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1. แนะน Qian Hu Corporation Limited
Qian Hu Corporation Limited ค4อ บร&ษ7ทผ:;น+าธ,รก&จส>งออกปลาสวยงาม ทBมยอดการส>งออกปลาแต>ละเด4อนกว>า 500,000
ต7ว มากกว>า 1,000 สายพ7นธ,I เพ4Bอจ+าหน>ายใน 60 ประเทศท7Bวโลก ซOBงน7บเปPนผ:;มส>วนส+าค7ญทBช>วยผล7กด7นให;ส&งคโปรIก;าวขOTนส:>ประเทศ
ผ:;น+าการส>งออกปลาสวยงามระด7บโลก ด;วยยอดการส>งออกรวมท7Tงส&นT ประมาณ 30% ของตลาดโลก
ในย,คส7งคมฐานความร:; บร&ษ7ท Qian Hu ได;ด+าเน&นก&จการด;วยการบ:รณาการการบร&การปลาสวยงามท7Tงหมดเข;าไว;ด;วยก7น
แบบ One-stop service ด;วยการเปPนท7Tงผ:;จ7ดหา ผ:;จ+าหน>ายปลกและส>งท7Tงในและต>างประเทศ รวมถOงการผสมพ7นธ,Iปลาเพ4Bอให;ได;สาย
พ7นธ,ใI หม>ทBสวยงามและแขPงแรง เปPนทBต;องการของตลาด ปจ7 จ,บ7นบร&ษ7ทได;ขยายก&จการด;วยการต7Tงบร&ษ7ทใน 3 ประเทศ นอกจากใน
ส&งคโปรI ได;แก> มาเลเซย จน รวมถOงไทย โดยมพน7กงานกว>า 550 คน ท7TงนTหากสร,ปธ,รก&จหล7กของบร&ษ7ทสามารถแบ>งเปPน 3
ประเภท ค4อ ธ,รก&จปลาสวยงาม อ,ปกรณIตกแต>งปลาต:; และบรรจ,ภ7ณฑI (ถ,งพลาสต&กเพ4Bอบรรจ,ปลา)
บร&ษ7ท Qian Hu ได;ด+าเน&นก&จการทBเกยB วข;องก7บปลาสวยงามแบบครบวงจร ท7Tงการน+าเข;า การส>งออก และการท+าฟารIม
ซOBงมปลาสวยงามมากกว>า 500 สายพ7นธ,I ทBเพาะเลTยง รวมถOงการเปPนผ:;ผล&ตและจ7ดจ+าหน>ายอ,ปกรณIเกBยวก7บปลาสวยงามและส7ตวI
เลTยงมากกว>า 500 ชน&ด นอกจากจะผล&ตส&นค;าด7งกล>าวภายใต;แบรนดIของตนเอง ย7งร7บจ;างผล&ตให;ก7บบร&ษ7ทรายย>อยอ4Bนๆ ทBต;องการ
ขณะทB ภารก&จ ว&ส7ยท7ศนI ค>าน&ยมหล7ก และกลย,ทธI ของบร&ษ7ท ค4อ
ภารก&จ : เพ4Bอสร;างผ:;ร>วมท,นในก&จการและการก;าวขOTนส:>บร&ษ7ททBด+าเน&นก&จการทBเกBยวข;องก7บปลาสวยงามระด7บโลก ผ>าน
ผล&ตภ7ณฑIและบร&การทBมค,ณภาพและนว7ตกรรมในการผล&ต
ว&ส7ยท7ศนI : ผ:;จ7ดหา ผสมพ7นธ,I เพาะเลTยงและจ+าหน>ายปลาสวยงาม อ,ปกรณIตกแต>งปลาสวยงามรายใหญ>ทBส,ดของโลก โดย
โมเดลการด+าเน&นธ,รก&จขOTนอย:>ก7บการเต&บโตใน 4 ส>วน ค4อ
1. การส>งออกปลาสวยงามและอ,ปกรณIตกแต>ง
2. การจ+าหน>ายปลาสวยงามและอ,ปกรณIตกแต>ง
3. การผล&ตอ,ปกรณIตกแต>งปลาสวยงามและส7ตวIเลTยง
4. การผสมพ7นธ,IและเพาะเลTยงปลาม7งกร
ค>าน&ยมหล7ก :
1. ความซ4Bอส7ตยI
2. การสร;างสรรคIงานทBมค,ณค>า
3. การเปPนเจ;าของก&จการ

4. การท+างานเปPนทม
กลย,ทธIการข7บเคล4Bอนเพ4Bอก;าวส:ค> วามส+าเรPจ :
1. การให;ความส+าค7ญแก>ล:กค;า
2. ความเชBยวชาญและโดดเด>นของทมงาน
3. ค,ณภาพของผลงานและบร&การ
4. ความเข;มแขPงทางการเง&น

