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กว�า 16 ป�แห�งการดําเนินรางวัล TQA โดยสํานักงานรางวัล 

คณุภาพแห�งชาต ิสถาบนัเพิม่ผลผลติแห�งชาต ิสถาบนัเครือข�าย

ของกระทรวงอตุสาหกรรม มอีงค�กรช้ันนํารวมถงึ SME มากมาย 

ที่พยายามมุ�งมั่นนําแนวทางรางวัลไปปรับใช�ในการพัฒนา 

องค�กร และสามารถนําพาองค�กรไปสู�ความสําเร็จ กลุ�มธุรกิจ 

ผลิตภัณฑ�โพลิเมอร� บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) และสายออกบตัรธนาคาร ธนาคารแห�งประเทศไทย 

เป�นสององค�กรตวัอย�างทีไ่ด�รบัรางวลัการบรหิารสู�ความเป�นเลศิ 

ทีม่คีวามโดดเด�นด�านการปฏบิติัการ (Thailand Quality Class Plus: 

Operation TQC Plus: Operation) ประจําป� 2560 ซึ่ง 

เบือ้งหลงัความสาํเร็จน้ันไม�ใช�เส�นทางทีร่าบเรียบ หรือมทีางลดั 

แต�ความพยายามและความมุ�งมั่นขององค�กรต�างหากที่นําพา 

องค�กรประสบความสําเร็จจนได�รับรางวัลในครั้งนี้

“รางวัลคุณภาพแห�งชาติ” (Thailand Quality Award : TQA)  

ถือเป�นแนวทางหน่ึงที่จะช�วยให�องค�กรสามารถพัฒนาธุรกิจ 

ได�อย�างประสบความสําเร็จ และเป�นเคร่ืองมือที่พร�อมจะช�วย 

ปรับทิศทางการบริหารจัดการ ลดข้ันตอนการทํางานที่ไม�เกิด 

คุณภาพ ตอบสนองต�อลูกค�า และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียด�วยการ 

จดัการทีใ่ช�ข�อมลูจริง ยกระดบัผลติภาพให�เกิดประสทิธิภาพสงู 

ได�อย�างเป�นรูปธรรม ทัง้ยงัสอดคล�องกบัยทุธศาสตร�ประเทศไทย 4.0 

และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเพิ่มผลิตภาพ 

ในอุตสาหกรรมเป�าหมายที่มีศักยภาพสูง ตลอดจนวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย�อม รวมถึงพัฒนาผู�ประกอบการ และ 

บคุลากรภาคอตุสาหกรรมให�เป�นผู�มสีมรรถนะสงู ทัง้ด�านทกัษะ 

การผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

จากสถานการณ�ท�าทายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ทาํให�องค�กรไทยต�องเผชิญกบัความเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วในทกุมิติ ทัง้ด�าน 

เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล�อม ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยอีย�างก�าวกระโดด การสร�างความเข�มแข็งจากภายในตามยทุธศาสตร� 

“ประเทศไทย 4.0” จงึกลายเป�นคาํตอบสาํคญั เพื่อให�องค�กรไทยสามารถแข�งขันและอยู�รอดได�อย�างยั่งยืน

