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ตร�สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

ช่อฟ้าสีทองอร่ามลอยเด่นในห้วงจักรวาล เคียงข้างด้วยดาวฤกษ์ดวงใหญ่

ส่องประกายระยิบระยับ อยู่ในกรอบรูปช่องหน้าต่างทรงไทย

คว�มหม�ย

รางวลัคณุภาพแห่งชาตเิป็นรางวัลอนัทรงเกียรติทีพ่งึปรารถนาของทกุหน่วยงาน 

เพราะเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเป็นเลศิในการบริหารจดัการทกุด้าน ตลอดจน 

ผลประกอบการที่ดี เทียบเท่าองค์กรที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพสูงสุดในโลก

องค์ประกอบ

ดาวฤกษ ์ สื่อให้เห็นถึงจุดสูงสุดแห่งความส�าเร็จ ความรุ่งโรจน์  

 และการเป็นที่ยอมรับทั่วไป อันเป็นสิ่งพึงปรารถนา  

 ของทุกองค์กร

ช่อฟ้าสีทอง สือ่ให้เหน็ถงึความเป็นเลศิและความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา 

 มาตรฐานคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

ช่องหน้าต่างทรงไทย สื่อถึงวิสัยทัศน์ การมองการณ์ไกลสู่ความส�าเร็จ



เจตน�รมณ์ ของ “ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ”

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ

ซึ ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมาย

แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กร

ที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก

เจตน�รมณ์

1. เพื่อสนับสนุนการน�าแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถ       

 ในการแข่งขัน

2. เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ประสบผลส�าเร็จในระดับมาตรฐานโลก

3. เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

4. เพือ่แสดงให้นานาชาตเิหน็ถงึความมุง่มัน่ในการยกระดบัมาตรฐานความเป็นเลศิในการบรหิาร

 จัดการ

ประโยชน์ต่อองค์กร

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทกุประเภท ทกุขนาด ทีน่�าเกณฑ์เพือ่การด�าเนินการทีเ่ป็นเลศิ ซึง่เป็น 

กรอบการประเมนิคณุภาพระดบัมาตรฐานโลกไปเปรียบเทยีบกับระบบการบริหารจดัการของตน จะได้

รับประโยชน์ในทกุข้ันตอน

เร่ิมจากการประเมนิตนเอง ผูบ้ริหารจะทราบถงึสภาพทีแ่ท้จริงว่า ระบบการบริหารจดัการของตน 

ยงัขาดตกบกพร่องในเร่ืองใด จงึสามารถก�าหนดวธีิการและเป้าหมายทีชั่ดเจนในการจดัท�าแผนปฏบิตักิาร 

และเมือ่องค์กรปฏบิติัตามแผนจนบรรลเุป้าหมายทีว่างไว้ มคีวามพร้อม และตดัสนิใจสมคัรรับรางวลั 

องค์กรจะได้รับการตรวจประเมนิด้วยกระบวนการทีม่ปีระสทิธผิล โดยผูท้รงคณุวฒุจิากหลากหลาย

สาขาอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์           

รับรางวลัหรือไม่กต็าม องค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลบัซึง่ระบจุดุแข็งและจดุทีค่วรปรับปรุง ซึง่นบัเป็น

ประโยชน์ต่อการน�าไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบรูณ์มากข้ึนต่อไป

องค์กรทีไ่ด้รับรางวลัจะเป็นทีย่อมรับจากองค์กรต่าง ๆ  ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ และมี

สทิธ์ิใช้ตราสญัลกัษณ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิซึง่สือ่ถงึความเป็นเลศิในระบบการบริหารจดัการ ในการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์องค์กร รวมทัง้มโีอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ โดยการน�าเสนอวธีิปฏิบตัทิีน่�าไปสูค่วามส�าเร็จ และเปิดโอกาสให้มกีารเข้าเยีย่มชม

สถานประกอบการเพือ่เป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอืน่ ๆ น�าไปประยกุต์ เพือ่ให้ประสบผลส�าเร็จเช่น

เดยีวกัน



รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีบทบาทส�าคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่

องค์กรต่าง ๆ  ให้เกิดการส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถน�าไป

ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นกลไก

ส�าคญัในการขับเคลือ่นผลติภาพ สร้างเสริม และเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขันของประเทศ นอกจากน้ัน 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ จากบทเรียนแห่งความส�าเร็จ

ขององค์กรต่าง ๆ  เพือ่เป็นแบบอย่างให้องค์กรอืน่ ๆ  ได้เรียนรู้ และน�าไปประยกุต์ใช้ เป็นส่วนส�าคญั

ทีท่�าให้องค์กรจ�านวนมาก ริเร่ิมน�าเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาตไิปใช้ เพือ่ยกระดบัขีดความสามารถ

ขององค์กร และน�าไปสู่การพัฒนาความสามารถของประเทศในภาพรวม

กระบวนการศึกษาวิจัยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัล เป็นกลไกหน่ึงของการ

สนับสนุนให้องค์กรในประเทศเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง           

ก้าวกระโดด ด้วยการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความส�าเร็จ อย่างไรก็ตาม องค์กรที่น�าไปใช้นั้น 

ต้องศกึษาด้วยความเข้าใจจนสามารถน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทองค์กรของตน มใิช่การลอก

เลียนแบบ เนื่องจาก Best Practices เป็นการสร้างสมความรู้และประสบการณ์ตามกาลเวลาของ

องค์กรแต่ละองค์กร จึงมีลักษณะเฉพาะ และมีปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ต่างกันไป

ส�าหรับ ปี 2561 มีองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus: Operation หรือรางวัล

การบริหารสูค่วามเป็นเลศิทีม่คีวามโดดเด่นด้านการปฏบิติัการ และ รางวัล Thailand Quality Class 

Plus: Customer หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า ซึ่งเป็นการมอบ

รางวัลในระดับเกณฑ์คะแนน 450 - 650 คะแนน และองค์กรมีความโดดเด่นในด้าน การน�าองค์กร 

การปฏิบัติการ และ ด้านลูกค้า รวมทั้งมีผลลัพธ์ที่ดี สะท้อนถึงความเป็นเลิศที่โดดเด่นในด้าน         

ดังกล่าว ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ 

(Thailand Quality Class Plus: Operation) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท         

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น

ด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus: Customer) ได้แก่ ธนาคารออมสิน ถือได้ว่าทั้งสององค์กร

มีความโดดเด่นและมีวิธีปฏิบัติที่ควรค่าแก่การศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นได้เรียนรู้ และ

น�าไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

ส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม       

ขอขอบคุณ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 

และธนาคารออมสิน ทีไ่ด้ให้ความร่วมมอือย่างดยีิง่ในการศกึษาวจิยัคร้ังน้ี และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการ

แบ่งปันประสบการณ์จากบทเรียนแห่งความส�าเร็จขององค์กร จะเป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้องค์กรต่างๆ 

ริเริ่มน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กร และน�าไปสู่

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

ดร.พานิช  เหล่าศิริรัตน์
ผู้อ�านวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

คำ�นำ�



ส�รบัญ

คำ�นำ�

เกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติเพื่อผลก�รดำ�เนินง�นท่ีเป็นเลิศ

ก�รสร้�งคว�มเป็นเลิศในกระบวนก�รเพื่อตอบสนอง

คว�มพึงพอใจของลูกค้�

รู้จักองค์กร

วิธีก�รปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

 - การออกแบบกระบวนการท่ีพร้อมตอบสนองความ

 ต้องการของลูกค้า

	 -	การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน

	 ให้ลูกค้า

	 -	การปรับปรุงกระบวนการไปสู่ความเป็นเลิศ

	 -	การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ 
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เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เอื้อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ ปรับปรุงผลลัพธ์ และ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสามารถแข่งขันกับองค์กรในระดับนานาชาติ องค์กร

มากมายใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงและให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน         

องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรต้นแบบระดับประเทศ

องค์กรเหล่าน้ี ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้วธิปีฏบิติัทีเ่ป็นเลศิกบัองค์กรต่าง               ๆ และเป็นแรงบนัดาลใจ 

ให้องค์กรอื่นๆ ปรับปรุงการปฏิบัติการและผลลัพธ์ของตนเอง ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย

 

เกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ

เพื่อผลก�รดำ�เนินง�นที่เป็นเลิศ



9กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์

ลักษณะที่สำ�คัญของเกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ

เกณฑ์มีเจตจำ�นงที่เรียบง่�ย

เจตจ�านงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ การช่วยองค์กร ไม่ว่าขนาดใด หรืออยู่ใน 

ธุรกิจใด ตอบค�าถามที่ท้าทาย 3 ข้อ ดังนี้

1) องค์กรด�าเนินการได้ดีอย่างที่ควรเป็นหรือไม่

2) องค์กรรู้ได้อย่างไร

3) องค์กรควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร

จากการท้าทายตนเองด้วยการตอบค�าถามของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อผล 

การด�าเนินงานที่เป็นเลิศ องค์กรจะได้ส�ารวจตนเองว่าได้ส�าเร็จในสิ่งที่ส�าคัญต่อองค์กรแล้วหรือไม่

ค�าถามของเกณฑ์ครอบคลุม 7 ด้านที่ส�าคัญในการจัดการและการด�าเนินการขององค์กร 

(แบ่งย่อยออกเป็นกระบวนการ 6 หมวดทีม่คีวามสมัพนัธ์เกีย่วเน่ืองกนั และ ผลลพัธ์ 1 หมวด) ได้แก่