2. ตวขบเคล!"อนท%"ส คญในก รประย-กต.ใช0 KM
หนOBงในว7ตถ,ประสงคIหล7กของการประย,กตIใช; KM ส+าหร7บ บร&ษ7ท Qian Hu ค4อ การขยายขดความสามารถด;านต>างๆ ส:จ> ,ด
ส:งส,ด โดยอาศ7ยความร:แ; ละส&นทร7พยI ซOBงสามารถเรยนร:;จากประสบการณIและความร:ใ; นอดต ส:>การสร;างสรรคIความร:ใ; หม>และการเปPน
”Smart organization” โดยต7วข7บเคล4BอนทBส+าค7ญในการประย,กตIใช; KM ในบร&ษ7ท ได;แก>
1. Kenny Yap ประธานกรรมการบร&ษ7ท Qian Hu ส+าหร7บ Kenny Yap น7Tนมเป;าหมายหนOBงทBส+าค7ญในการน+า KM
7
มาประย,กตIใช; ค4อ เพ4BอหลกเลBยงปญหาท
Bไม>สามารถเกPบรวบรวมความร:; ความเชBยวชาญ และประสบการณI ของพน7กงาน
คนหนOBงๆ กรณทBลาออกจากทBท+างาน
2. ภารก&จและความต;องการความแตกต>างเพ4Bอการแข>งข7น ด;วยพ7นธก&จหนOBงของบร&ษ7ททBต;องการสร;างความแตก
ต>างจากค:แ> ข>งในแง>ค,ณภาพของผล&ตภ7ณฑIและบร&การ รวมถOงนว7ตกรรมและการสร;างผ:;ร>วมท,น ซOBงส&Bงส+าค7ญ ค4อ การ
7
บร&หารจ7ดการท,นและทร7พยIส&นทางปญญาของบร&
ษ7ท เพ4Bอช>วยให;บรรล,พ7นธก&จด7งกล>าว
3. การขยายความพOงพอใจและการตอบสนองความต;องการของล:กค;า
4. การสร;างพ7นธม&ตรและความคงอย:>อย>างแขPงแกร>งของก&จการ

3. ก รสร5 งสรรค.ค-ณค0 ผ0 นกลย-ทธ. KM
น7บต7Tงแต>ป 2002 บร&ษ7ทได;เร&Bมน+ากลย,ทธIมาประย,กตIใช; เพ4Bอขยายประส&ทธ&ภาพในการด+าเน&นธ,รก&จ โดยกลย,ทธIด7งกล>าว
เรยกว>า FISH
F ย>อมาจาก Fish ค4อ ปลา (ธ,รก&จหล7กของบร&ษ7ท)
I ย>อมาจาก Intelligent ค4อ ความชาญฉลาด
S ย>อมาจาก Strong ค4อ ความแขPงแกร>ง
H ย>อมาจาก Harmonious ค4อ ความกลมเกลยว
โดยค+าด7งกล>าวส4Bอให;ร:;ว>า บร&ษ7ท Qian Hu จ+าเปPนจะต;องพร;อมร7บการเปลBยนแปลงทางธ,รก&จทBเก&ดขOTนตลอดเวลา
เสม4อนปลา

4. กลย-ทธ.ทเ%" ก%"ยวข5องกบล;กค5
การให;ความส+าค7ญก7บล:กค;า ค4อ ส&งB ส+าค7ญของบร&ษ7ท ด7งน7Tนการประย,กตIใช;กลย,ทธIทBหลากหลายทBได;เรยนร:;มา เพ4Bอ

