
รางวัล แต�สิ่งที่องค�กรได�รับคือสามารถวางแผนกลยุทธ�องค�กร 

เพื่อมุ�งสู�อนาคตได�อย�างยั่งยืน สร�างวัฒนธรรมในการร�วมกัน 

ทํางานอย�างบูรณาการ คนในองค�กรมีเป�าหมายร�วมกัน และ 

ไม�หยุดยั้งที่พัฒนาเพื่อความสําเร็จที่ยั่งยืนขององค�กร

มาลองดูเส�นทางมุ�งสู�ความเป�นเลิศของ 3 องค�กรไทยช้ันนํา 

ได�แก� สายงานระบบท�อส�งก�าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) (ได�รับรงวัล TQA ประจาํป� 2553) คณะแพทยศาสตร� 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (TQC ประจําป� 2559) 

และสายธุรกจิสกุร บริษทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

(TQC ประจําป� 2558) กับความมุ�งมั่นในการพัฒนาองค�กร 

ตามแนวทาง TQA

รางวัลคุณภาพแห�งชาติ หรือ Thailand Quality Award 

(TQA) กรอบแนวทางการบริหารจดัการระดบัสากลจากอเมริกา 

ที่มีกว�า 70 ประเทศทั่วโลกนําเกณฑ�น้ีไปใช�เพื่อพัฒนา และ 

ยกระดับการบริหารจัดการองค�กรได�เข�ามามีบทบาท ช�วย 

สนับสนุนองค�กรไทยที่มุ�งมั่นที่จะพัฒนาองค�กรให�อยู�รอดได� 

อย�างย่ังยืนท�ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม และเทคโนโลยี โดยที่ผ�านมา

ในประเทศไทยมีองค�กรช้ันนําทั้งขนาดเล็กและใหญ�นําเกณฑ� 

TQA ไปปรับใช� ซึ่งแนวทาง TQA น้ันช�วยให�ประโยชน�แก� 

องค�กร ไม�เพียงแต�ความสําเร็จในการผ�านเกณฑ�การพิจารณา  

สู อยาง

Remarkable Journey to 

Performance Excellence

สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ ปตท.

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ



สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณวาสนา ศรีเจริญ ผู�จัดการฝ�ายวางแผนและสนับสนุน 

ปฏิบัติการ ระบบท�อส�งก�าซธรรมชาติ ได�เล�าให�ฟ�งถึงเส�นทาง 

แห�งความมุ�งมั่นดังกล�าว

ชวงที่เราได TQC ติดตอกัน 

เราไดเขาไปขอผูบริหารวาขอหยุดสงกอน 

เพ�อมาปรับปรุงองคกรกันกอนดีกวา 

แตคำตอบที่ ไดคือ 

ถาคุณหยุด และกวาคุณ

จะเข็นขึ้นไปอีก

คุณรูไหมวามันยาก 

แตถาคุณทำไปเร�อยๆ สงไปเร�อย 

ยังไงเราก็ไดคะแนนเพิ่ม

ทีละนิดทีละหนอย จนกวาจะสำเร็จ

คุณวาสนา ศรีเจริญ

ผูจัดการฝายวางแผนและสนับสนุนปฏิบัติการ 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ

องค�กรซึง่ดแูลเรือ่งของระบบท�อส�งก�าซธรรมชาตใินประเทศไทย

ตั้งแต�ในอ�าวที่ระยองและส�งไปในจังหวัดต�างๆ รับผิดชอบท�อ 

ส�งก�าซทั้งในทะเลและบนบกประมาณ 4,000 กิโลเมตร เข�าสู� 

เส�นทางของรางวัลและได�รับรางวัลการบริหารสู�ความเป�นเลิศ 

(Thailand Quality Class หรือ TQC) ถึง 3 คร้ัง ในป� 2550   

ป� 2551 และป� 2552 และพยายามอย�างมุ�งมั่นจนได�รับรางวัล 

TQA ในป� 2553



ป�น้ีองค�กรเราย�างเข�าสู�ป�ที่ 37 ระหว�างเส�นทางของการส�งก�าซ 

มาก็มีป�ญหาค�อนข�างเยอะ ถือเป�นโอกาสที่ได�นําเกณฑ� TQA 

มาใช� เพราะไม�ว�าเราจะไปถึงข้ันตอนไหน เราก็ใช�วิธีตาม 

frame work ของ TQA  คือ การวางแผนตามกลยุทธ� ดูการ 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น TQA ถือเป�นรางวัลระดับสูงสุดของการ 