1. การน�าองค์กร (Leadership)

2. กลยุทธ์ (Strategy)

3. ลูกค้า (Customers)

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

   (Measurement, Analysis, and Knowledge Management)

5. บุคลากร (Workforce)

6. การปฏิบัติการ (Operations)

7. ผลลัพธ์ (Results)
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เกณฑ์ส่งเสริมให้เกิดมุมมองเชิงระบบ

มุมมองเชิงระบบ หมายถึง การบริหารจัดการองค์ประกอบทั้งหมดขององค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว

เพื่อให้เกิดความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง  โครงสร้างและกลไกการบูรณาการของระบบ ได้แก่ ค่านิยม

และแนวคิดหลัก เกณฑ์ 7 หมวดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน และแนวทางการให้คะแนน

พื้นฐานของระบบพื้นฐานของระบบ

(การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้) (การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้) 

มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการท�าให้องค์กร 

มีการจัดการที่มีประสิทธิผล และมีระบบ 

ที่คล่องตัวในการปรับปรุงผลการด�าเนินการ 

และความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งต้องใช้ 

ข้อมูลจริง และองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน 

กลุ่มการน�าองค์กร กลุ่มการน�าองค์กร 

(การน�าองค์กร กลยุทธ์ และลูกค้า) (การน�าองค์กร กลยุทธ์ และลูกค้า) 

เน้นความส�าคัญว่าการน�าองค์กร 

ต้องมุ่งที่กลยุทธ์ และลูกค้า

กลุ่มผลลัพธ์ กลุ่มผลลัพธ์ 

(บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์)(บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์)

ประกอบด้วย กระบวนการที่มุ่งเน้น

บุคลากร กระบวนการปฏิบัติการที่ส�าคัญ 

และผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการเหล่านั้น

การท�างานทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 

ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

และกระบวนการ ด้านลูกค้า ด้านบุคลากร 

ด้านการน�าองค์กรและการก�ากับ

ดูแลองค์กร และด้านการเงินและตลาด

โครงร่างองค์กร โครงร่างองค์กร 

ก�าหนดบริบทส�าหรับองค์กร 

เป็นพื้นฐานของการด�าเนินการทั้งหมดขององค์กร

                
 
 
 
 
                     ค�่นยิมและแนวคิดหลัก

ก�รวัด ก�รวิเคร�ะห์ และก�รจัดก�รคว�มรู้

โครงร่�งองค์กร

ก�รนำ�องค์กร ผลลัพธ์

กลยุทธ์

บูรณ�ก�ร

บุคล�กร

ลูกค้� ก�รปฏิบัติก�ร

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้ มีพื้นฐานมาจาก

ค่านิยมและแนวคิดหลักที่ปลูกฝังอยู่ในบรรดาองค์กร

ที่มีผลการด�าเนินการที่เป็นเลิศ
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ก�รมุ่งเน้นที่ค่�นิยมและแนวคิดหลัก

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมีพื้นฐานมาจาก ค่านิยมและแนวคิดหลัก 11ประการ ซึ่งเป็น 

รากฐานส�าหรับการบูรณาการผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ และข้อก�าหนดการปฏิบัติการภายใต้        

กรอบที่มุ ่งเน้นผลลัพธ์ ซึ่งจะสร้างพื้นฐานส�าหรับการปฏิบัติ ข้อมูลป้อนกลับ และความส�าเร็จ        

อย่างต่อเนื่อง

(Systems perspective)
• มุมมองเชิงระบบ

(Customer-focused excellence)
• ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า

(Managing for innovation)
• การจัดการเพื่อนวัตกรรม

(Societal responsibility)
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Delivering value and results)
• การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์

(Visionary leadership)
• การให้ความส�าคัญกับบุคลากร

(Focus on success)
• การมุ่งเน้นความส�าเร็จ

(Management by fact)
• การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง

(Ethics and transparency)
• จริยธรรมและความโปร่งใส

(Visionary leadership)
• การน�าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

(Organizational learning and agility)

• การเรียนรู้ระดับองค์กรและ
  ความคล่องตัว
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ก�รมุ่งเน้นกระบวนก�ร

กระบวนการ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ  ที่องค์กรใช้เพื่อท�าให้งานส�าเร็จ เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติช่วยให้องค์กรตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการตาม 4 มิติเหล่านี้

• วิธีการท�าให้งานขององค์กรประสบความส�าเร็จ

Approach แนวทาง

Deployment การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

Learning การเรียนรู้

Integration การบูรณาการ

• ความมีประสิทธิผลของแนวทางที่ส�าคัญขององค์กร

• การน�าแนวทางที่ส�าคัญไปใช้อย่างคงเส้นคงวาในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

• การประเมินและปรับปรุงแนวทางที่ส�าคัญขององค์กร

• ความสอดคล้องของแนวทางต่าง ๆ กบัความจ�าเป็นขององค์กร ทัง้ในปัจจบุนั 

 และอนาคต

• การแบ่งปันการปรับปรุงต่าง ๆ ภายในองค์กร

• ตัววัดสารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่เสริมซึ่งกันและกันระหว่าง 
 กระบวนการและหน่วยงาน

• การน�าองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปสู่การสร้างนวัตกรรม

• การประสานสอดคล้องกันของกระบวนการและการปฏิบัติการทั่วทั้งองค์กร 

 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ระดับองค์กรที่ส�าคัญ



13กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์

ก�รมุ่งเน้นผลลัพธ์

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ชี้น�าให้องค์กรประเมินผลลัพธ์จาก 3 มุมมอง

• มุมมองภายนอก (ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นมององค์กรอย่างไร)

• มุมมองภายใน (การปฏิบัติการขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร)

• มุมมองอนาคต (องค์กรเรียนรู้และเติบโตหรือไม่)

เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิก�าหนดให้แสดงผลลพัธ์ทีค่รอบคลมุทกุประเดน็ส�าคญัขององค์กร 

เน่ืองจากองค์ประกอบของตัววดัเป็นสิง่ทีท่�าให้มัน่ใจว่า กลยทุธ์ขององค์กรมคีวามสมดลุระหว่างผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตลอดจนเป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว       

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติช่วยให้องค์กรประเมินผลลัพธ์ตาม 4 มิติเหล่านี้

• ระดับผลการด�าเนินการปัจจุบันตามตัววัดที่เหมาะสม

• ผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น เหมือนเดิม หรือแย่ลง

• ผลการด�าเนินการขององค์กรเทียบกับคู่แข่ง ระดับเทียบเคียง 

 หรือผู้น�าในธุรกิจ

• การติดตามดูผลลัพธ์ที่ส�าคัญกับองค์กร และพิจารณาถึงความคาดหวังและ 

 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ

• การใช้ผลลัพธ์เพื่อการตัดสินใจ

Levels ระดับ

Trends แนวโน้ม

Comparisons การเปรียบเทียบ

Integration การบูรณาการ
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ก�รมุ่งเน้นคว�มเกี่ยวเนื่องกัน

ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างเกณฑ์หมวดต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของมุมมองเชิงระบบ

ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตัวอย่างความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น

• ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

• ความจ�าเป็นของข้อมลูในกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ์และในการปรับปรุงการปฏบิติัการ

• ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการวางแผนบุคลากรกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

• ความจ�าเป็นต้องมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดในการสร้างกลยุทธ์และ

 แผนปฏิบัติการ

• ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างแผนปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นในระบบงานของ 

 องค์กร

ก�รมุ่งเน้นก�รปรับปรุง

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ช ่วยให้องค์กรเข้าใจและตรวจประเมินว่าองค์กรได้                   

ประสบความส�าเร็จในสิ่งที่ส�าคัญต่อองค์กรในระดับใด องค์กรมีการถ่ายทอดกระบวนการไปสู่      

การปฏิบัติในระดับพัฒนาการใด ผลลัพธ์ขององค์กรดีในระดับใด องค์กรได้เรียนรู้และปรับปรุง    

หรือไม่และแนวทางขององค์กรตอบสนองความจ�าเป็นองค์กรได้ดใีนระดบัใด แนวทางการให้คะแนน 

แสดงให้เห็นถึงมิติของกระบวนการและผลลัพธ์ที่อธิบายข้างต้น

ในขณะที่องค์กรตอบค�าถามตามเกณฑ์และประเมินผลการตอบของตนเองกับแนวทางการให้

คะแนน องค์กรจะสามารถระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ทั้งภายในเกณฑ์แต่ละหมวดและ

ระหว่างหมวด เมื่อองค์กรใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อบริหารจัดการผลการด�าเนินการของ

องค์กร จะเกิดการท�างานประสานกันระหว่างกระบวนการที่ส�าคัญและข้อมูลป้อนกลับระหว่าง

กระบวนการกับผลลัพธ์ ซึ่งจะน�าไปสู่วงจรการปรับปรุง และเมื่อใช้เกณฑ์นี้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะ

ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัองค์กรมากขึน้ และจะสามารถระบุวธิทีี่ดีที่สุดในการสร้างจดุแขง็ ปดิช่องว่าง และ

สร้างนวัตกรรม
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บทบ�ทของเกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีบทบาทในการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน                 

3 ประการ คือ
• ช่วยปรับปรุงกระบวนการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์
• ช่วยกระตุ้นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างองค์กรต่าง ๆ  

