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ทีมงานรณรงค์ส่งเสริม
การเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
"
ทีมงาน

“นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ”
หรือ Productivity Facilitator (PF)
เป็นทีมงานที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับในการปรับปรุงงาน
และเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
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จากแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ “วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนี้และพรุ่งนี้
ต้องดีกว่าวันนี้” หมายถึง เราจะต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
การท�ำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่าและได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
การที่จะเกิดผลลัพธ์เหล่านี้ได้ องค์กรต้องกลับไปดูที่กระบวนการก่อน
การส่งมอบสินค้าและบริการเพื่อท�ำการปรับปรุง ลดความสูญเปล่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการ เครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ อาทิ
5ส และ QCC (Quality Control Circle) ก็เป็นเครื่องมือที่หลายองค์กร
น�ำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในหลายๆ
องค์กร คือ บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กิจกรรมขาดความ
ต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนระดับผลลัพธ์ของผลิตภาพ
ในองค์กรไม่ป็นที่น่าพึงพอใจ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติใช้การกระตุ้นและขับเคลื่อนกิจกรรม
ปรับปรุงงานตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างเป็นระบบ
ในรูปแบบใหม่ ทีม่ งุ่ เน้นและส่งเสริมผูบ้ ริหารให้เป็นต้นแบบการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี
การสร้างทีมที่มีความพร้อมทั้งทัศนคติ เทคนิค ทักษะรณรงค์ที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กร และความต้องการของบุคลากร ที่เรียกว่าทีมงาน
“นักส่งเสริมการเพิม่ ผลิตภาพ” หรือ Productivity Facilitator (PF) มาช่วย
สนับสนุนให้เกิดผลดีต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน และเสริมสร้าง
ความพึงพอใจของบุคลากรในทุกระดับ รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพและ
ผลลัพธ์ขององค์กร
โครงสร้างของทีมงาน PF แบ่งออกเป็น 2 ทีม ตามลักษณะการท�ำงาน
โดยทีม Improvement ท�ำหน้าที่ด้านวิชาการ ให้ความรู้ด้านเทคนิคการใช้
เครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพในการปรับปรุงงาน รวมถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลลัพธ์ในการท�ำกิจกรรม
เพิม่ ผลิตภาพ ส่วนทีม Promotion ท�ำหน้าทีว่ างแผนรูปแบบกิจกรรม ออกแบบ
สร้างสรรค์สอื่ ต่างๆ เพือ่ สร้างบรรยากาศ และกระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วม
ของบุคลากรในองค์กร
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ตัวอย่างองคกรที่ไดขับเคลื่อนกิจกรรม ผ่านรูปแบบทีม PF
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส จํากัด
ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้ผลิตอาหารที่มุ่งเน้น Productivity เพื่อสร้างความ
พึงพอใจของลูกค้าและการเติบโตทางธุรกิจ บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จ�ากัด (Princess Foods
Co,Ltd. - PCF) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จึงริเริ่มน�าเอาเครื่องมือ
Productivity มาใช้ในองค์กรตั้งแต่ป 2552 เช่น 5 ส, Kaizen และ QCC โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ให้ความรูแ้ ละค�าปรึกษาแนะน�า รวมถึงได้ศกึ ษาดูงานจากองค์กรต้นแบบ ท�าให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการท�างาน (Productivity Improvement) ภายในองค์กรขึ้น จนกระทั่ง
ป 2559 ได้มีการทบทวนการท�ากิจกรรม Productivity ในองค์กรอีกครั้ง พบว่าในช่วงหลัง
การท�ากิจกรรมไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร เนื่องด้วยกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนาน
แต่หลังจากกิจกรรมจบลง พนักงานกลับไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Productivity อยู่เลย
เริ่มตนอีกครั้งดวย PCF Dream Team
ด้วยเหตุนี้ ทาง PCF จึงวางแผนด�าเนินกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในองค์กรใหม่อีกครั้ง
โดยเริ่มต้นจาก การวางโครงสร้างทีม PF ขึ้นใหม่ มีการก�าหนดบทบาทและหน้าที่ชัดเจน
ครบทุกด้าน เพื่อสนับสนุนทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น โดยจัดแบ่งทีมออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้
เข้าถึงพนักงานทุกระดับ ได้แก่ ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านก�าลังใจและก�าลังทรัพย์
หัวหน้าคณะท�างานมีหน้าที่จัดท�าแผนงาน ติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหาร เลขานุการ
คณะท�างานมีหน้าที่ประสานงานและจัดท�ารายงาน และสุดท้ายกลุ่มของคณะท�างาน มีหน้าที่
ด�าเนินงานตามแผนงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ
โดยแบ่งเป็น 2 ทีมใหญ่และทีมย่อย ดังนี้
1. ทีม Improvement ประกอบด้วย
• ทีมวิชาการ : มีหน้าที่ให้ความรู้
เทคนิคการใช้เครื่องมือ ในการปรับปรุงงาน
และสร้ า งรู ป แบบการปรั บ ปรุ ง งานโดยใช้
กิจกรรม Productivity
• ทีมวิเคราะหข้อมูลประมวลผล :
มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลและรายงานผลลัพธ์ในการท�ากิจกรรม
Productivity