เบื้องหลังความสําเร็จ

ขององคกรไทย



กลุมธุรกิจผลิตภัณฑโพลิเมอร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

กลุมธุรกิจผลิตภัณฑโพลิเมอร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

คุณอนุพงศ พิทักษพงศ

เรามองวา “คน”  มีความสำคัญ  

ถามองเห็นภาพรวมกัน  

กาวเดินไปพรอมกัน ก็จะสรางพลัง 

หากเราตางคนตางทำ 

ทิศทางที่ ไปอาจจะตางกัน

คุณอนุพงศ� พิทักษ�พงศ� ผู�จัดการฝ�ายกลุ�มธุรกิจผลิตภัณฑ� 

โพลิเมอร� บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

ได�เล�าถึงเส�นทางแห�งความสําเร็จคร้ังน้ีว�า ผมมองว�าผู�บริหาร 

ทกุคนมีบทบาทสาํคญัให�เกณฑ�ต�างๆ ขับเคลือ่นไปได� และเมือ่ 

มกีารขับเคลือ่นอย�างจริงจงั พนักงานมคีวามเข�าใจ กจ็ะทาํให� 

ผลลพัธ�เกดิ การทีเ่ราจะผลกัดนัในพนักงานทาํอะไร ต�องให�เขา 

buy in ก�อน ว�าทําไปเพื่ออะไร และผู�บริหารต�องหมั่นไป 

พูดคุย ติดตาม และสื่อสารการดําเนินงานต�างๆ ให�เขารับรู� 

เป�นระยะๆ เพราะเม่ือทําแล�วไม�เห็นผลก็จะรู�สึกท�อ ดังน้ัน 

จึงเป�นหน�าที่ของผู�บริหารที่จะต�องหยิบผลงานเด�นๆ ออกมา 

เป�นการโชว�เคสให�พนักงานเห็น

เรามองว�า “คน” มีความสําคัญ ถ�ามองเห็นภาพร�วมกัน ก�าว 

เดนิไปพร�อมกัน ก็จะสร�างพลงั หากเราต�างคนต�างทาํ ทศิทาง 

ที่ไปอาจจะต�างกัน ดังน้ันเราต�องเห็นเป�าหมายร�วมกันว�าทํา

ไปเพื่ออะไร เมื่อนํา TQA มาใช� ทุกคนเห็นภาพรวม ทุกคนรู� 

ว�าบริบทขององค�กร พนักงานรู�แล�วว�าการทีเ่ราอยู�ในป�โตรเคมี 

และพลาสตกิ หากเราพลาด ธุรกจิเรากระทบแน�ๆ  เวลาเราขอ 

ความร�วมมือต�างๆ เขาจะทําด�วยใจ ทําให�ผลออกมาไวและ 

เกดิการปรับปรุง โดยเราจะโฟกสัทีเ่ดก็รุ�นใหม� เพราะเราเช่ือว�า 

ถ�าน�องๆ ทีเ่พิง่เข�ามาสามารถนําไอเดยีใหม�ๆ  มาทาํให�เกดิผล 

กจ็ะทาํให�พี่ๆ  ทาํตาม เน่ืองจากรุ�นพีจ่ะทาํงานตามกระบวนการ 

โดยพยายามไม�ให�เกิดความเสี่ยง ในขณะที่เด็กที่เข�ามาใหม� 

จะมีไอเดียที่สด ใหม� อยากลอง ก็มีข�อดีข�อเสียคนละอย�าง 

ซึ่งถ�าเราก็มีระบบการบริหารความเสี่ยงตรงน้ีให�ดี โดยรับฟ�ง 

ไอเดียน�องก�อน และให�พี่ๆ ช�วยกลั่นกรองว�าใช�ได�แล�วผลักดัน 

ให�เกดิได�จริงเป�นโชว�เคสข้ึนมา กจ็ะทาํให�พี่ๆ  คดิอยากทาํอะไร 

ขึ้นมาและต�องให�ดีกว�าน�องด�วย 
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ที่สำคัญ เรานำ Feedback report 

จากเม�อครั้งไดรางวัล TQC เม�อป 2559 

มาศึกษา และนำมาปรับปรุง

กระบวนการอยางจริงจัง 

ซึ่งเราตั้งเปาผลลัพธวาคะแนนจะตองขยับ 

แตไมไดคิดวาเราจะสามารถไดมาถึง

TQC Plus 

คุณอนุพงศ� ยังกล�าวถึงความท�าทายในขับเคลื่อน TQA ใน 

องค�กรว�า “ด�วยโครงสร�างของ PTTGC ซึ่งเราแชร�เซอร�วิส 

มาจากบริษัทแม� ก็จะมีนโยบายและมาตรฐานการทํางาน 

ที่มาจากส�วนกลางที่เราต�องทําตาม การถูกกํากับดูส�งผลให� 

เราต�องหารือเร่ืองกระบวนการค�อนข�างเยอะ เราจึงพยายาม 

ปรับปรุงกระบวนการบางส�วนให�ตอบโจทย�ของทั้งเราและ 

ส�วนกลาง ทั้งนี้ ผู�บริหารระดับสูงก็จะมีการ Rotate เป�นระยะ 

เพื่อนํามุมมอง แนวคิดใหม�ๆ ของสายงานอื่นมาปรับใช� และ 

เน่ืองจากองค�กรมีการ Implement TQA บาง Business unit 

ซึ่งหากผู�บริหารที่มาใหม�อาจจะยังไม�ค�อยเข�าใจ Framework 

TQA มากนัก ก็ต�องมีการกลับมาพูดคุย กลับมาเร่ิมต�นใหม� 

กันเป�นระยะๆ ซึ่งก็เป�นความท�าทายอีกอันหนึ่ง”
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สายออกบัตรธนาคาร 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