 ผ่านงาน TQA Winner Conference และการเยี่ยมชมกิจการองค์กรที่ได้รับรางวัล
• เป็นเครื่องมือที่น�ามาใช้ในการท�าความเข้าใจและใช้ในการบริหารจัดการผลการด�าเนิน  

 การขององค์กร ชี้น�าความคิดในเชิงกลยุทธ์และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 

ในประเทศไทย มีการใช้เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อช่วยให้องค์กรปรับปรุงขีดความ

สามารถในการแข่งขนัและผลลพัธ์ผ่านระบบการพัฒนาและประเมินองค์กรต่าง ๆ  ได้แก่ ระบบการ

รับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) ระบบการประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกจิ 

(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Pub-

lic Sector Management Quality Award: PMQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการด�าเนินงาน

ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

เกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติของประเทศไทย

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมีเนื้อหาของข้อก�าหนดและการประเมินที่เทียบเคียงได้กับรางวัล

คุณภาพแห่งชาติต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นที่ยอมรับว่าเป็นกรอบการบริหารจัดการเพื่อน�าองค์กรไปสู่       

ความเป็นเลศิ การใช้เกณฑ์ดงักล่าวจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ  ในประเทศไทยมุง่มัน่พฒันาตนเองอย่าง

ไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ประเทศชาติ และองค์กร
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)
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ด้วยวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารบริษทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) 

ในการสร้างกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ เอทิลีนออกไซด์ (EOB-BU) เป็นความ

ท้าทายทีแ่หลมคมอย่างยิง่ จากความคาดหวงัทีจ่ะเข้าไปแทนทีก่ารน�าเข้า 

น่ันหมายถึงความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  

ต้องสูงกว่าคู่แข่งในทุกๆ ด้าน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เองก็ไม่สามารถ      

เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนได้มากนัก คุณภาพผลิตภัณฑ์ การให้บริการ  

จงึเป็นแรงขับเคลือ่นส�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารครองพืน้ทีต่ลาดในประเทศได้ 

และยังสามารถส่งออกไปต่างประเทศด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์       

ทีคู่แ่ข่งรายใหญ่ไม่อาจตอบสนองได้ ความยัง่ยนืของธุรกิจในกลุม่ผลติภณัฑ์

เอทิลีนออกไซด์จึงอยู ่ที่การตอบสนองความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่าง

สม�า่เสมอ ความเป็นเลศิในกระบวนการผลติ (Operational Excellence) 

คือสมรรรถนะหลักที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม        

การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปน้ัน        

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา Marketing Intelligent จึงเข้ามามีบทบาทร่วมกับ

ส่วนงานวางแผนการผลิต (Production Planning) เพื่อให้ก้าวทันต่อ       

ความต้องการของลูกค้า ก้าวทันคู่แข่ง และรอบรู้เร่ืองตลาด ซึ่งได้          

กลายเป็นวธีิปฏบิติัทีเ่ป็นเลศิของ EOB-BU น่ันคอื “การสร้างความเป็นเลศิ                        

ในกระบวนการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า” 

ก�รสร้�งคว�มเป็นเลิศในกระบวนก�ร

เพื่อตอบสนองคว�มพึงพอใจของลูกค้�
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กลุม่ธุรกจิผลติภณัฑ์เอทลินีออกไซด์ (EOB-BU) เป็นผูผ้ลติผลติภณัฑ์

เอทิลีนออกไซด์บริสุทธ์ (Purified Ethylene Oxide, EOP) และอนุพันธ์

ของเอทิลีนออกไซด์ ได้แก่ เอทิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol, EG) และ

เอทานอลเอมีน (Ethanolamine, EA) รายแรกและรายเดียวของ

ประเทศไทย จากวิสัยทัศน์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 

(มหาชน) (GC) ทีม่องเหน็โอกาสในการต่อยอดผลติภัณฑ์ต้นน�า้และเพิม่

ความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ บรรจุภัณฑ์ 

พลาสติกใสและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัยในประเทศ อีกทั้งสร้าง

มลูค่าเพิม่ให้เศรษฐกิจไทยด้วยการลดการน�าเข้าผลติภณัฑ์ดงักล่าวจาก

ต่างประเทศ

EOB-BU ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2546 สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี

คณุภาพสงูกว่าคูแ่ข่งหลกัพร้อมด้วยการจดัส่งทีต่่อเนือ่ง เช่ือถอืได้ ท�าให้

เป็นผู้น�าส่วนแบ่งการตลาดในประเทศสูงสุดมาโดยตลอด สร้างมูลค่า

มากกว่า 8,000 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้กับประเทศ คิดเป็นสัดส่วน 

GDP เฉลี่ย 0.7 % ต่อปี EOB-BU ยังมุ ่งมั่นยกระดับผลด�าเนินการ

ในทุกด้านด้วยองค์ความรู้ขององค์กรและบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์สงู 

พร้อมกับการให้ความส�าคญัด้านสิง่แวดล้อม สามารถลดการใช้พลงังาน

ได้อย่างต่อเน่ืองจนอยู่ในระดับ Top Quartile ได้รับรางวัลทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ 

รู้จักองค์กร

ผังโครงสร�างกลุ�มธุรกิจผลิตภัณฑ�เอทิลีนออกไซด� (EO-Based Performance Business Unit; EOB-BU)

SVP-EO-Based Performance Business Unit
EOB

Shared Service from GC : CG, CSR, KM, IT
C-SE, C-SR, H-OS-KM, H-IT

SHE –EO-Based Performance Manager
Q-SH-EO

Strategic Planning - EO-Based Performance Manager
E-EO-SP

Managerial Accounting 
– EO-Based Performance Manager

F-MA-EO

HR Partner-Green Chemical & 
EO-Based Performance Manager

H-BP-GO

VP-EO-Based Performance Maintenance
E-MN

Maintenance Planning Manager
E-MN-MP

EG/EA Maintenance Manager
E-MN-GC

Control System Maintenance Manager
E-MN-CS

Major Overhauls Maintenance Manager
E-MN-MO

Reliability Maintenance Manager
E-MN-RM 

Plant Operation I Manager
E-GC-OP1

Plant Operation II Manager
E-GC-OP2

Operation Support Manager
E-GC-OS

Plant Technical Manager
E-GC-TE

Logistic Operation Manager
E-GC-LO 

Product Sales Manager
 E-SM-PS

Production Planning Manager
E-SM-PL

Marketing Development Manager
E-SM-DV

VP-Production Planning and Sales & Marketing 
– EO-Based Performance 

E-SM

VP-EG/EA Plant 
E-GC
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EOB-BU ก�าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและค่านิยมไว้ดงัน้ี

“เป็นผู้ส่งมอบผลติภณัฑ์เอทลินีออกไซด์และอนุพนัธ์ทีด่เีลศิผ่านการบรูณาการ

และความหลากหลายของผลติภณัฑ์”

วสิยัทศัน์และพนัธกจิขับเคลือ่นด้วยค่านิยม GC SPIRIT ซึง่ประกอบด้วย 

G

C

S

P

I

R

I

T

1. ด้านลกูค้า/ตลาด ขับเคลือ่นด้วยการตลาด จ�าหน่ายผลติภณัฑ์คณุภาพ

สงูและส่งมอบตรงเวลา

2. ด้านชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม น่าเชื่อถือและไว้วางใจด้วยความ         

รับผดิชอบ ใส่ใจต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

3. ด้านบคุลากร พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพพนักงานสูค่วามเป็นเลศิ

4. ด้านผูถ้อืหุน้ สร้างมลูค่าเพิม่ทีเ่หมาะสม 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่�นิยม

วิสัยทัศน์

ค่�นิยม

พันธกิจ

: Global Mindset

: Customer Focus

: Synergy

: Performance Excellence

: Innovation

: Responsibility for Society

: Integrity & Ethics

: Trust & Respect
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ผลติภณัฑ์หลกัของ EOB-BU คอื Ethylene Glycol - EG ทีเ่ป็นรายได้ 

85% โดยมีปริมาณการผลิตและจ�าหน่ายสูงสุด 450,000 ตันต่อปี            

โดย 90% จ�าหน่ายให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์  

ที่เหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ EG จ�าแนกออกเป็น 3 ชนิดคือ 

1. Monoethylene Glycol - MEG น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบต้ังต้น            

ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ และน�้ายาหล่อเย็นส�าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์

2. Diethylene Glycol - DEG ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต           

โพลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว ส�าหรับการใช้งานถังหรืออ่าง

ขนาดใหญ่

3. Triethylene Glycol - TEG เป็นสารทีช่่วยในการดดูซบัน�า้ มกัใช้

ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน�้ามัน  

นอกจากผลิตภัณฑ์หลัก EOB-BU สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

เอทิลีนออกไซด์บริสุทธ์ (Purified Ethylene Oxide, EOP) ในการผลิต

เป็นผลติภณัฑ์เอทานอลเอมนี (Ethanolamine, EA) ซึง่แบ่งเป็น 3 ชนิดคอื 

1. Monoethanolamine - MEA ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต       

ผงซกัฟอกผลติภณัฑ์ดแูลส่วนบคุคล สารลดแรงตงึผวิยารกัษาก๊าซ

เป็นตัวขัดก๊าซ ส�าหรับการดูดซับและการก�าจัด H2S และ CO2 

จากโรงกลั่นและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

2. Diethanolamine - DEA ใช้เป็นสารตัง้ต้นในการผลติผงซกัฟอก

ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล สารลดแรงตึงผิวสารเคมีการเกษตร 