2. ทีม Promotion ประกอบด้วย
• ทีมรณรงคสง่ เสริม : มีหน้าทีว่ างแผน
รูปแบบกิจกรรม สร้างบรรยากาศความมีสว่ นร่วม
ของบุคลากรในองค์กร
• ทีมผลิตสือ่ : มีหน้าทีอ่ อกแบบ สร้างสือ่
ที่สนับสนุนกิจกรรมทั้งด้าน Improvement
และ Promotion

รูปที่ 1 : โครงสร้างทีมงาน PF
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จ�ากัด
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ยกระดับกิจกรรมดวย Productivity Promotion Techniques
ภายหลังการปรับโครงสร้างทีม กิจกรรมแรกของทีม PF คือ การประชาสัมพันธ์เปดโครงการ
Kick Off กิจกรรม Productivity โดยเน้นความส�าคัญของ Promotion เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ที่ผ่านมาเน้นหนักไปทางด้าน Improvement อย่างเดียว ท�าให้พนักงานไม่ค่อยให้ความสนใจ
และขาดการมีส่วนร่วม จึงปรับมาใช้เทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อดึงดูดให้พนักงานสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ เลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ที่ดึงดูด เข้าใจง่าย และติดตั้งในจุดที่เข้าถึงได้สะดวก

รูปที่ 2 : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Kick Off

รูปที่ 3 : ภาพกิจกรรม Kick Off

นอกเหนือจากความสนุกสนานของกิจกรรม
บันเทิงต่างๆ ในงาน ทีม PF ได้ออกแบบ
ฐานกิจกรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้
6 เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานด้ า น Productivity
โดยใช้หลักการของเทคนิคการรณรงค์สง่ เสริม
(Productivity Promotion Techniques)
ในการออกแบบกิจกรรม ซึ่งเป็นการพบกัน
ครึ่ ง ทางระหว่ า งความรู ้ กั บ ความสนุ ก
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ พ นั ก งานขาดความรู ้
ความเข้ า ใจเรื่ อ งเครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานด้ า น
Productivity โดยเทคนิคการรณรงค์ส่งเสริม
จะอาศัยหลักการส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่
3

• Concept คือ การวางแนวคิดหลัก
เพื่อช่วยท�าให้มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
ที่ชัดเจน
• Content คื อ การก� า หนดเนื้ อ หา
หรือความรู้ที่ต้องการถ่ายทอด ด้วยภาษา
เหมาะสมกับผู้รับสาร
• Design คือ การออกแบบกิจกรรม
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด และเนื้ อ หา และ
ความรู้ที่ต้องการถ่ายทอดให้สนุก น่าสนใจ
ดึงดูดสายตา และตรงใจกลุ่มเปาหมาย
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รูปที่ 4 : ตัวอย่างการสร้าง
ฐานกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
Productivity Concept
ผ่านกิจกรรม สาวน้อยตกน�้า
ตามหลัก Concept /
Content / Design

ผลลัพธหลังการจัดกิจกรรม
สิ่งส�าคัญอีกสิ่งหนึ่งในการท�ากิจกรรม คือ การวัดผลหลังจัดกิจกรรม ที่จะเป็นตัวชี้วัด
ว่ากิจกรรมที่จัดได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ หากยังไม่บรรลุเปาหมาย ทีม PF
ก็จะต้องหาวิธีใหม่ๆ มาบริหารจัดการกิจกรรมต่อไป

รูปที่ 5 : ผลส�ารวจจากการจัดกิจกรรม Kick Off
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จากผลส�ารวจเห็นได้ว่า หลังจากการจัดกิจกรรม Kick Off พนักงานมีความพึงพอใจและ
มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าเปาหมายที่ตั้งไว้ แต่ความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือ
เพิ่มผลิตภาพยังน้อยเปาหมายที่วางไว้ ซึ่งหลังจากนั้นเพียง 3 เดือน มีการวัดผลใหม่
กลับได้ตัวเลขถึง 93% PCF แก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ วิธีแกปญหาใหญ่ของ PCF
ทีม PF ร่วมกันระดมสมอง เพื่อหาสาเหตุความไม่รู้ไม่เข้าใจในเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ
ของพนักงาน พบว่า สาเหตุหลัก คือ การขาดความต่อเนื่องในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม และ
ขาดการมีสว่ นร่วมจากพนักงาน ทีมงาน PF จึงปรับกลยุทธ์ใหม่ จากเดิมจะแยกกันท�ากิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมในแต่ละเครื่องมือ แต่ได้รับผลตอบรับไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากทีมถูกแบ่งออก
เป็ น กลุ ่ ม ย่ อ ยและมี ส มาชิ ก ในที ม น้ อ ย การท� า กิ จ กรรมกลุ ่ ม เล็ ก ๆ จึ ง ยั ง ไม่ ดึ ง ดู ด
ความสนใจมากพอ จึงปรับเปลีย่ นรูปแบบเป็นการรวมทีมงานของแต่ละเครือ่ งมือเป็นกลุม่ ใหญ่
และร่วมกันท�ากิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การเปดตัวรายการสด FA Chanel ที่โรงอาหาร
ซึ่งเป็นจุดที่พนักงานทุกคนจะมารวมตัวกันในช่วงพักกลางวัน โดยจัดทุกวันอังคารและ
วันพฤหัสบดี
อีกกิจกรรมทีน่ า่ สนใจและใช้วธิ กี ารแยบยลในการส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
คือการประกวด “ซุปตาร์ แซ่บ ซ่า ท้าโชว์” เป็นการดึงเอาดาวเด่น ตัวจี้ด ประจ�าห้องงานผลิต
มาเป็น Presenter ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ท�าให้พนักงานเข้าถึงกิจกรรมได้งา่ ยขึน้ และ
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงาน นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงการผลิตสื่อรณรงค์ให้ทันสมัย
ท�าเพลง คลิป VDO ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงพนักงานได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นที่มาของ 93%
หลังท�ากิจกรรมนั่นเอง