ว&เคราะหIและคาดการณIความต;องการของล:กค;าและตลาดในอนาคต รวมถOงการต&ดต>อและการเข;าร>วมงานประช,มว&ชาการและ
น&ทรรศการต>างๆ ตลอดจนการต&ดตามรายงานการส+ารวจและความค&ดเหPนของล:กค;าจOงเปPนเร4Bองจ+าเปPน
บร&ษ7ท Qian Hu มการพ7ฒนากลย,ทธIด;านทร7พยากรมน,ษยI (Human Resources : HR) พร;อมแหล>งเรยนร:; รวมถOงการ
ท+าให;บรรยากาศในทBท+างานเปPนเสม4อนครอบคร7วเดยวก7น ไม>เพยงเท>านTย7งมการประช,มหาร4อเพ4Bอแก;ไขปร7บปร,งแผน HR ท,กระด7บ
และการว&เคราะหIกรณศOกษาเพ4Bอน+ามาประย,กตIใช;
ในเร4Bองการสร;างสรรคIค,ณค>าด;วยการเช4Bอมโยง KM ก7บเป;าหมายของบร&ษ7ท ได;มการประกาศช7ดว>าความร:;เปPนส>วนส+าค7ญ
และจ+าเปPนย&Bงในการสร;างสรรคIงานทBมค,ณค>า การประย,กตIใช; KM เพ4Bอกระต,น; ให;เก&ดการปร7บปร,งเร4Bองการต7ดส&นใจและการขยายการ
สร;างสรรคIงานทBมค,ณค>า โดยได;พ7ฒนาและปร7บปร,งองคIกร ว7ฒนธรรม และเทคโนโลยทBเกBยวข;องก7บกระบวนการการด+าเน&นธ,รก&จ
บนฐานความร:; การค;นคว;าหาความร:;จากภายนอกและการว&จ7ยร>วมก7บหน>วยงานอ4Bน ซOBงเปPนหน>วยงานทBน+า KM มาประย,กตIใช; เช>น
Temasek Life Sciences Laboratory และ In-One Technology Pte. Ltd. เพ4Bอสร;างความร:;ใหม> แล;วน+ามาบ:รณาการก7บนว7ตกรรม
การผล&ต

5. ร งวล
ด;วยความม,>งม7Bนอย>างต>อเน4Bองส:>การเปPนเล&ศทางธ,รก&จ การสร;างสรรคIผลงานทBมค,ณค>า และนว7ตกรรมด;วย KM ท7TงนTเพ4Bอให;
ได;รบ7 การสน7บสน,นและการยอมร7บในวงกว;าง เหPนได;จากต7วอย>างรางว7ลทBบร&ษ7ทได;ร7บ
1. Singapore Innovation Awards 2003 โดย SPRING Singapore ซOBง Mr.Raymond Lim ร7ฐมนตรของ The
State for Foreign Affairs and Trade and Industry of Singapore ได;เคยกล>าวชมเชย บร&ษ7ท Qian Hu ว>าค4อ
ส7ญล7กษณIของนว7ตกรรม
2. ป 2004 เปPนบร&ษ7ท SMEs รายแรกทBได;รบ7 รางว7ล Singapore Quality Award (SQA) รางว7ลทBมอบให;แก>บร&ษ7ททB
มมาตรฐานการด+าเน&นธ,รก&จทBเปPนเล&ศ
3. บร&ษ7ทแรกทBผ>านมาตรฐาน ISO 9001
4. ป 2006 ได;รบ7 รางว7ล Developer Standard โดย SPRING Singapore

6. ข>นตอนก รด เน@ นก ร
แท;จร&งแล;วครอบคร7ว Yap ซOBงเปPนเจ;าของบร&ษ7ท Qian Hu เร&Bมต;นก&จการด;วยการท+าฟารIมเลTยงไก>กอ> นจะเปลBยนมาเปPน
ฟารIมเลTยงหม: แต>เม4Bอร7ฐบาลส7งB ป&ดก&จการฟารIมเลTยงหม:ท7Bวประเทศ เน4Bองจากเหต,ผลด;านสาธารณส,ขช>วงป 1980 ท+าให;ครอบคร7ว
ต;องเปลBยนคอกหม:มาเปPนบ>อน+Tาและเร&BมเลTยงปลาหางนากย:ง อย>างไรกPตามเม4Bอเก&ดน+Tาท>วมจากเหต,ฝนตกหน7กเม4Bอป 1989 กPท+าให;
7 บ7น) ได;เข;ามาด+าเน&น
บ>อเลTยงปลาได;ร7บความเสยหายอย>างหน7ก กระท7Bง Kenny Yap (ประธานกรรมการบร&ษ7ท Qian Hu คนปจจ,
การปร7บปร,งร:ปแบบการบร&หารก&จการใหม> พร;อมน+าแนวความค&ดเร4Bอง KM และความเปPนเล&ศทางธ,รก&จมาประย,กตIใช;
การปร7บปร,งร:ปแบบการด+าเน&นงานของบร&ษ7ทเร&BมขOTนเม4Bอป 1997 ด;วยกลย,ทธIการวางแผนธ,รก&จ ต>อด;วยการปร7บปร,ง
โครงการต>างๆ ในบร&ษ7ท มาตรการในการเปลBยนแปลงองคIกร การเปลBยนแปลงโครงสร;างองคIกร การปร7บกระบวนการท+างาน การ
ปร7บปร,งเทคโนโลยและเทคโนโลยสารสนเทศ รวมถOงการปร7บปร,งก+าล7งคน พฤต&กรรม ว7ฒนธรรมองคIกร และท&ศทางองคIกร
ความท;าทายแรก ของการเข;ามาบร&หารก&จการของ Kenny Yap ค4อ การปร7บโครงสร;างขององคIกรทBเหมาะสมเพ4Bอ
สน7บสน,นกลย,ทธIการด+าเน&นงานของบร&ษ7ท ในครอบคร7ว Yap น7TนมพBน;องจ+านวนมาก การบร&หารจ7ดการในครอบคร7วระหว>างพBน;อง