(สารเคมกี�าจดัวัชพชื) การบ�าบดัก๊าซเป็นเคร่ืองขัดก๊าซในโรงกลัน่

และสารยับยั้งการกัดกร่อน 

3. Triethanolamine - TEA ใช้เป็นสารต้ังต้นในการผลติผงซกัฟอก

ผลติภัณฑ์ดแูลส่วนบคุคล สารลดแรงตงึผวิสิง่ทอพเิศษ สารซเีมนต์

สารช่วยในการป่ันซเีมนต์ สารยบัยัง้การกดักร่อนสารช่วยกระจายตวั

ส�าหรับสีย้อม

ผลิตภัณฑ์
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ตลาดหลักของ EG เป็นตลาดภายในประเทศ มีลูกค้าหลักจ�านวน 

12 ราย ในอตุสาหกรรมสิง่ทอ บรรจภัุณฑ์ และยานยนต์ ปริมาณทีเ่หลอื      

จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศผ่านพันธมิตรที่เป็นผู้แทนจ�าหน่าย 

(Distributor) มุ่งเน้นตลาดเฉพาะ (Niche Market) ด้วยการเพิ่มมูลค่า

ให้กบัผลติภณัฑ์ โดยส่งออกไป มากกว่า 40 ประเทศทัว่โลก สร้างรายได้

ให้กับประเทศประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี 

ลูกค้�

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันในระยะยาวของ EOB-BU คือ 1.) ราคา

ผลิตภัณฑ์ที่แปรผันตามราคาน�้ามันดิบซึ่งมีความผันผวนตลอดเวลา       

2.) เกิดคูแ่ข่งรายใหม่จากการค้นพบแหล่งวตัถุดบิใหม่ๆ ในสหรัฐอเมริกา

และตะวันออกกลาง และการยกเลิกมาตรการคว�่าบาตรอิหร่าน              

3.) ปริมาณก๊าซธรรมชาตสิ�ารองในอ่าวไทยลดลง มผีลกระทบต่อการผลติ

เอทิลีน 4.) นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมีที่ลดโอกาสการขยาย

ก�าลังผลิต 5.) การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของคู่แข่ง

ปัจจัยดังกล่าวท�าให้ EOB-BU มีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในด้าน

ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การแข่งขันในตลาดทีคู่แ่ข่งมขีนาดใหญ่และต้นทนุต�า่

2. การสร้างมลูค่าเพิม่ในผลติภัณฑ์เอทลินีเอมนี (EA)

3. การสร้างนวัตกรรมเพิม่เติมในธุรกจิ

1. การสร้างค่านิยมใหม่ทีเ่รียกว่า 4 พฤตกิรรมพงึประสงค์ (4 core be-

haviors) จาก GC SPIRIT แก่พนักงาน 

2. พฒันาองค์กรเป็น Best Employer of Thailand และเป็นองค์กรทีม่คีวาม

สขุในระดบั Top Quartile 

1. การลดต้นทนุให้อยูใ่นระดบั Top Quartile 

2. ปฎบิติังานด้วยความปลอดภัย 

1. การเดินเครื่องที่ค�านึงต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

2. การตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อน

มากขึ้น และกฎหมายใหม่ๆ 

ด้�นธุรกิจ 

ด้�นบุคล�กร

ด้�นปฏิบัติก�ร 

ด้�นคว�มรับผิดชอบ

ต่อสังคม

คว�มท้�ท�ยขององค์กร
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ตั้งแต่เริ่มโรงงาน

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2554 – 2556

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2556 - 2560

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558-2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

• สถานประกอบกจิการทีไ่ม่มอีบุตัเิหตจุากการท�างาน
ถงึข้ันหยดุงาน

• ไม่มีข้อร้องเรียนจากชมุชน

ผู้น�าด้านการครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศ

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาว-ดาวเขียว

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาว- ดาวทอง

ASEAN Energy Award

รางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทโรงงานควบคุม

รางวัล Prime Minister’s Industry Award 
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
- ประเภทการบริหารงานคุณภาพ (2556)
- ประเภทการเพิ่มผลผลิต (2557)
- ประเภทการจัดการพลังงาน (2558)
- ประเภทการบริหารความปลอดภัย (2560)
- ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ (2560)

รางวลัโครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมให้มคีวามรับ

ผดิชอบต่อสงัคมและอยูร่่วมกบัชุมชนได้อย่างยัง่ยนื  

รางวัลส�าหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

การใช้พลงังานอยูใ่นระดบั Top Quartile 

อตุสาหกรรมสเีขียวระดบัที ่5 : เครือข่ายสเีขียว

รางวลัการบริหารสูค่วามเป็นเลศิ 
(Thailand Quality Class : TQC)

รางวลัการบริหารสูค่วามเป็นเลศิทีม่คีวามโดดเด่น
ด้านการปฏิบตักิาร (Thailand Quality Class Plus : 
Operation)

รางวลัเกยีรตบิตัรสถานประกอบกจิการต้นแบบ
ดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน

กรมพฒันาพลงังานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

Phillip Townsend Associates 
Inc. (PTAI)

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม

ส�านักงานรางวลัคณุภาพ
แห่งชาติ

ส�านักงานรางวลัคณุภาพ
แห่งชาติ

กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ASEAN Centre for Energy (ACE)

ปีที่ ได้รับ องค์กรร�งวัล / คว�มสำ�เร็จ

ร�งวัลและคว�มสำ�เร็จที่ได้รับ 
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วัตถุดิบหลักคือ เอทิลีน (Ethylene) และ ออกซิเจน (Oxygen)     

เพือ่เกิดผลติภณัฑ์เอทลินีออกไซด์ (EO) ทีเ่กิดจากปฏิกริยิาในเตาปฏกิรณ์ 

มีตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งต้องมีการควบคุมสภาวะ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์        

ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ EO จะออกมาในรูปของก๊าซ และยังมี 

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของก๊าซออกมาด้วย เช่น CO2 น�้า 

โซเดยีมคาร์บอเนต ต้องมาเข้า Scrubber เพื่อการเลือกจับตัวที่ต้องการ 

โดยใช้น�า้วนในกระบวนการ มาจับ EO ออกไปกอ่น แลว้เข้าระบบก�าจัด 

CO2 โดยใช้สารเคมีโปตัสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) Convert CO2 

ออกมาเป็นคาร์บอเนต และสามารถ Revert ตัวเองกลับมาเป็น K2CO3 

ได้อีก

ปัจจุบัน CO2 ที่กลั่นออกมาสามารถขายให้ลูกค้า 2 ราย 

หลังจากกลั่น CO2 ออกมาแล้ว ยังคงมีก๊าซไฮโดรคาร์บอน คงค้าง 

อยู่ ซึ่งวนมาใช้ในกระบวนการใหม่ได้ เรียกว่า Cycle Gas ซึ่งเป็น 

ข้อดีของเทคโนโลยีการผลิต ที่น�าพลังงาน น�้า ก๊าซวนกลับมาใช้ใหม่ได้

จาก Cycle Water จะเอา EO มาท�าให้บริสทุธ์ิมากข้ึนไปอกี โดยเข้าสู่

ยนิูตทีเ่รียกว่า Stripper หลกัการคอืใช้ไอน�า้บริสทุธ์ิ เอา EO ออก แล้วจะมนี�า้      

ทีไ่ด้จากกระบวนการ Stripping วนกลบัมาใช้ได้อกี เมือ่ EO มคีวามบรสิทุธ์ิ 

มากข้ึนแล้วแต่ยงัอยูใ่นสภาพเป็นก๊าซ EO จงึต้องเข้าสู ่Reabsorber ใช้น�า้ 

มาจบัก๊าซ EO อกีคร้ังหน่ึง ให้เป็น EO Solution ปรับความเข้มข้นทีส่่งผล 

ต่อการเกดิ Ethylene Glycol - EG หลงัจากน้ันจงึส่ง EO Solution ไปที่ 

Glycol feed stripper เพือ่เอาสิง่ตกค้าง(Impurity) คอื CO2 ออกอกีคร้ัง 

เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีความเป็นกรด แล้วส่ง EO Solution ไปผลติเป็นผ

ลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์บริสุทธ์ (Purified Ethylene Oxide, EOP)  

กระบวนก�รผลิต

รูปกระบวนการผลติ 
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ในขั้นสุดท้าย

หลังจากนั้นจึงส่งไปที่ Glycol feed stripper คือถังเก็บ EO solution 

ส่งต่อไปผลติเป็น EO บริสทุธ์ิ และ EG แต่หน้าทีห่ลกัคอืการเอาสิง่ตกค้าง 

(Inpurity) คือ CO2 ออกอีกคร้ัง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีความเป็นกรด 

ส่วนในการผลติ EG ตวัวตัถดุบิหลกั คอื  EO กบัน�า้ โดยควบคมุความเข้มข้น 

ของ EO ประมาณ 10% และน�้า 90% เมื่อเกิดปฎิกิริยา จะได้สัดส่วนของ 

MEG สูงสุด ในกระบวนการผลิตจึงให้ความส�าคัญกับการปรับสัดส่วน 

ของ EO ในน�้าด้วย 

ในเตาปฏิกรณ์ Glycol Reactor ไม่ได้มตัีวเร่งปฏกิริิยา มกีารควบคมุ

เพียงความเข้มข้น อุณหภูมิ ความดัน ที่ขาออกของ Glycol Reactor 

จะมี EG เกิดขึ้น 3 ชนิดคือ MEG DEG TEG และยังคงมีน�้าอยู่จากการ

เกดิปฏกิิริยา จงึต้องเข้าไประเหยน�า้ หลงัจากน้ันก็น�าไปกลัน่แยกอณุหภมูิ

นับจากปี 2546 ทีผู้่บริหารของบริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากัด 