บริหารจัดการ ซึ่งหน�วยธุรกิจต�างๆ ของ ปตท. ก็ทํา และผ�าน 

เกณฑ�ของ TQC 

การทาํในเร่ืองน้ี ทมีงานต�องคดิว�าเป�นโอกาสของเราทีไ่ด�เรียนรู� 

มากกว�าคนอื่น และทีมงานที่ทําต�องไม�คิดว�าเป�นภาระ เพราะ 

เมื่อได� feedback มา อีกเดี๋ยวก็ครบรอบ 1 ป� ต�องรีบทํา 

ต�องมาปรับแก�ไข ดังนั้น ใครรับผิดชอบอะไรต�องทําเลย รีบ 

ตัดสินใจเลย ไม�ต�องรอมติที่ประชุมเพราะมันจะช�า ทําไม�ทัน

เราพยายามสร�างให�เกิดการมีส�วนรวมของทุกคนและสร�าง

บรรยากาศในการแข�งขัน เวลามีการมาตรวจ ทุกคนก็ต�อง 

เตรียมพืน้ทีข่องตนเอง แต�สิง่ทีส่าํคญัคอื การสือ่สาร จดั Event 

ให�ผู�บริหารมาพูด มา commit กับพนักงาน เราก็จะให�ข�อมูล 

ให�ความรู�เก่ียวกับ TQA บอกว�าเรากําลังทําอะไรอยู� เมื่อ 

พนักงานรู�พอๆ กบัทมีทาํงาน เขากจ็ะไม�ต�อต�าน และบางคร้ัง 

เราก็เชิญเขามาสอนเกณฑ� มาทํา workshop ให�อาจารย� 

มาให�คําแนะนําในการทํากลยุทธ� เขาก็จะรู�สึกตื่นเต�นเพราะ 

ไม�เคยทําอะไรแบบน้ี

และเหตผุลทีส่ายงานระบบท�อส�งก�าซประสบความสาํเร็จ จนได� 

รางวัลเป�นเพราะผู�บริหารมีเป�าหมายที่ชัดเจน ป�ที่ผ�านมา 

มกีารเปลีย่น CEO กจ็ะมีก็มกีลยทุธ�ออกมา 3 เร่ือง คอื Do now 

คอืทาํป�จจบุนัให�ดทีีส่ดุ Decide Now ทาํเร่ืองของ Productivity 

improvement ของทกุหน�วยงาน และ Design now แสวงหา 

ธุรกิจใหม� โดยให�ทุกหน�วยงานทําแผนงานรองรับ



คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งสำคัญที่เปนความทาทายของทุกองคกร

คือการผลักดันผูบริหาร 

เกณฑนี้ตองการความตอเน�อง 

ทำใหเราคุยกันมากขึ้น 

บูรณาการกันระหวางทีมชัดเจนขึ้น 

ตั้งแตระดับบนไประดับลาง แตความทาทายคือ 

เม�อผูบริหารเปลี่ยน 

ก็ตองมีการสืบทอด ความตอเน�อง 

เพราะไมเชนนั้นจะไมเกิดความยั่งยืน 

ขณะนี้เราได TQC 

ก็จะยังไมหยุด 

เพราะทุกคนรูถึงความสำคัญ

ที่เราตองทำหนาที่

ดูแลองคกร 

ตองชวยกันใหทุกคนในองคกร 

เดินไปสูจุดหมายเดียวกัน

ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร 

รองคณบดี

ฝายพัฒนาคุณภาพ

ด�วยวิสัยทัศน�ที่มุ�งเป�นสถาบันการแพทย�ของแผ�นดิน สู�การ 

เป�นเลิศระดับสากล โดยมีพันธกิจ 3 ด�านคือ การศึกษา 

การวิจัย และการบริการทางการแพทย�ผ�านทางโรงพยาบาล 

จุดมุ�งหมายคือนํามาซ่ึงความศรัทธาและความนิยมสูงสุดของ

ประชาชน น่ันคือคาํว�าสถาบนัทางการแพทย�ของแผ�นดนิ และ 

ชี้นําสังคมไทยในด�านสุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิต เริ่ม 