สายออกบัตรธนาคาร 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

คุณวิรัตน� กิติพิพัฒน� ผู�อํานวยการอาวุโส โรงพิมพ�ธนบัตร  

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห�งประเทศไทย กล�าวถึง 

เส�นทางขององค�กรที่มุ�งมั่นจนประสบความสําเร็จได�รางวัล 

TQC Plus: Operation ว�า เรามวัีฒนธรรมทีชั่ดเจนอยู�อย�างหน่ึง 

คอื “ความมุ�งมัน่” ผู�บริหาร รวมถงึพนักงานมคีวามมุ�งมัน่และ 

มุ�งหวงัในการทาํงานในหน�าที่ๆ  รับผดิชอบ เพือ่ให�งานสมัฤทธ์ิผล 

ตามที่ตั้งเป�าหมายไว� ซึ่งโรงพิมพ�ธนบัตรหรือสายออกบัตร 

ธนาคารรับวัฒนธรรมน้ีเข�ามาปฏิบัติตั้งแต�เราก�อตั้งโรงพิมพ� 

ธนบัตร น่ีเป�นสิ่งที่ผู�บริหารในสมัยน้ันได�วางรากฐานของการ 

ผลิตธนบัตร เราจะทําธนบัตรแบบครบวงจร ไม�ทําอย�างคร่ึงๆ 

กลางๆ คอืไม�ผลติเพยีงอย�างเดยีวแล�วรอการสนบัสนุนจากทีอ่ืน่ 

และผู�ใหญ�ได�วางรากฐานสร�างไว�ว�าต�อไปเราต�องพึง่พาตวัเราเอง 

แต�ก�อนเราต�องซื้อวัตถุดิบทุกอย�าง เรามีหน�าที่พิมพ� ลงแรง 

อย�างเดยีว แต�ป�จจบุนัเราใช�หลกัการพึง่พาตนเอง เราผลติหมกึ 

และใช�หมึกตัวเองเกือบร�อยเปอร�เซ็นต� เคร่ืองจักรเราก็ดูแล 

บํารุงรักษาด�วยตนเอง พนักงานถูกสั่งสอนหล�อหลอมรุ�นสู�รุ�น 

และทุกคนก็มีความมุ�งมั่นตั้งใจในเรื่องนี้จริงๆ

4

เรามองว�า TQA จะเป�น Framework ที่ช�วยเร่ืองการบริหาร 

จัดการสายออกบัตรธนาคารให�เดินหน�าต�อไปได� ซึ่งหากย�อน 

กลับไป ตอนนั้นธุรกิจเรามีแต�จะ down ลง หรือเรียกว�าภาวะ 

ที่สินค�ากําลังจะตาย ผู�บริหารระดับสูงได�ขบคิดเร่ืองนี้กันมา 

ตลอด แต�เราไม�รู�ว�าเรื่องพวกนี้จะเข�ามากระทบกับเราเมื่อไหร� 

แรงแค�ไหน กรอบ TQA มองตั้งแต�หัวกระบวนการไปยังท�าย 

กระบวนการ ซึ่งก�อนหน�านี้เรามองเป�นส�วนๆ ในขณะที่เกณฑ� 

TQA ได�รวมทกุอย�าง ซึง่เราจงึนาํสิง่ทีเ่ป�นประโยชน�มาใช� และ 

สื่อไปยังผู�บริหารระดับกลางไปจนถึงระดับล�าง เน�นสื่อสารกับ 

พนักงานให�ตรงประเดน็มากข้ึนและทาํร�วมกันเพือ่มุ�งสู�เป�าหมาย

ทีมและคณะผู�บริหารทํางานกับ Feedback report ที่ได�จาก 

ตอนได�รับรางวัล TQC ป�2557 ค�อนข�างเยอะ เรามาแจกแจง 

ดู gap อะไรที่เรายังไม�ได�ทํา ซึ่งจาก Feedback report ที่ 

เห็นชัดนั่นคือ เราไม�ได�ดูเร่ืองของลูกค�าเท�าที่ควร ซึ่งตอนน้ัน 

เราเถยีงกนัเยอะกนัมากเลยว�า “ลกูค�า” ของเราคอืใคร ระหว�าง 

ธนาคารพานิชย� ศนูย�เงนิสดทีรั่บธนบตัรโดยตรง หรือประชาชน 

ทีใ่ช�ธนบตัรจริงๆ สดุท�ายทาํให�เกดิการเปลีย่นแปลงหลายๆ อย�าง 

คุณวิรัตน กิติพิพัฒน

เรามีวัฒนธรรมที่ชัดเจนอยูอยางหนึ่งคือ 

“ความมุงมั่น” ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน 

มีความมุงมั่นและมุงหวังในการทำงาน

ในหนาที่ๆ รับผิดชอบ 

เพ�อใหงานสัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งเปาหมายไว



คุณวิรัตน� กล�าวเสริมเร่ืองความท�าทายว�า “อีกสิ่งที่เป�นความ 

ท�าทายและยากคือ การที่จะถ�ายทอดไปจากผู�บริหารระดับสูง 

สู�ผู �บริหารระดับกลาง หรือระดับแผนกอย�างไร ซึ่งถือเป�น 

ความยาก เพราะแต�ละท�านมีพื้นฐานมาจากหลากหลาย เรา 

จึงต�องพยายามทําความเข�าใจกับกลุ�มผู �บริหารระดับส�วน 

และแผนกให�มากข้ึน”