รูปที่ 6 : การประกวด
“ซุปตาร์ แซ่บ ซ่า ท้า โชว์”
และรายการสด FA Chanel
ที่โรงอาหาร
ซึ่งนอกจากความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเกิดผลลัพธ์
ด้านการลดต้นทุนขึ้นด้วย โดย PCF สามารถสนับสนุนให้เกิดการลดต้นทุนจากการน�า
เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพมาใช้ เป็นจ�านวนเงินถึง 268,212 บาท

รูปที่ 7 : ผลลัพธ์ด้านต้นทุน
จากการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
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กิจกรรม
Kaizen (ม.ค.-ก.ค.59)
QCC
รวม

ผลประหยัดที่ได้(บาท)
23,342
249,600
268,212
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ปจจัยแห่งความสําเร็จของ PCF
จุดแข็งของ PCF คือการสร้างทีม PF ที่เข้มแข็ง มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน และ
ด้วยความเชื่อของผู้บริหารที่ว่า “ความรู้เมื่อเก็บอยู่กับตัวก็ไม่เกิดประโยชน์เท่ากับการออกไป
แลกเปลี่ยนพูดคุย ทุกครั้งที่ได้แลกเปลี่ยน ก็จะมีความรู้ ได้รับแนวคิดอื่นเพิ่มขึ้นมา เพื่อน�าไป
สู่การพัฒนาต่อไป” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มทางภาคเหนือ ด้วยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่ Productivity โดย
ปัจจุบันมีองค์กรอยู่ในเครือข่ายกว่า 60 องค์กร ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้าน
Productivity ในมุมมองใหม่และมีความหลากหลายมากขึ้น และท�าให้เกิดการทบทวนแผน
การจัดกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งน�ามาสู่การยกระดับการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
บริษัท ส.กิจชัย จํากัด
จุดเริม่ ต้นทีบ่ ริษทั ส.กิจชัย จ�ากัด ผูด้ า� เนินธุรกิจผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ทกุ ประเภท น�าแนวคิด
การเพิ่มผลิตภาพมาใช้ในองค์กรมาจากการแข่งขันของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สูงขึ้นจากประเทศ
เพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศจีนที่มีต้นทุนต�่า ผู้ผลิตต่างลดราคาเพื่อให้แข่งขันในตลาดได้
ดังนัน้ บริษทั จึงจ�าเป็นต้องหาแนวทางในการลดต้นทุนและเพิม่ ผลิตภาพ เพือ่ ตอบโจทย์ทอี่ งค์กร
ก�าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือ มุ่งเน้นการลดต้นทุน สร้างก�าไรและความเติบโตอย่างยั่งยืน
ให้แก่องค์กร
เรียนรูจากปญหา ปรับปรุงและพัฒนาสู่การลดตนทุน
การด�าเนินการด้านการเพิ่มผลิตภาพของ ส.กิจชัย ในช่วงแรกจะเน้นหนักในด้าน
การปรับปรุงงาน (Improvement) โดยเน้นเครื่องมือ QCC และ Kaizen เป็นหลัก และ
เมื่อได้มาเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ จึงเริ่มน�าหลักการ PEI
(Promotion Education Involvement) ของการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
มาใช้ในการด�าเนินโครงการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรให้มากขึ้น
ส.กิจชัย แบ่งทีม PF ออกเป็น 2 กลุ่มเช่นเดียวกับหลายๆ องค์กร คือ ทีม Improvement
และ ทีม Promotion แต่ที่พิเศษกว่าองค์กรอื่น คือ ส.กิจชัย มีพนักงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
คือ ชาวพม่าและชาวกัมพูชาจ�านวนมาก ซึ่งบางส่วนของพนักงานกลุ่มนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของทีม Promotion เพราะจะช่วยเรื่องสื่อสารต่อได้อย่างเต็มที่ และสามารถเข้าถึงพนักงาน
ได้ท่ัวทั้งองค์กรอย่างแท้จริง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการให้พนักงานทุก
คนในองค์กรมีส่วนร่วม โดยค�านึงถึงทุกกลุ่มเปาหมายในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ …. เรา
มาดูกันว่า ส.กิจชัย ท�าอย่างไรในการส่งเสริมผลิตภาพภายในองค์กร