เข�าสู�เส�นทางของ TQA ตั้งแต�ป� 2559 ฝ�าฟ�นอุปสรรค และ 

ความท�าทายต�างๆ จนได�รับรางวัลการบริหารสู�ความเป�นเลิศ 

(Thailand Quality Class หรือ TQC) ในป� 2559

ศ.พญ.ดวงมณ ีเลาหประสทิธิพร รองคณบดฝี�ายพฒันาคณุภาพ 

ได�พูดถึงเส�นทางสู�ความสําเร็จนี้ไว�อย�างน�าสนใจ



ตอนเรานํา TQA มาใช� เราไม�ได�มองถึงรางวัล แต�เราป�กธง 

ไว�แล�วว�าการนําเกณฑ�รางวัลมาใช�เพื่อพัฒนาระบบบริหาร 

จดัการ เพราะเราคดิว�าเป�นป�ญหาจริงๆ เรามภีาควชิาทีท่าํพนัธกิจ 

ดแูลทัง้เรือ่งการศกึษา  การวจิยั และการบริการ แต�ระบบการ 

บริหารจดัการของคณะต�อง Support ให�คนเก�งๆ นัน้เก�งให�ได� 

ให�ภาควิชาที่พร�อมจะไป ให�ไปให�ได� และไปในระบบเดียวกัน 

จึงเป�นที่มาของการขอรับรางวัลเพื่อได�รับ Feedback report 

ถ�าได�ก็ถือเป�นขวัญและกําลังใจ

เกณฑ�สอนให�รู�ด�วยว�าการมองไปข�างหน�า มองอนาคต มอง 

อย�างไร ซึ่งเป�นความท�าทายมาก มองอย�างไรให�เกิดคุณค�า 

positioning เป�นอย�างไร เราจะเลือกทําอะไร หรือไม�ทําอะไร 

ในขณะทีเ่รามทีรัพยากรทีจ่าํกดั คนเราจะไปอย�างไร ซึง่เกณฑ� 

เราสอนทุกเรื่อง สุดท�ายไปวัดที่ผลลัพธ� สามารถวัดผลได�ตาม 

ที่ตั้งไว�ไหม เราต�องดูความจริง เอาข�อมูลมาวิเคราะห�กัน ให� 

สามารถตอบโจทย�ต�างๆ ทีท่�าทายให�ได� จะวางกลยทุธ�อย�างไร 

ทั้งหมดคือความท�าทาย ซึ่งเราต�องวางพื้นฐานให�ดี 

สิง่สาํคญัทีส่ดุคือ เรามองคนเป�นสิง่สาํคญั ถ�าคนเราเก�ง คนเราดี 

มกีรอบการดาํเนินการทีชั่ดเจน มคีนทีช่�วยทาํให�เกดิความเข�าใจ 

ให�พร�อมรับการเปลีย่นแปลง ก็ทาํให�เขาไปพฒันางานของเขาได� 

โดยเราใช�เคร่ืองมือ KM ซึ่งกําหนดเข�าไปอยู�ในกลยุทธ�ของ 

ศิริราช ตั้งแต�ป� 2548

TQA ต�องเร่ิมที่ “ผู�นํา” ถ�าผู�นําไม�เร่ิม ไม�ทํา ทีมก็จะเฉยๆ 

ไม�ทํากัน ดังน้ัน คณบดีต�องทําให�เห็นเลยว�า ภาพน้ีเราจะไป 

อย�างไร ทาํไมต�องไป ต�องให�เหน็ผลลพัธ� เร่ืองการเงนิ เร่ืองลกูค�า 

เป�นอย�างไร ซึ่งทุกคนเห็นว�าระบบมีป�ญหาและอยากให�ปรับ 

แต�ถ�าเราพูดเฉยๆ เขาไม�เห็น action ก็ไม�ได� เราต�องทําให� 

เขาเห็น ดังนั้นก็ต�องไปปรับที่ระบบ จนเห็นผล แล�วเขาก็จะ 

เข�ามาร�วมทํา และต�องมีกระบวนการไปตามหน�วยงานต�างๆ  

เรามเีวทสีาํรวจคณุภาพภายใน และบรูณาการไปตามหน�วยงาน 

ดงัน้ัน ต�องมเีร่ืองของการสือ่สาร ถ�ายทอด ผู�นําต�องทาํให�เหน็ 

ติดตามและช�วยสนับสนุน

อกีสิง่ทีส่าํคญัคอื เร่ือง “การบรูณาการ” เรามกีารบริหารจดัการ 

เป�นแท�งๆ ทาํให�การบรูณาการระหว�างงานไม�ชัดเจน ไม�ค�อยได� 

ผลลพัธ�ทีด่ ีทัง้ๆ ทีเ่ราบอกว�าเราอยากมคีวามเป�นเลศิ แต�พบว�า 

ส�วนทีเ่ป�นกระบวนการเราได�พอสมควรแล�ว เรามเีกณฑ�มาตรฐาน 

