�างานเป็นกลุ่ม ก็มีการท้อบ้าง ซ่ึงผม 
และผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นที่จะท�า ให้นโยบายชัดเจน ก็จะ
คอยให้ก�าลังใจ คอยติดตาม ทีมงาน ประสบปัญหาเรื่องอะไร หรือ
ใครไม่ให้ความร่วมมือบ้าง ก็จะคอยติดตาม สื่อสารกัน ในขณะ
เดยีวกนัเรือ่งดีๆ  ทีผ่่านพ้นไปได้ด้วยด ีกน็�ามาแบ่งปันของดใีห้เพือ่นๆ 
ที่ท�าไม่ได้ดู ก็เรียกว่าไปด้วยกัน พอผ่านช่วงท้อ ช่วงวิกฤตปีแรกๆ ไป
ได้ ก็ท�าให้โล่ง มีต้นแบบว่าหน่วยงานอื่น แผนกอื่นท�าได้ หน่วยงาน
เราก็ต้องท�าได้ ทุกระบบจะมีปัญหาหมด ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการที่ดี”