รูปที่ 8 : โครงสร้างทีมงาน PF
บริษัท ส.กิจชัย จ�ากัด
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เริ่มตนดวย P = Promotion
กิจกรรมแรกที่ ส.กิจชัย จัดคือ งาน Kick Off โดยใช้ประเพณีส�าคัญของคนท้องถิ่น
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพนักงานกลุ่มเปาหมาย และเป็นโอกาสดีในการเปดตัว
กิจกรรมใน “งานวันไหล” โดยทีม PF ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านโปสเตอร์ กิจกรรม
ภายในงานมีซุ้มความรู้ 4 ซุ้ม คือ 5ส, 7 Wastes, Kaizen และ QCC โดยให้กลุ่มพนักงาน
หมุนเวียนกันเข้าไปท�ากิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานอย่างมาก เพราะกิจกรรม
สามารถเข้าถึงพนักงานได้เป็นอย่างดี นอกจากความสนุกสนานแล้ว พนักงานยังได้รับความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างที่ทีม PF ตั้งใจไว้ จึงได้เตรียมความพร้อมในล�าดับถัดไปกับ
กิจกรรม Kaizen Suggestion System ระบบข้อเสนอแนะ

รูปที่ 9 : โปสเตอร์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off

ต่อทันทีดวย E = Education
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ส.กิจชัย จึงจัดกิจกรรม Kaizen สัญจรขึ้น มีวัตถุประสงค์
เพือ่ กระตุน้ ให้พนักงานเห็นความส�าคัญของกิจกรรม Kaizen และประโยชน์ทจี่ ะได้รบั ทัง้ องค์กร
และพนักงาน โดย Kaizen เป็นหนึ่งในเครื่องมือ Productivity ที่ส.กิจชัย ใช้ช่วยในการ
ลดต้นทุน และมีทีม PF ที่ได้รับการฝกอบรมเรื่อง Productivity Mindset และ Kaizen
เป็นผู้ให้ความรู้รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ผลการส�ารวจของทีม PF พบว่า กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานนั้น หากจัด
ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพนักงาน จะเป็นแรงกระตุ้นที่ทรงพลัง
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม ดังนั้น การจัดกิจกรรม Kaizen สัญจร Season 1 ทีม Promotion
เลือกใช้รูปแบบเพื่อเปดตัวด้วยการใส่ผ้าถุงเต้น เพื่อเชิญชวนเรียกแขก เนื่องจากโรงงาน
ในบริษัทมีหลายโรงงานและอยู่ห่างกัน การประกาศเสียงตามสายอย่างเดียวอาจไม่กระตุ้น
ความสนใจจากพนักงาน จึงต้องเปดเพลงเสียงดังแล้วเต้นเชิญชวนให้พนักงานสนใจ และ
ส�าหรับการจัดกิจกรรม Kaizen สัญจร Season 2 มีการปรับรูปแบบโดยท�าเหมือนรถขายยา
ติดปายความรูบ้ นรถและมีทมี งานขึน้ เต้นเชิญชวนบนรถสลับกับกิจกรรมถาม - ตอบจากพนักงาน
บางครั้งเมื่อเจออุปสรรคก็ปรับเปลี่ยนแผนบ้างตามสถานการณ์ ซึ่งสามารถสร้างความสนใจ
ต่อพนักงานได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 10 : กิจกรรม Kaizen สัญจร
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กระตุนซํ้าดวย I = Involvement
ทีม Promotion กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม Kaizen ด้วยการมอบของรางวัล
ในตอนแรกเป็นการสะสมคะแนนเพือ่ แลกเป็นเงิน แต่ผลการตอบรับไม่ดเี ท่าทีค่ วรและในระยะ
เวลายาวอาจดูไม่เหมาะสม จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบของรางวัลที่ให้เป็นสิ่งของ เช่น บะหมี่
กึ่งส�าเร็จรูป, ผงซักฟอก, กาแฟซอง, ปลากระปอง, ข้าวสารอาหารแห้ง จนกระทั่งของรางวัล
ชิ้นใหญ่ เช่น หม้อหุงข้าว กระติกน�้าร้อน พัดลม ซึ่งได้รับผลตอบรับจากพนักงานค่อนข้างดี
ปัจจัยความส�าเร็จนอกจากผู้บริหารสนับสนุนแล้ว คือ ทีม PF ที่เข้มแข็ง ใส่ใจให้ความรู้ ชักจูง
พนักงานให้ส่ง Kaizen รู้วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมจากพนักงาน โน้มน้าวพนักงานด้วย
การบอกว่าการท�า Kaizen นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งยาก เริม่ จากท�าเรือ่ งใกล้ตวั มีการสร้างแรงจูงใจให้ทา�
Kaizen ด้วยค�าพูดที่ว่า “ท�าแล้วสะดวกขึ้น ท�าแล้วรวดเร็วขึ้น ท�าแล้วสบายขึ้น” รางวัล
ที่มอบให้แม้จะเป็นเพียงแค่บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 1 ซอง แต่การได้มานั้นมาจากการท�างานแลก
ไม่ใช่เอาเงินไปซื้อ ซึ่งท�าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ
ผลลัพธฉบับ Kaizen
ความส�าเร็จของกิจกรรม Kaizen ที่ ส.กิจชัย น�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุน
มีจ�านวนเรื่องสะสม ณ เดือนสิงหาคม 2559 รวม 104 เรื่อง ถือว่าเป็นไปตามเปาหมายในเบื้อง
ต้น เมื่อแยกตามประเภทจะประกอบด้วย การเพิ่มผลิตภาพ 19 เรื่อง, การลดต้นทุน 60 เรื่อง,
5ส 21 เรื่อง และสิ่งแวดล้อม 4 เรื่อง ในส่วนของการลดต้นทุนซึ่งมีจ�านวนเรื่องมากที่สุด
จะเกี่ยวข้องกับการปรับลดขั้นตอนในการท�างานแต่ยังคงได้ผลผลิตตามเดิมที่เคยท�าได้
การด�าเนินกิจกรรม Kaizen ท�าให้ยอดรวมการลดต้นทุนของทุกแผนกรวมกันเป็นเงินถึง
683,250.65 บาท ต่อป