เราสราง Cross Functional ในการทำงาน  

มีการฟงเสียงลูกคามากขึ้น  

และมีกรอบในการคุยกับลูกคามากขึ้น 

ทั้งกับลูกคาที่เปนธนาคารพานิชย  

ศูนยเงินสด และประชาชน 

เราจะฟงทุกเสียงใหมากขึ้น 

Feedback ที่กลับมา อะไรที่ภายในทำไปไมดี 

ก็ตองกลับมารื้อ

และไปปด Gap ใหหมด หลังจากนั้นจะเห็นวา 

ประสิทธิภาพการทำงานเราดีขึ้น 
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การเสวนาจากผู�บริหารองค�กรที่ได�รับรางวัลการบริหารสู�ความเป�นเลิศ

ที่มีความโดดเด�นด�านการปฏิบัติการ ประจําป� 2560 

หัวข�อ เรียนรู�วิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

และเบื้องหลังความสําเร็จจากองค�กรที่ได�รับรางวัล TQC Plus : Operation” 

รศ.ดร.นพ.จิรุตม ศรีรัตนบัลล

ผูตรวจประเมิน

รางวัลคุณภาพแหงชาติ

รศ.ดร.นพ.จิรุตม� ศรีรัตนบัลล� ในฐานะผู�ตรวจประเมินรางวัล 

คุณภาพแห�งชาติ กล�าวถึงการขับเคลื่อนรางวัล TQA ของทั้ง 

สององค�กร 

จะเห็นได�ว�า การขับเคลื่อนเกณฑ�รางวัลคุณภาพแห�งชาติน้ัน 

จะต�างกนัไปตามวฒันธรรมองค�กร แต�ทัง้สององค�กรกส็ามารถ 

ใช�ประโยชน�จากประเด็นด�านวัฒนธรรมองค�กรมาเป�นหัวใจ

สาํคญั สาํหรับรางวลัการบริหารสู�ความเป�นเลศิทีม่คีวามโดดเด�น 

ด�านการปฏิบัติการ หรือ TQC Plus: Operation น้ัน จะมอบ 

ให�องค�กรทีม่คีะแนนรวม 450 คะแนนข้ึนไป จากนัน้จงึพจิารณา 

ว�าองค�กรมีคะแนนหมวด 1 การนําองค�กร (Leadership) 

รวมทั้งคะแนนในหมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations) และ 

หมวด 7 ผลลัพธ� (Results) ที่เกี่ยวข�องในระดับ Band Score 

50-65% ข้ึนไป และที่สําคัญคือมีแนวการปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

(Best Practice) 

โดยเฉพาะหมวด 7 ข�อ 7.1 ผลลัพธ�ด�านผลิตภัณฑ�และ 

กระบวนการ มีข�อสังเกตอย�างหน่ึงคือ ผู�บริหารทั้งสององค�กร 

มีความเอาจริงเอาจัง มีการนํา Feedback report มาศึกษา 

มาใช�ประโยชน� และที่น�าสนใจคือ การปรับปรุงกระบวนการ 

ให�สอดคล�องกบัโครงสร�าง เป�นลกัษณะ Cross functional team 

ซึ่งเป �นคุณสมบัติหน่ึงของงานพัฒนาที่มีการบูรณาการ 

ขับเคลื่อนเกณฑ�โดยการสร �างความร �วมมือกับบุคลากร      

รวมถึงผู�บริหารก็สื่อสารถึงความจําเป�นและความคาดหวัง        

ทีเ่ป�นไปได�แต�ท�าทาย ในขณะเดยีวกนัไม�ทาํให�บคุลากรรู�สกึว�า 

ยากเกนิเอือ้ม ทีส่าํคญัผู�บริหารต�องคอยดแูลถ�าทมีพยายามทาํ 

เตม็ทีแ่ล�ว กต็�องคอยสนบัสนุนให�งานบรรลตุามความคาดหวัง 

ให�ได� 