(มหาชน) ตัดสินใจสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ เพื่อทดแทน

การน�าเข้า จนสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเกือบทั้งหมด 

และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

สงู และการสร้างความพงึพอใจอย่างต่อเน่ือง ด้วยการพฒันากระบวนการ 

ให้มีความเป็นเลิศให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้       

อย่างไร้ข้อจ�ากัด และนั่นคือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่มี

กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเน่ืองตั้งแต่การวาง

รากฐานของกระบวนการไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม        

ให้กับผลิตภัณฑ์ 

การสร้างความเป็นเลศิในกระบวนการเพือ่ตอบสนองความพงึพอใจ

ของลูกค้า ประกอบด้วย

1. การออกแบบกระบวนการทีพ่ร้อมตอบสนองความต้องการของลกูค้า

2. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

3. การปรับปรุงกระบวนการไปสู่ความเป็นเลิศ

4. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

วิธีก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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จากวสิยัทศัน์ “เป็นผูส่้งมอบผลติภณัฑ์เอทลินีออกไซด์และอนพุนัธ์

ทีด่เีลศิผ่านการบรูณาการและความหลากหลายของผลติภณัฑ์” น�ามาสู่

การก�าหนดเป้าหมายความเป็นเลศิในแต่ละพนัธกิจ โดยเฉพาะด้านการ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและตลาด น่ันคอืการมุง่เน้นผลติภัณฑ์

ที่มีคุณภาพที่เป็นเลิศ เพื่อทดแทนการน�าเข้า และการจัดส่งที่เชื่อถือได้

การออกแบบกระบวนการของ EOB-BU ไม่เป็นเพียงการออกแบบ

กระบวนการผลิต แต่เป็นการออกแบบโครงสร้างระบบงานให้มีความ

สามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความคล่องตัวใน

การปรับปรุงกระบวนการและผลติภัณฑ์ รวมถงึการสร้างมลูค่าเพิม่ การ

ออกแบบกระบวนการของ EOB-BU จึงประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ

1.1 การออกแบบโครงสร้างระบบงาน 

1.2 การออกแบบกระบวนการผลิต

การทดแทนการน�าเข้าของผลติภณัฑ์ EO เป็นความท้าทายอย่างยิง่

ที่จะท�าให้ลูกค้ายอมรับในผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพที่เหนือกว่าทั้งด้าน

คณุสมบตัขิองผลติภัณฑ์ การส่งมอบ และการให้บริการ การเรียนรู้ลกูค้า 

และน�าข้อมลูลกูค้ามาสูก่ระบวนการผลติจงึเป็นกลไกส�าคญั ดงัน้ัน EOB-BU 

จึงออกแบบโครงสร้างระบบงานให้ฝ่ายวางแผนการผลิต (Production 

Planning) การตลาด (Marketing  Development) และการขาย (Sale)  

มาอยู่ด้วยกัน โดย Marketing  Development มีหน้าที่ในการวิเคราะห์

สถานการณ์ตลาดและลูกค้า รวมถึงประเมินความคุ้มค่า ความเสี่ยง

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ แล้วน�าข้อมูลมาป้อนให้ฝ่ายวางแผนการผลิต      

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วน Sale ท�าหน้าที่หาลูกค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ 

(Order Documentation) และลูกค้าสัมพันธ์ Production Planning 

นอกจากการวางแผนการผลิตแล้ว ยังรวมถึงการบริหารจัดการ Supply 

Chain การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต (Feed) และผู้ส่งมอบ (Supplier)

ในด้านการจัดส่งผลิตภัณฑ์นั้นถือเป็นความได้เปรียบของ EOB-BU 

ในการเอาชนะคู่แข่งจากต่างประเทศ จนสามารถครองตลาดภายใน

ประเทศได้เกือบทั้งหมด การออกแบบกระบวนการโลจิสติกส์จึงมุ่งเน้น

ไปทีค่วามสามารถในการจดัส่งให้ลกูค้าอย่างรวดเร็ว และปลอดภัยเพือ่ให้

กระบวนการผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างราบร่ืนและท�าการจัดส่งได้      

1. ก�รออกแบบกระบวนก�รที่พร้อมตอบสนอง

คว�มต้องก�รของลูกค้�

1.1 ก�รออกแบบโครงสร้�งระบบง�น 
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ทกุเวลาทีล่กูค้าต้องการ โดยการจดัการห่วงโซ่อปุทาน เร่ิมจากการก�าหนด 

คุณสมบัติของผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่สอดคล้องกับความต้องการทาง

ธุรกิจ กฎหมาย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีเกณฑ์ประเมิน

ตามข้อก�าหนดที่ส�าคัญ ตอบสนองความจ�าเป็นด้านการปฏิบัติการ      

การแข่งขันด้านต้นทนุ ยกระดบัผลการด�าเนินการและสร้างความพงึพอใจ 

ให้ลกูค้า การประเมนิน้ีจะท�าทกุปีและมกีารทบทวน สรุปผล แจ้งผลประเมนิ 

ให้ผูส่้งมอบและพนัธมติรได้รับทราบ นอกจากนัน้ EOB-BU ยงัมกีารพฒันา 

ผูส่้งมอบด้วยการก�าหนดแผนประจ�าปีและตวัช้ีวดัร่วมกนั มกีารตดิตาม

ผลทั้งรายวัน และสรุปผลรายเดือน มีการประชุมสื่อสารทิศทางธุรกิจ 

แผนกลยุทธ์ ผลการด�าเนินงาน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์และ

ก�าหนดแผนพัฒนา จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ด้านการผลิต 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ

ต้องการของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์

การออกแบบกระบวนการผลิตผู้บริหารและทีมงานของ EOB-BU       

ให้ความส�าคัญตั้งแต่การเลือกเทคโนโลยีที่น�ามาใช้ในการผลิต โดยต้อง

ประหยัดพลังงาน มีความปลอดภัย มีระบบการท�างานที่มีคุณภาพ        

เชื่อถือได้ มีความยืดหยุ่นสามารถผลิตได้ทั้ง EO, EG และ EA รวมทั้ง

การปรับกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความ

ต้องการของลูกค้า ได้แก่  EO ที่มีความบริสุทธิ์ คุณภาพสูง

การออกแบบกระบวนการผลิตจึงมุ ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเป็นพื้นฐานโดยใช้ EOB Productivity Management   

ควบคุมต้นทุนโดยรวม ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ

1.2 ก�รออกแบบกระบวนก�รผลิต

ภาพโครงสร้างระบบงาน
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1) Strategic Objective โดยทมีผูบ้ริหารก�าหนดเป้าหมายด้านต้นทนุ 

และก�าหนดกลยุทธ์ในการควบคุมและลดต้นทุน

2) Cascade KPI & Define Target ผู้บริหารถ่ายทอดเป้าหมาย

ผ่านการก�าหนดตัวชี้วัดไปในแต่ละหน่วยงาน

2) Cost & Loss Type การระบถุงึต้นทนุและความสญูเสยี โดยคณะ

ท�างาน Productivity Committee ทีม่าจากแต่ละส่วนงาน ร่วมกนัจดัท�า 

Cost Control Matrix ระบถุงึความรับผดิชอบด้านต้นทนุของแต่ละส่วน

งาน (Cost Owner) ก�าหนดประเภทของต้นทุนและ ความสญูเสีย

หลักๆ ที่อาจเกิดขึ้น แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

 1. ความสูญเสียจาก Supply Chain Management และการ

      ผลิตที่เบี่ยงเบนไปจากแผน

 2. ความสญูเสยีจากการใช้พลงังาน การท�างานซ�า้ งานทดสอบ 

      และความผิดพลาดจากการผลิต

 3. ความสญูเสยีจาก Unplanned Downtime การจดัเกบ็วัตถุดบิ

     เกินความจ�าเป็น 

นอกจากการควบคมุต้นทนุดงัทีก่ล่าวมา ยงัให้แต่ละส่วนงานค้นหา

แนวทางในการลดต้นทุน Cost Reduction Project ซึ่งพิจารณาจาก     

รอบเวลา ผลิตภาพ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลในกระบวนการ

ท�างาน

4) หากพบว่ามปัีญหาด้านต้นทนุทีม่แีนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ส่วนงานที่รับผิดชอบจัดท�าแผนปฏิบัติการน�าเสนอ Productivity         

Committee

5) น�าโครงการที่ประสบความส�าเร็จในการลดต้นทุนไปเผยแพร่ 

(Best Practices Sharing) 

6) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการในการ

ประชุมทีมผู้บริหารเพื่อก�าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ท�าให้การปฏิบัติ

การมีความเป็นเลิศ Operational Excellence อย่างต่อเนื่อง

จากการออกแบบกระบวนการดังกล่าว ท�าให้ EOB-BU สามารถลด 

ต้นทุนและลดการใช้พลังงานได้อย่างต่อเน่ืองทุกปี จนอยู ่ในระดับ         

1st Quartile ตามเป้าหมาย 
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การรักษาประสทิธิภาพและประสทิธิผลในกระบวนการผลตินอกจาก