รูปที่ 11 : จ�านวน Kaizen
ของแต่ละแผนก
และต้นทุนที่ลดไปได้

ไม่เพียงแต่กิจกรรม Kaizen เท่านั้น ส.กิจชัย ยังใช้เครื่องมือ Productivity อื่นๆ
เช่น QCC เพื่อช่วยเรื่องการลดต้นทุน โดยมีทีม Promotion ท�าหน้าที่กระตุ้นและ
สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ รวมถึงสร้างสรรค์เกม และกิจกรรมต่างๆ ด้วยเช่นกัน
โดยหลังด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC บริษัทสามารถประหยัดเงินไปได้ถึง 563,439.96 บาท
ซึ่งเมื่อรวมกับต้นทุนที่ประหยัดได้จากกิจกรรม Kaizen ท�าให้ ส.กิจชัย ลดต้นทุนไปได้ถึง
ปละ 1,246,690.61 บาท
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รูปที่ 12 : กิจกรรมกลุ่ม QCC และต้นทุนที่ลดไปได้

ปจจัยแห่งความสําเร็จของ ส.กิจชัย
ถึงแม้ว่ากระบวนการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของ ส.กิจชัย จะไม่ราบรื่นทุกกิจกรรม
แต่ด้วยทีม PF ที่เข้มแข็ง รู้จักเรียนรู้จากปัญหาและพร้อมหาทางแก้ไข ด้วยการท�า AAR
(After Action Review) ทุกครั้งหลังจบกิจกรรม ท�าให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทาง
แก้ไขได้ทนั เช่น ปัญหาจากการบริหารกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริม ทางทีมแก้ไขโดยการนัดประชุม
ความคืบหน้าทุกวัน เพื่อรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหาวิธีแก้ไขปัญหา หรือปัญหา
พนักงานต่างชาติ เขียนหนังสือไม่ได้ ไม่สามารถเขียนลงแบบฟอร์ม Kaizen ได้ ทาง ส.กิจชัย
ก็ใช้ล่ามแปล เรียกได้ว่า สนับสนุนทุกทางเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม สิ่งเล็กๆ
เหล่านี้ล้วนหล่อหลอมให้ ส.กิจชัย ประสบความส�าเร็จในการท�ากิจกรรม Productivity
เพื่อลดต้นทุนในการท�างาน ซึ่งเพียงแค่ปแรกก็สามารถค�านวณตัวเลขได้อย่างเป็นรูปธรรม
และผู้บริหารสามารถเห็นแนวทางในการต่อยอดเพื่อพัฒนา และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน
ให้แก่องค์กร พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์การแข่งขันรอบด้านที่ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
และอนาคตต่อไป

9

ทีมงานรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน)
บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง
เริ่ ม ศึ ก ษาเรื่ อ งการสร้ า งบุ ค ลากรด้ า นการส่ ง เสริ ม เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพภายในองค์ ก ร
(Productivity Facilitator: PF) ตั้งแต่ป 2558 โดยในช่วงแรกเริ่มจากการด�าเนินกิจกรรม
เพิ่มผลิตภาพตามแผนเป็นหลักโดยไม่มีการสร้างทีม PF และการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน
ท�าให้เกิดปัญหาตามมา เช่น พนักงานว่างไม่ตรงกัน มีการด�าเนินงานโดยไม่เข้าใจ Concept
และไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการด�าเนินงาน ต่อมาในป 2559 ไทล์ท้อปเริ่มจับทิศทางได้
จึงมีการสร้างทีม PF ขึน้ ใหม่เพือ่ ด�าเนินกิจกรรมเพิม่ ผลิตภาพตามวัตถุประสงค์หลักทีไ่ ด้มาจาก
ผู้บริหารคือ การเพิ่มผลิตภาพอย่างสร้างสรรค์ (Creative Productivity) โดยให้ความส�าคัญ
การพัฒนาบุคลากรเป็นส�าคัญทัง้ การพัฒนาทักษะพนักงาน การจัดการความรู้ และการสือ่ สาร
ทั่วทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพเครื่องจักร การควบคุมคุณภาพและลดของเสีย
เพื่อให้ได้ตามเปาหมาย “ศักยภาพสูงสุด สูญเปล่าต�่าสุด จ�านวนคนที่เหมาะสม”
วางแผนดําเนินงานตามแนวทาง Plan Do Check Act
หลังจากก�าหนดวัตถุประสงค์หลักแล้ว ไทล์ท้อปเริ่มก�าหนดโครงสร้างทีม PF ที่ชัดเจน
ตามพื้นที่การท�างาน ซึ่งมีตัวแทนจากทั้ง 6 แผนกมาเป็นตัวแทนทีมกลาง ประกอบด้วย 2 ทีม
หลักท�างานร่วมกัน คือ ทีมวิชาการ (Improvement Team) และทีมรณรงค์ส่งเสริม
(Promotion Team)