ดูการปรับปรุง แต�สิ่งที่ขาดคือ level ด�านบน คือเรื่องของการ 

บริหารจดัการ เราจงึเอาเกณฑ� TQA มาช�วยเร่ืองการบรูณาการ 

โดยเร่ิมป�กธงป� 2555 สิง่ทีส่าํคญัคอื ต�องเป�น Commitment ของ 

ผู�บริหารระดบับน ผู�บริหารเป�นเจ�าของ Project และให�เดนิไป 

ด�วยกันหมด ต�องผูกขากันเดิน มองแบบกลยุทธ� โดยที่เราได� 

รางวลัในป� 2559 ถอืเป�นแค�จดุเร่ิมต�นเท�าน้ันเอง 
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CPF ไมไดคิดวาจะตองไปแขง

เพ�อไดรับรางวัลอะไร 

เราคิดวาเปนระบบที่ดี 

ที่จะบริหารองคกรของเราใหเติบโตยั่งยืน  

ตัวรางวัลก็เปนสิ่งหนึ่งที่เราไดมา

และภาคภูมิใจวาสิ่งที่เราทำมา 

ไมไดนอกกรอบ 

มีระบบในการบริหารจัดการองคกร

ในระดับหนึ่ง

คุณพัชรา  จวนรุง

รองกรรมการผูจัดการ สายธุรกิจสุกร 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สายธุรกิจสุกร บริษัท ซีพีเอฟ 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เป�นหน�วยหน่ึงของธุรกิจของ CP เร่ิมต�นจากปุ�ย เมล็ดพันธุ�  

ก�อนจะขยายไปสู�ธุรกจิผลติอาหารสตัว� ทาํฟาร�ม สกุร ไก� และ 

สตัว�นํา้ สาํหรับธุรกจิสกุรเร่ิมต�นในป� 2516 โดยเร่ิมต�นจากการ 

นําเข�าสกุรสายพนัธุ�จากต�างประเทศเข�ามา พฒันาสกุรให�เหมาะสม 

กับตลาดในประเทศไทย และเร่ิมพฒันาสายพนัธุ�เอง ด�วยการ 

พัฒนาที่ไม�หยุดยั้ง โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานเป�น 

สําคัญ องค�กรเร่ิมนําเกณฑ� TQA เข�ามาปรับใช� และได�รับ 

รางวัลการบริหารสู�ความเป�นเลิศ (Thailand Quality Class 

หรือ TQC) ในป� 2559

คณุพชัรา จวนรุ�ง รองกรรมการผู�จดัการ ได�กล�าวถงึทีม่าของ 

ความสําเร็จ รวมถึงเส�นทางแห�งความเป�นเลิศขององค�กร 

ในการนําเกณฑ� TQA มาใช�เพื่อพัฒนาองค�กรว�า เริ่มจากเดิม 

ที่องค�กรมุ�งเน�นแต�เร่ืองการผลิตเพียงอย�างเดียว ทําอย�างไร 

ให�สินค�าได�คุณภาพ และมาตรฐานตามที่ตั้งไว� ซึ่งในส�วน 

operation น้ันถูกหล�อหลอมด�วยตัวเกณฑ�มาตรฐาน ISO 

อยู�แล�ว ต�อมาผู�บริหารระดบัสงูมองว�า เราทาํระดบัในหน�วยผลติ 

ไปแล�ว เราทาํได� เมือ่คดิถึงในแง�บริหารองค�กร เรามหีน�วยงาน 

ที่เราต�องไปติดต�อ ประสานงานแบบข�ามหน�วยงานมากข้ึน 

รวมถงึมผีู�มสี�วนได�ส�วนเสยีหลายๆส�วน ซึง่การนํา TQA เข�ามา 

ใช� ทาํให�เราได�เหน็ภาพกว�างมากข้ึนในหลายๆ เร่ือง สิง่ทีส่าํคญั 

ที่สุดคือ เราต�องพยายามสื่อสารให�พนักงานเห็นว�า เกณฑ�น้ี 

ทําเพื่ออะไร และจะได�ประโยชน�อะไร จะช�วยให�องค�กรยั่งยืน 

และไปข�างหน�าอย�างไร ให�เขารับรู�ว�ามนัจะเป�นเคร่ืองมอืทีท่าํให� 

ทํางานได�มีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม�ได�ไปเพิ่มภาระหน�าที่ให� 

เหนื่อยหรือหนักขึ้นแต�อย�างใด