จะมีผลต่อต้นทุนการผลิตแล้ว ยังส่งผลต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้

ทรัพยากรอกีด้วย แต่กย็งัไม่สามารถคาดหวงัได้ว่าจะสร้างความพงึพอใจ

ให้กับลูกค้าได้ เพราะคุณภาพผลิตภัณฑ์คือความคาดหวังที่ส�าคัญ         

การพัฒนาระบบงานและเครื่องมือต่าง ๆ  ในการปฏิบัติการเพื่อควบคุม 

ก�าลังการผลิต ตัวเร่งปฏิกิริยา ค่าอุณหภูมิ ค่าความดัน อัตราการไหล 

เพือ่ให้ได้คณุภาพผลติภณัฑ์ทีส่ม�า่เสมอ จงึเป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อยอด 

ด้วยระบบงานและเครื่องมือที่ส�าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

2. ก�รควบคุมคุณภ�พผลิตภัณฑ์เพื่อสร้�ง

คว�มเชื่อมั่นให้ลูกค้�

OEMS ย่อมาจาก Operational Excellence Management            

System เพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิทางด้านการปฏบิตักิาร หรือเรียกย่อๆ ว่า 

Operational Excellence (OpEx) เป็นหนึ่งในนโยบายที่ส�าคัญที่ทาง 

GC ใช้บริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับ

องค์กร โดย OpEx เป็นหนึ่งในแผนงานหลักของกลุ่ม ปตท. ที่จะ

สนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มฯ บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ “Perfor-

mance : Best-in-Class Operations” ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บริษัทในกลุ่มฯ มีการด�าเนินงานในด้านปฏิบัติการร่วมกัน โดยมีผู้

แทนจากแต่ละบริษัทเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก�ากับ ดูแลการด�าเนิน

งานเพื่อร่วมผลักดันให้กลุ่มปตท. มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทั้งน้ีได้มีการ

ก�าหนดตัวชี้วัดให้ครอบคลุมมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่อง

ของโรงงาน โดยการวัดในแต่ละมุมมองจะใช้ตัวช้ีวัดที่เป็นมาตรฐาน

สากลสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ มีการ

ติดตามการด�าเนินงานผ่านคณะกรรมการ OpEx เป็นประจ�าต่อเน่ือง 

ประกอบไปด้วย 12 มุม หรือ 12 Element ดังนี้

2.1 ระบบ OEMS  
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เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจ ในปี 2561 ได้เริ่มพัฒนา

ระบบ GCMS (GC Integrated Management System; GCMS) มี

แนวทางในการบรูณาการระบบฯ โดยใช้ OEMS เป็น Backbone ภายใต้ 

กรอบแนวคิด Baldrige Excellence Framework ซึ่งมีกรอบเวลา             

ในการพัฒนา GCMS (Content) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 

Advanced Process Control - APC คือ เคร่ืองมือที่ท�าหน้าที่

รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต (ผ่านทางระบบ

ควบคุมดูแล ระบบบันทึกประวัติ และระบบควบคุม) เป็นซอฟแวร์          

ทีพ่ฒันาข้ึนจาก การวเิคราะห์ตดิตามความสมัพนัธ์ของข้อมลูเดนิเคร่ือง, 

ศึกษาตัวแปรเดนิเคร่ือง, ประสานงานให้ได้รับทราบข้อจ�ากดัและอปุสรรค

จากหน่วยงานปฏิบตักิารเดนิเคร่ือง ตลอดจนศกึษาช่องว่างในความต่าง

ของการเดนิเคร่ืองทีพ่บว่า ในการเดนิเคร่ืองบางช่วงสามารถให้ผลปฏิบติั

ที่ดีได้ จึงได้น�ามาวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กันและให้ค�าแนะน�าในการ

ปรับสภาวะเดนิเคร่ืองก่อนจะเร่ิมโครงการ APC ซึง่ต่อมาได้น�ามาตรการ

บางส่วนไปสร้าง APC Model ในการช่วยประหยัดพลังงานรวมทั้ง  

ผลักดันให้เกิดมาตรการใหม่

โดยซอฟแวร์น้ีจะเช่ือมโยงตัวแปร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแปรที่ต้อง

ปรับเปลี่ยน (Manipulated Variable) เพื่อบังคับให้เกิดผลไปยังกลุ่ม

ตัวแปรที่ต้องการควบคุม (Controlled Variable) ตัวแปรทั้งสองกลุ่มได้

ผ่านการออกแบบและตรวจสอบผลจากการจับคู่ตั้งแต่ 2 ตัวแปรข้ึนไป 

ที่สัมพันธ์กัน และจัดแยกออกเป็นกลุ่มตัวแปรสัมพันธ์ที่เรียกว่า โมเดล

ควบคุม (APC Model หรือ APC Controller) ซึ่งโมเดลควบคุมแต่ละ

กลุ่มท�าหน้าที่ส�าหรับปรับสภาวะเดินเคร่ืองในระบบผลิตต่างๆ เพื่อให้

ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต ลดการใช้พลังงานและไม่เกิดผลเสียด้านอื่น 

โมเดลควบคุมดังกล่าวมีจ�านวนมากและซับซ้อน ติดตั้งอยู่ในซอฟแวร์      

ที่เรียกว่า ระบบควบคุมกระบวนการผลิตข้ันสูง (Advanced Process 

Control, APC) หลังจากติดตั้งระบบ APC แล้ว ช่วยให้การประหยัด

พลังงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นและช่วยผู้เดินเครื่องท�างานง่ายขึ้น เพียงใส่

ค่าขอบเขตควบคุมลงในระบบ APC ให้ท�างานควบคุมรายละเอียดแทน

ผู้เดินเครื่อง นอกจากประหยัดพลังงานและเพิ่มผลผลิตแล้ว การติดตั้ง

ระบบ APC มีเหตุผลอีกประการหน่ึง คือ เพื่อแก้ไขขีดจ�ากัด (Plant 

Constraint) โดยจะด�าเนินการในอนาคตหลังจากโรงงาน GC Glycol 

2.2 Advance Process Control - APC 
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กลับมาเดินเครื่องเต็มก�าลังการผลิตแล้ว

APC ส่งผลต่อการปฏิบัติการในกระบวนการผลิตดังนี้

• เพิ่ม/พัฒนาประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน

• ลดขั้นตอน ลดรอบระยะเวลาการท�างาน

• ลดการใช้ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย (Cost Saving/Benefit Value)

เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ากระบวนผลติจะเป็นไปตามทีต้่องการ ในทกุข้ันตอน 

การผลิตและทุกเครื่องมือจะมีการควบคุมคุณภาพผ่านหน้าจอควบคุม

เรียกว่า Operating Window โดยม ีBoardman รับผดิชอบในการเฝ้าดู 

จอควบคุมนี้ Boardman ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ

ในการวิเคราะห์สัญญาณต่าง ๆ  จากการผ่านงาน Field  Operation  

ในหน้างานแต่ละจดุเพือ่ให้เข้าใจภาพทัง้หมด จากการสงัเกตความผดิปกติ 

เช่น เสยีง กลิน่ หรือเหน็ด้วยตา โดยใช้เคร่ืองมอื PDCA ,5ส เป็นพืน้ฐาน 

ก�าหนด Log book, Log sheet ในการดู Equipment แต่ละตัว เมื่อมี

ความรู้ ความสามารถแล้ว จึงเริ่มมาศึกษางาน Board ซึ่งประสบการณ์

จากหน้างานจะท�าให้เห็นภาพทั้งหมด

ในการควบคมุค่าต่าง ๆ  ในกระบวนการผลติจะใช้เคร่ืองมอืทีเ่รียกว่า 

Alarm Management โดยการ Setting อุปกรณ์ DCS , Controller เพื่อ

ก�าหนดค่าควบคมุ เมือ่เกินจากค่าควบคมุจะส่งสญัญาน (Alarm) ออกมา 

ซึ่งก็จะมีค่าต�่าสุดถึงสูงสุดที่ยอมรับได้ (Min, Max) สัญญานดังกล่าว

แสดงถงึจดุเกนิค่าควบคมุระดบัหน่ึง เพือ่ให้เข้าไปดวู่าเกดิอะไรข้ึน  ทกุ ๆ  วนั  

Boardman ต้องมารายงานว่ามอีะไรทีท่�าไม่ได้ตาม Operating Window 

เกิดจากสาเหตอุะไร ถ้าพบว่าเกิดซ�า้ ๆ   จะน�าไปสูก่ระบวนการ Improvement 

ใน CPI Process ถ้าเป็นเร่ืองของค่าพลงังาน การใช้ไฟ ใช้ไอน�า้มากเกนิไป 

จะน�าไปสู่การท�า Max Project เพื่อหาทางลดต้นทุน 

2.3 Alarm Management & Operating Window 
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เป็นกระบวนการปรับปรุงผลติภณัฑ์และผลด�าเนนิการในระดบัองค์กร 

ที่ใช้ครอบคลุมทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพื่อ           

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Core Competency ลดความแปรปรวน

ของกระบวนการ มข้ัีนตอนดงัต่อไปน้ีคอื

1) ทกุหน่วยงานและคณะท�างานต่าง ๆ  รวบรวมปัญหาทีเ่กีย่วข้อง

เพือ่จดัล�าดบัความส�าคญัจากผลกระทบและความเร่งด่วน พร้อมมอบหมาย

ผูรั้บผดิชอบ / ทมีงาน / Small Group ให้ด�าเนินการ

2) ผูรั้บผดิชอบ / ทมีงาน / Small Group ด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง

โดยใช้ CPI Process 

3) ผูรั้บผดิชอบรายงานความก้าวหน้าการแก้ไข ปรับปรุงให้กับคณะ

ท�างานต่าง ๆ พร้อมระบุถึงการเรียนรู้ที่ได้รับ (Lesson Learned) เพื่อ

น�าไปแบ่งปัน ต่อยอดความรู้ในระบบการจดัการความรู้ขององค์กร

4) ทีมผูบ้รหิารทบทวนการด�าเนนิการ EOB - BU Improvement 

Process ทกุรอบ 1 ปี

ในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าไปสู่ความผูกพันน้ัน EOB-BU 

พฒันาเคร่ืองมอืในการปรับปรุงผลติภณัฑ์และกระบวนการมาอย่างต่อเน่ือง 

ตามค่านิยมองค์กร Performance Excellence จากเครื่องมือปรับปรุง

พืน้ฐาน เช่น การประชุม Small Group ท�าให้เกดิกจิกรรมปรับปรุงงาน      

ในทกุระดบั ด้วยเคร่ืองมอืทีส่�าคญั 3 เคร่ืองมอืคอื  EOB - BU Improvement 

Process, Continuous Performance Improvement Process - CPI และ 

Project MAX 

3.1 EOB – BU Improvement Process

3. ก�รปรับปรุงกระบวนก�รไปสู่คว�มเป็นเลิศ
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เป็นกระบวนการปรับปรุงปัญหาในงานที่ค้นพบ ประกอบด้วย

5 ข้ันตอนคือ

1) ระบุปัญหา

2) ระบุสาเหตุของปัญหา

3) เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา 

4) น�าวิธีการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ

5) ติดตามผลการแก้ไข

จากการทบทวน EOB – BU Improvement Process ได้มกีารพฒันา 

CPI และจดัท�า CPI Database และยงัม ีSuggestion Online เป็นช่องทาง 

น�าเสนอการปรับปรุงเพือ่สนับสนุนการคดิอย่างอสิระ และน�า CPI ไปต่อยอด 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ในการท�างานอยู ่เสมอและปรับปรุง

กระบวนการท�างานของตนให้ดียิ่งข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ตวัอย่างโครงการ Project 

MAX ที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด ที่ได้

ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 

2560 ดังรูปด้านข้าง

เป็นโครงการปรับปรุงที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนแบบ Quick win โดย

ตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นมา EOB-BU ได้จดัตัง้โครงการ Project MAX ให้มี

การปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมาย

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ เพิม่ผลก�าไร ปรับปรุงกระบวนการท�างาน 

และลดค่าใช้จ่าย โดยมีข้อก�าหนดที่ส�าคัญของ Project MAX คือ           

ต้องสามารถด�าเนินการได้รวดเร็วและส�าเร็จในระยะสั้น โดยผลลัพธ์        

ทีเ่กดิข้ึนจะต้องเพิม่ผลประกอบการให้กับบริษทัแบบยัง่ยนื วดัผลได้จริง

และมีความต่อเน่ืองในระยะยาว นอกจากน้ี สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ        

ช่วยพัฒนากระบวนการคิดให้พนักงานทุกคนให้มีความกระตือรือร้น        

3.2 Continuous Performance Improvement Process – CPI 

3.3 Project MAX  

โครงสร้าง MAX 10 อนัดบัแรกทีใ่ห้ผลก�าไรสงูสดุ 



33กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์

จากความส�าเร็จในของโครงการ Project MAX ดังกล่าว ในปี 2562 

EOB-BU จงึได้จดัตัง้โครงการ “MAX Infinity” ข้ึนมาซึง่ยงัคงมเีป้าหมาย

เดียวกันกับ Project MAX โดยมีการมุ่งเน้นในเร่ืองความต่อเน่ืองและ

ความยั่งยืนในผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร และผลประกอบการ โดยมี MAX Infinity Project จ�านวน

มากกว่า 30 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับมากกว่า 414 ล้านบาท

ผลจากการใช้ EOB - BU Improvement Process มาอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี 2558 ท�าให้จ�านวนโครงการปรับปรุงใน CPI สูงข้ึน และมีผล

ทางธุรกิจเพิ่มข้ึน รวมถึงการเรียนรู้ในองค์กร (Lesson Learned) และ 

Best Practices
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นอกจากการรักษาลกูค้าด้วยการสร้างความผกูพนั (Engagement) 

แล้วการหาลูกค้าใหม่ก็มีความส�าคัญเช่นเดียวกัน หน่วยงานการตลาด 

(Marketing Development) และการขาย (Sale) จะร่วมกันในการหา

ตลาดและลูกค้ากลุ ่มใหม่ที่มีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างประเทศที่มียอดสั่งซื้อไม่สูง        

แต่เป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงหรือ Niche Market ด้วยการตอบสนอง        

ความต้องการเฉพาะในแต่ละราย ด้วยการก�าหนดวธีิรับฟังความต้องการ

ของลกูค้าอย่างเหมาะสมในแต่ละกลุม่ รวมถงึปฏสิมัพนัธ์ในหลายรูปแบบ 

น�าไปสู่การสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อน�ามาวิเคราะห์หาความ

ต้องการเชิงลกึ ท�าให้ได้ข้อมลูมาพฒันาคณุภาพผลติภัณฑ์ การสนับสนุน

ลกูค้า ตวัอย่างจากทมีงาน EOB-BU ไปเยีย่มเยยีนบริษทั ลกูค้าผลติภัณฑ์ 

EG ในประเทศท�าให้ EOB-BU สามารถน�าเอาความต้องการของลูกค้า

มาปรับปรุงแผน การจัดส่งผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการตรวจรับ

ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ส่งผลให้แผนการจัดส่งและตรวจรับผลิตภัณฑ์         

มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของลูกค้า 

ส�าหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าในอนาคต EOB-BU จ�าแนกเป็น 2 กลุ่ม

หลกัคือ 1) ลกูค้าของคูแ่ข่งทีม่โีอกาสซือ้ผลติภัณฑ์ในอนาคตรวมถงึลกูค้า

ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ในอดีต ส�าหรับตลาดในประเทศจะเน้นการเข้าพบ

เพือ่หาโอกาสการปรับปรุงผลติภัณฑ์ ตวัอย่างเช่น ลกูค้าบางรายต้องการ

ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน หน่วยงาน Marketing Development 

และ Sale จงึประสานงาน จดัส่งตัวอย่าง ประสานงานให้ข้อมลูเชิงเทคนิค

ต่างๆ จนลูกค้าเกิดความมั่นใจและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 

เป็นต้นมา  2) ลูกค้าผลิตภัณฑ์ใหม่จะด�าเนินการเชิงรุก โดยนัดหมาย

เพื่อพบลูกค้าโดยตรงและศึกษาวิจัยตลาดควบคู่กัน นอกจากน้ันยัง

ตดิตามข้อมลูลกูค้าจากเครือข่ายธุรกจิและพนัธมติรเพือ่หาโอกาสในการขาย 

ผ่านกระบวนการพฒันาตลาด ตามแผนกลยทุธ์ทางด้านการเจริญเติบโต 

รวมถึงการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

4. ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อย่�งต่อเนื่อง
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การเกบ็ข้อมลูความต้องการของลกูค้า (Voice of Customer – VOC) 

เป็นข้อมูลส�าคญัทีน่�ามาสูก่ารพฒันาผลติภณัฑ์ ร่วมกบัข้อมลูอืน่ ๆ  ได้แก่ 

Strategic Challenges, Market Trend, Technology Trend, Ideation 

Workshop, KM/Lesson Learned, Best Practice แล้วมอบหมายให้ 

คณะท�างานพฒันาผลติภัณฑ์ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงาน Downstream             

Innovation (CO-DI) ด�าเนินการตามข้ันตอนพัฒนาผลิตภัณฑ์           

ดังต่อไปนี้ คือ

 1) ถ่ายทอดคณุลกัษณะส�าคญัของผลติภัณฑ์ไปยงัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

(Quality Function Deployment) เร่ิมจากก�าหนดคณุสมบตัขิองผลติภัณฑ์ 

น�ามาแปลงเป็นข้อมลูเชิงเทคนิคของกระบวนการเพือ่น�าไปออกแบบ โดย

พิจารณารูปแบบในการจัดส่งและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ด้วย

2) ออกแบบผลติภณัฑ์และกระบวนการทีจ่�าเป็นในการผลติผลติภณัฑ์ 

ใหม่ โดยค�านึงถงึเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการผลติ ความคุม้ค่าทีล่กูค้าจะได้รับ 

Product Specification ในตลาด ความเป็นเลศิของผลติภัณฑ์ทีจ่ะผลติ

เทยีบกบัคูแ่ข่ง ความคลอ่งตวัทีอ่าจเปน็ความต้องการในอนาคต การใช้

องค์ความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการผลิตเดิม ความเสี่ยงและผลกระทบ 

เชิงลบ รวมถงึกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้การ

ด�าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

3) เป็นการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความจ�าเป็นต้องใช้

กระบวนการจดัการทางด้านนวตักรรมหรือไม่ หากใช้กระบวนการเดมิได้

สามารถด�าเนินการได้ทนัท ีหรือหากต้องมกีารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