รูปที่ 13 : โครงสร้างทีม PF ของไทล์ท้อป
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เมื่อโครงสร้างทีมพร้อมแล้ว จึงเริ่มวางแผนด�าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้
7 ขั้นตอน (KM Process) ตามแนวทาง PDCA (Plan Do Check Act) ดังนี้

Plan
สํารวจเพื่อวางแผน
การจัดกิจกรรม

จากปัญหาทีพ่ บว่า พนักงานไม่ทราบข่าวกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ท�าให้ไม่ได้รบั ความร่วมมือ
เท่าทีค่ วร ทีม PF จึงวางแผนส�ารวจช่องทางการสือ่ สารและรูปแบบการจัดกิจกรรม เพือ่ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพให้พนักงานทุกคนผ่านช่องทางที่เหมาะสม
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพบว่า บอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางการสือ่ สาร
ที่พนักงานของไทล์ท้อปชอบมากที่สุด และโรงอาหารคือสถานที่ที่สามารถเข้าถึงพนักงาน
ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ ผลส�ารวจดังกล่าวนีท้ า� ให้ทมี PF สามารถวางแผนด�าเนินการประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ต่างๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นต่อไปได้จากแผนการด�าเนินกิจกรรมทั้งหมดสู่การลงมือปฏิบัติจริง
ทีม PF เริ่มด�าเนินการจัดกิจกรรมแรกคือ Kick Off เพื่อเปดตัวกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
โดยแต่ละกิจกรรมย่อยถูกออกแบบมาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เช่น

รูปที่ 14 : ผลส�ารวจช่องทางในการสื่อสาร

Do
สรางกิจกรรม
เพิ่มความรูใหพนักงาน
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จากแผนการด�าเนินกิจกรรมทัง้ หมดสูก่ ารลงมือปฏิบตั จิ ริง ทีม PF เริม่ ด�าเนินการจัดกิจกรรม
แรกคือ Kick Off เพือ่ เปดตัวกิจกรรมเพิม่ ผลิตภาพในองค์กร โดยแต่ละกิจกรรมย่อยถูกออกแบบ
มาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เช่น
• การประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านบอร์ดและแผ่นปายประชาสัมพันธ์ ตามจุดทีพ่ นักงาน
เข้าถึงได้ (contact point) เช่น ทางเดินเข้าโรงงาน และโรงอาหาร
• เนื่องจากมีการด�าเนินกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในองค์กรมานาน แต่องค์ความรู้ค่อนข้าง
กระจัดกระจายจึงใช้ KM เข้ามาช่วย ทีม PF จึงเลือกสือ่ สารให้พนักงานรูจ้ กั กระบวนการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอน ด้วยการ จัดฉายภาพยนต์ เรื่อง ไซอิ๋ว ตอน ก�าเนิดคัมภีร์ KM โดย
ทีมนักแสดงหัวหน้างานของไทล์ท้อป โดยมีเนื้อหาภาพยนต์อธิบายขั้นตอนการจัดการความรู้
ทั้ง 7 ขั้นตอน ท�าให้เกิดความน่าสนใจ สร้างแรงดึงดูดและการมี ส่วนร่วมจากพนักงานทุกคน
ได้เป็นอย่างดี
• อธิบายค�าศัพท์ที่ใช้ในการท�า KM ด้วยการจัดท�า “คัมภีร์ KM” อธิบายความรู้และ
ค�าศัพท์ทั้งหมดที่ทีม PF ใช้ในกิจกรรมงาน Kick off อีกทั้งการใช้ชื่อ คัมภีร์ KM ก็ช่วยสร้าง
คุณค่าให้กับ แผ่นพับนี้ ท�าให้พนักงานเห็นความส�าคัญ และประโยชน์ของสื่อสิ่งพิมพ์ชิ้นนี้
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รูปที่ 15 : กิจกรรม
วัน Kick off
นอกจากนี้ ไทล์ทอ้ ปยังมีจดั กิจกรรมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice:
CoPs) ขึ้น เพื่อรวบรวมเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญของพนักงานแต่ละแผนกมาจัดท�าคู่มือใน
รูปแบบของ OPL (One Point Lesson) ซึง่ เป็นการสรุปทัง้ ขัน้ ตอนการท�างาน พร้อมภาพประกอบ
ลงในกระดาษเพียงแผ่นเดียว ตามทีท่ มี PF ได้ศกึ ษาวัฒนธรรมขององค์กรแล้วพบว่า พนักงาน
ระดับปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่ชอบเรียนรูว้ ธิ กี ารท�างานแบบสัน้ ๆง่ายๆ และต้องมีภาพประกอบเพือ่
ความเข้าใจ โดยทีม Promotion ท�าหน้าที่เป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ในการท�า
CoPs เช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์, จัดตารางเวลา, เตรียมสถานที่, อาหารและเครื่องดื่ม รวม
ถึงช่วยสร้างบรรยากาศ กระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ออกมาให้ได้มากที่สุด

รูปที่ 16 : บรรยากาศ
การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
ผลส�ารวจหลังจัดกิจกรรม Kick Off พบว่า กิจกรรมทีอ่ อกแบบมาสามารถดึงดูดให้พนักงาน
มีส่วนร่วมได้เป็นอย่างมาก สะท้อนได้จากผลลัพธ์ที่ได้เกินค่าเปาหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80
ในทุกด้านของพนักงานกลุ่มเปาหมาย อาทิ พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 81,
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 97 และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการและตัวชี้วัดขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 92
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Check
องคความรูที่ไดรับ
จากการจัดกิจกรรม

การที่ไทล์ท้อปน�ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ ส่งผลท�าให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี
ต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ท�างานของตนเองกับเพื่อนร่วมงาน
โดยผลลัพธ์ที่ได้นอกเหนือจากมาตรฐานการปฏิบัติงานแล้ว ยังเปลี่ยนให้พนักงานมีบุคลิก
กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น รู้จักการท�างานเป็นทีม รวมถึงมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้
ดีขึ้น เกิดการต่อยอดทางความคิด กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของการรวบรวมทักษะและองค์ความรูท้ สี่ า� คัญต่อองค์กร ท�าให้พนักงาน
กลุ่มเปาหมายมีทักษะในสายงานของตนเองเพิ่มขึ้น 1 ระดับ คิดเป็นร้อยละ 80 ของพนักงาน
กลุ่มเปาหมายทั้งหมด และพนักงานมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติสูงถึง
18 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ ได้คู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบ OPL จ�านวน 40 เรื่องซึ่งเกินค่า
เปาหมายที่ตั้งไว้ คือ 6 เรื่อง
ต่อมาทีม PF ได้จดั การประชุมและตัง้ คณะกรรมการประมวลความรูท้ ไี่ ด้จากกิจกรรม CoPs
แต่ละแผนก เพื่อทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง และส่งต่อให้ผู้จัดการส่วนตรวจสอบ
อีกครั้งอีกครั้ง ก่อนขึ้นทะเบียนเอกสาร ดังตัวอย่างแผนผังการประมวลและกลั่นกรองความรู้

ทีม KM แต่ละแผนกจัดทํา OPL
หัวหน้าแผนก
ทบทวนและตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ผู้จัดการส่วน
อนุมัติใช้งาน
ลงทะเบียนเอกสาร

นํา OPL ไปสอนงาน

เอกสารจัดเก็บไว้ที่แผนก
ไฟลงานจัดเก็บที่ห้องปราชญ
ปญญาทิพย

รูปที่ 17 : แผนผังการประมวลและกลั่นกรองความรู้
เพือ่ เป็นการน�าความรูท้ จี่ ดั เก็บมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และเพิม่ ประสิทธิภาพการท�างาน
ทีม PF จึงรวบรวม OPL ที่ได้หลังจากจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ มาจัดเก็บไว้ใน 3 ช่อง
ทางหลักขององค์กร คือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ในแผนก ห้องสมุด และพื้นที่หน้างานที่พนักงาน
สามารถอ่านและปฏิบัติตามได้ทันที โดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ และสามารถเข้าถึง
ความรูเ้ หล่านัน้ ด้วยการสือ่ สารผ่านกิจกรรมทีท่ มี PF จัดขึน้ เช่น การประกวดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ที่ใช้จัดเก็บ OPL ของแต่ละแผนก การประกวดตั้งชื่อห้องสมุด เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรม
เหล่ า นี้ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานรู ้ จั ก แหล่ ง ที่ จ ะเข้ า ถึ ง ความรู ้ ไ ด้ ง ่ า ย และยั ง ช่ ว ยสร้ า ง
การมีส่วนร่วมของพนักงานต่อกิจกรรมในองค์กรอีกด้วย
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Action
เพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จ