ผลติจะด�าเนนิการโดย Electronic Management of Change (e-MOC) 

เพื่อให้การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการเป็นไปตาม         

แผนงานที่วางไว้

4) น�าเสนอที่ประชุม VOC พิจารณาโครงสร้างระบบงานที่มีอยู่ว่า

สามารถสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หรือไม่ โดยค�านึงถึง

เทคโนโลยีใหม่ มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการขยายตัวของธุรกิจใน

อนาคต ตลอดจนการใช้ความรู้ทีอ่งค์กรมอียู ่เพือ่ให้มต้ีนทนุการผลติต�า่ 

และตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ ถ้าต้องเปลี่ยนแปลง 

Core & Support Process ให้เสนอขออนุมัติและทบทวนในข้อก�าหนด

ในกระบวนการส�าคัญในที่ประชุมคณะผู้บริหารต่อไป
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5) พจิารณา WI และ Procedure ทีม่อียูว่่าครอบคลมุการด�าเนินการ      

ทีเ่ปลีย่นแปลงหรือไม่ หากไม่ครอบคลมุให้จดัท�าเพิม่เตมิ รวมถงึ  Technical 

Data Sheet, Product Specification, Product Standard ของทกุหน่วย

งานที่ด�าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

6) น�าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดตามแผนงาน

7) ประเมินและติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 

ทั้งในด้านความพึงพอใจของลูกค้า สถานการณ์ด้านการตลาด และ       

ผลกระทบทีม่ต่ีอกระบวนการผลติทัง้ในเชิงบวกและเชงิลบ เพือ่รายงาน

ในที่ประชุม VOC ประจ�าทุกเดือน

การพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการทีผ่่านมา ได้แก่ การควบคมุค่า 

MEG และ DEG เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในกลุ่ม Oil & Gas               

การเพิ่มมูลค่าในกลุ่ม EA โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ PAKAMID-D และ     

PAKAMID-M และผลติภัณฑ์อกี 2 ชนิดทีม่าจากความต้องการของลกูค้า

คอื TEA Low Iron ทีต้่องการค่า Iron Content ต�า่กว่า 5 ppm ซึง่ต�า่กว่า

ค่าควบคุมตามปกติที่ 10 ppm และผลิตภัณฑ์ MEA 99% ที่ต้องการค่า 

Purity สงูกว่าปกต ิส�าหรับกระบวนการทีม่กีารปรับปรุงเพือ่ผลติผลติภณัฑ์

ใหม่ ได้แก่ โครงการ TEG on Purpose เพื่อให้ผลิตผลิตภัณฑ์ TEG ได้

มากขึ้น 

จากการที ่EOB-BU มุง่มัน่ในการพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการ

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ท�าให้

สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่มีแนวโน้มที่สูงข้ึน, ความ 

พึงพอใจของลูกค้าสูงกว่าคู่แข่งและค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม, เช่นเดียวกับ 

ความผูกพันของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศสูงกว่าคู่แข่ง 

ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

จากการศึกษาพบว่าความส�าเร็จของ EOB-BU มาจากปัจจัยส�าคัญ 
4 ประการด้วยกันคือ

การพัฒนาระบบงานและเครื่องมือต่าง ๆ ของ EOB-BU มาจาก
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงคนใน
องค์กรต่างให้ความส�าคญั จนสามารถก้าวข้ามอปุสรรคต่างๆ ไปได้ ทัง้น้ี
ส่วนหน่ึงมาจากการสื่อสารของผู้บริหารที่สร้างความเข้าใจในนโยบาย 
ทศิทางทีจ่ะก้าวเดนิไป เป้าหมายทีจ่ะไปถงึ รู้เท่าทนัสถานการณ์เพือ่การ
ท�างานเชิงรุก เช่น สถานการณ์ตลาด ปัญหาและอปุสรรคทีอ่าจจะเกดิข้ึน 
โดยการสื่อสารถ่ายทอดจากผู้บริหารทุกระดับไปจนถึงผู ้ปฏิบัติงาน   

1. ก�รสื่อส�รของผู้บริห�ร
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แม้ว่า EOB-BU เป็นผู้ผลิตเอทิลีนออกไซด์รายเดียวของประเทศ       
แต่คู่แข่งจากต่างประเทศก็มีอยู่หลายราย และมีก�าลังการผลิตที่สูงกว่า 
การท�าความเข้าใจความต้องการของลกูค้าเพือ่ตอบสนองความพงึพอใจ
อย่างสม�า่เสมอนัน้ ข้อมลูลกูค้า ความสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่น ท�าให้สามารถ
วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงได้อย่างชัดเจน เพราะไม่ใช่เพียงความ
ต้องการที่เป็นข้อร้องเรียน หรือบอกกล่าว แต่การสังเกตวงจรชีวิต
ผลติภณัฑ์ทีล่กูค้าน�าไปใช้น้ัน สามารถตอบสนองความต้องการลกูค้าได้
เหนือความคาดหมาย ซึ่งเป็นบทบาทส�าคัญของหน่วยงานการตลาด 
(Marketing  Development) และการขาย (Sale) นอกจากนั้นการขาย
เฉพาะตลาดภายในประเทศ ก็ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความยั่งยืน      
ให้กบัธุรกจิ การแสวงหาตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะในต่างประเทศจงึมคีวาม
จ�าเป็นเช่นเดียวกัน Marketing Intelligence คือการตลาดเชิงรุกของ
หน่วยงานการตลาด (Marketing  Development) และการขาย (Sale) 
ในการรักษาตลาดและแสวงหาตลาดใหม่ ด้วยการรู้จักผลิตภัณฑ์อย่าง
ลกึซึง้ว่าสามารถน�าไปใช้ในอตุสาหกรรมใด เป็นองค์ประกอบหรือตวัช่วย
ในการผลิตของอุตสาหกรรมใด เพื่อเจาะตลาดที่เป็น Niche Market      
ที่ไม่เน้นปริมาณแต่ให้มูลค่าสูง Market Intelligence จึงท�าให้ EOB-BU 
สามารถรักษาฐานลกูค้าเก่า ทีม่คีวามผกูพนัอย่างยาวนาน และได้ลกูค้า
ใหม่เข้ามาอย่างสม�า่เสมอ โดยปัจจบุนัมกีารส่งออกไป  40 ประเทศทัว่โลก

ท�าให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า
ทกุคนในองค์กรจะมคีวามเข้าใจตรงกัน และมคีวามกระตอืรือร้นในการ
พฒันาการปฏบิตังิานไปสูค่วามเป็นเลศิ ผูบ้ริหารจงึใช้ช่องทางทีห่ลากหลาย
เพื่อให้เข้าถึง และใช้หลายรูปแบบเพื่อสร้างความตระหนักจนท�าให้การ
แสวงหาความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานเป็นวิถีการท�างานของ EOB-BU 
เช่น นโยบายด้านความปลอดภัย จะมีการสื่อสารทั้งที่เป็น Safety Talk 
ทัง้ในการประชุมใหญ่ (Town Hall) และการประชุมย่อยในระดบัหน่วยงาน 
การสือ่สารอย่างไม่เป็นทางการในระหว่างการปฏบิติังาน (Safety Walk) 
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) หรือนโยบายการลด
ต้นทนุ สือ่สารถงึความท้าทายทีเ่กดิข้ึนตลอดเวลาเพือ่ให้เหน็ความจ�าเป็น 
เป็นต้น ท�าให้ EOB-BU มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติการด้วยต้นทุนต�่า 
มีความเสถียร และมีการใช้พลังงานต�่าในระดบั World Class

2. ก�รตล�ดเชิงรุก



38 Best Practices 2018

การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าน้ัน ต้องมีวิธีปฏิบัติที่เป็น 
กระบวนการและสอดคล้องกันทัง้ในระบบงาน และวฒันธรรมการท�างาน
ในองค์กร EOB-BU ให้ความส�าคัญกับการท�างานเป็นทีมตั้งแต่การ
ออกแบบโครงสร้างระบบงานในองค์กร เพื่อให้การตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าเป็นไปอย่างทนัการณ์ และถกูต้อง หน่วยงานวางแผน
การผลติ (Production Planning) การตลาด (Marketing  Development) 
และการขาย (Sale) ทีอ่ยูใ่นฝ่ายเดยีวกนั จงึเป็นหน่วยงานทีท่�างานร่วมกนั
อย่างใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา เพราะอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นราคาวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลต่อ
ต้นทนุ การเจาะตลาดใหม่ทีม่คีวามต้องการทีแ่ตกต่างไปจากกลุม่ลกูค้าเดมิ 
ในแต่ละข้ันตอนการผลติถอืว่าเป็นหน้าทีข่องทกุคนทีต้่องช่วยกนัให้เป็น
ไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเป้าหมาย สะท้อนกลบัปัญหา
และอปุสรรคทีเ่กิดข้ึน แลกเปลีย่นเรียนรู้ทัง้ความส�าเร็จและความล้มเหลว 
เพื่อเป็นบทเรียนและต่อยอดความส�าเร็จ การท�างานเป็นทีมจึงเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ EOB-BU ที่ท�าให้คนในองค์กรมีความสุข
ในการท�างาน มีความผูกพันต่อองค์กร ด้วยความเชื่อว่าทุกคนคือส่วน
หนึ่งของความส�าเร็จ

3. ก�รทำ�ง�นเป็นทีม
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