เพื่อให้พนักงานสามารถน�า OPL ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทีม PF จึงจัดการฝกอบรมความรู้
ที่จัดท�าใน OPL ให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยเตรียมแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนเพื่อเป็นการประเมิน
ความรูข้ องผูเ้ รียนและประเมินความสามารถผูส้ อน นอกจากนีย้ งั มีการเตรียมความพร้อมผูส้ อน
ก่อนเริ่มวันฝกอบรมจริงด้วยการฝกอบรมร่วมกันและจ�าลองสถานการณ์สอนงานจริง ท�าให้
ผู้สอนมีความมั่นใจและมองว่าการสอนงานลูกน้องไม่ใช่ภาระงานของตน แต่เป็นการสร้าง
วิทยากรภายในที่สามารถยกระดับทักษะของพนักงานขึ้นมาอีกหนึ่งขั้น และส่งเสริมเปาหมาย
ขององค์กรในการพัฒนาทักษะพนักงานอย่างแท้จริง
นอกจากนีย้ งั มีการวัดผลลัพธ์ผา่ นการจัดท�าแผนภูมทิ กั ษะความเชีย่ วชาญของผูป้ ฏิบตั งิ าน
(Skill Mapping) เพื่อวางแผนพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับทักษะของแต่ละบุคคล
ในขั้นตอนนี้ทีมรณรงค์ส่งเสริมช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สร้างขวัญและก�าลังใจ
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานผ่านการมอบรางวัลให้กับผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการจัดการ
ความรู้ อาทิ รางวัล “ดาวเด่น CoPs”, รางวัล “ผู้เชี่ยวชาญขั้นเทพ” และรางวัล “ทีมงาน KM
มือโปร” โดยมีผลลัพธ์ของการรวบรวมทักษะและองค์ความรู้ของพนักงานในองค์กร ได้แก่
OPL จ�านวน 40 OPL, COPs จ�านวน 18 ครั้ง, พนักงานร้อยละ 53 มีผลการประเมิน
Skill mapping เพิ่มขึ้น 1 ระดับ และผลลัพธ์จากการด�าเนินกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
ดังภาพด้านล่าง

รูปที่ 18: ผลลัพธ์จาก
การด�าเนินกิจกรรม
เพิ่มผลิตภาพในองค์กร

ปจจัยแห่งความสําเร็จของไทลทอป
นักส่งเสริมกิจกรรมการเพิม่ ผลิตภาพในองค์กรเป็นหัวใจส�าคัญทีท่ า� ให้การด�าเนินกิจกรรม
การเพิ่มผลิตภาพประสบความส�าเร็จได้ตามเปาหมายขององค์กร อย่างไทล์ท้อปเองที่มุ่งมั่น
พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส ามารถสร้ า งความรู ้ ใ หม่ ที่ จ ะน� า ไปต่ อ ยอดสู ่ ก ารเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
อย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลางบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ที่มุ่งหวังให้องค์กรเติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไป
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ทีมงานรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

Key Success Factors
องค์กรตัวอย่างทั้ง 3 มีวิธีการด�ำเนินกิจกรรมปรับปรุงงานผ่านรูปแบบทีม PF
ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ด้วยทีม PF ที่มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่
ของตั ว เองทั้ ง ในด้ า น Improvement และ Promotion ที่ ส ามารถน� ำ เทคนิ ค
การรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
และวัฒนธรรมขององค์กรตนเอง ท�ำให้เกิดการขับเคลื่อน ส่งเสริมบรรยากาศของ
การเพิ่มผลิตภาพ และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร
Key Success Factors ที่ทุกองค์กรมีเหมือนกันคือ ผู้บริหารและทีมงานตระหนัก
ในความส�ำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ และให้ความส�ำคัญกับบุคลากรอันเป็นหัวใจส�ำคัญ
ที่จะช่วยยกระดับ “ผลิตภาพ”ในองค์กรให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น ส.กิจชัย
ที่มีพนักงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นจ�ำนวนมาก ทางผู้บริหารและทีมงานก็ไม่มองข้าม
กลั บ ดึ ง พนั ก งานเหล่ า นั้ น เข้ า มาอยู ่ ใ นที ม งานเพื่ อ สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
เพิ่มผลิตภาพอย่าง “เข้าใจ” ด้วยการเลือกรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของพนักงาน จนประสบความส�ำเร็จในการลดต้นทุนตามที่ผู้บริหาร
ตั้งเป้าไว้ และยังเห็นแนวทางในการต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์ด้วยการเพิ่มผลิตภาพต่อไป
อีกด้วย ในขณะที่ผู้บริหาร PCF พยายามขยายฐานองค์ความรู้สู่ภายนอกภายใต้แนวคิด
“ยิ่งให้ ยิ่งได้” ซึ่งนอกจากจะสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเพิ่มผลิตภาพระหว่าง
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทางภาคเหนือกว่า 60 องค์กรแล้ว ยังเป็นการสร้าง
หลักประกันให้กับตัวผู้บริหารและทีมงาน PCF เองในการรักษามาตรฐานและต่อยอด
การเพิม่ ผลิตภาพในองค์กรไปอีกเรือ่ ยๆ เช่นเดียวกันกับ ไทล์ทอ้ ปทีผ่ บู้ ริหารให้ความส�ำคัญ
และปลูกฝังวิธีคิด “สร้างคุณภาพด้วยผลิตภาพ” ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร
มาโดยตลอด ด้วยการน�ำแนวคิดการเพิม่ ผลิตภาพมาใส่ในแผนการพัฒนากระบวนการผลิต
ไดนาสตี้/ไทล์ท้อป ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 – 2567 โดยเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีจนท�ำให้เกิดความรู้ใหม่ที่ได้จากการปลูกฝัง
ให้พนักงานกล้าแสดงความคิดเห็น กลายเป็นวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
จนสามารถต่อยอดไปสู่การท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ ตามที่ผู้บริหารตั้งใจไว้
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