จOงเปPนเร4Bองส+าค7ญ เพ4Bอสร;างความสมด,ลระหว>างครอบคร7วและการด+าเน&นก&จการบร&ษ7ท
นอกจากนTป 1995 บร&ษ7ทได;ลงท,นมากกว>า 6 ล;านดอลล>ารIส&งคโปรI เพ4Bอปร7บปร,งเทคโนโลยในบร&ษ7ท ด;วยท7ศนคต&ของ
7 ยส+าค7ญในการข7บเคล4Bอนก&จการ และเทคโนโลยเปPน 1 ใน ก,ญแจส+าค7ญของ KM เพ4Bอเพ&Bม
Kenny Yap ทBว>าเทคโนโลยใหม>เปPนปจจ7
ประส&ทธ&ภาพการใช;ทBด&นและความสามารถในการผล&ต Kenny Yap สร;างฟารIมทBมเทคโนโลยข7Tนส:งบนพ4TนทB 400 เอเคอรI และบ:รณา
การก&จการการผสมพ7นธ,I ฟารIม การน+าเข;าและส>งออกเข;าไว;ด;วยก7น ระบบ High-tech ฟารIม ทBวา> ประกอบด;วย การควบค,มอ,ณหภ:ม&
ในโรงเร4อนบรรจ, ห;องแลPบส+าหร7บทดสอบปลาและว&เคราะหIน+Tา รวมถOงเคร4Bองม4อเฉพาะ ระบบบรรจ,หบห>ออ7ตโนม7ต& RFID tag และ
PDA ส+าหร7บพน7กงานขาย โดยเร4Bองการพ7ฒนาและการประย,กตIใช;เทคโนโลยเพ4Bอการใช;เทคโนโลยทBดกว>า บร&ษ7ท Qian Hu ได;ให;
ความส+าค7ญก7บการว&จ7ยและพ7ฒนา น+าไปส:>การพ7ฒนาเคร4Bองอ7ตโนม7ต&ส+าหร7บบรรจ,ปลาสวยงามเปPนเคร4Bองแรก ด;วยเง&นท,นมากกว>า 2
แสนดอลล>ารIสง& คโปรI ซOBงช>วยให;การบรรจ,ปลาสวยงามสามารถประหย7ดแรงงานพน7กงานจาก 9 คน 9 ชม. 300 กล>อง เปPน 3 คน 4
ชม. 500 กล>อง โดยบร&ษ7ทต7TงใจทBจะลงท,นในเทคโนโลยใหม> ด;วยความค&ดทBวา> “หนทางเดยวทBจะท+าให;อย:>รอดได;คอ4 การเพ&Bมความ
สามารถในการผล&ต การเพ&Bมพ:นท7กษะ และความร:;ทBสมบ:รณIของพน7กงาน” นอกจากนTเพ4Bอให;แน>ใจว>ากลย,ทธIการจ7ดการทร7พยากร
บ,คคลของบร&ษ7ทสน7บสน,นเป;าหมายทางธ,รก&จของก&จการ Kenny Yap ได;น+าระบบการให;รางว7ลแก>พน7กงานทBมผลงานยอดเยBยมมา
ใช;รวมถOงการใกล;ช&ดและความเปPนม&ตรก7บพน7กงาน

7. ปญห และแนวท งก รแก5ไข
ในการสร;างความสมด,ลของการบร&หารของคนในครอบคร7วในแง>อ+านาจหน;าทBและโครงสร;างการท+างาน Kenny Yap ต;อง
ใช;เวลาประมาณ 2-3 ป กว>าจะได;ร7บการยอมร7บในทBส,ด โดยประสบการณIทBผ>านมา ค4อ การต>อต;านเร4BองการเปลBยนแปลง รวมถOง
7
การทBสมาช&กในครอบคร7วร:;สOกว>าถ:กค,กคาม ซOBงเปPนความท;าทายทBย,>งยากในการเผช&ญหน;าก7บป ญหาด7
งกล>าว “การเปลBยน Mindset
เปPนหนทางเดยวหากคนน7Tนยอมร7บการเปลBยนแปลง”
แม;ว>าว7ฒนธรรมขององคIกรของ Qian Hu จะพ7ฒนาจากธ,รก&จครอบคร7วส:บ> ร&ษ7ท อย>างไรกPตามเพ4Bอการจ7ดการการ
7
เปลBยนแปลงทBมประส&ทธ&ภาพและการแบ>งปนความร:
; มความจ+าเปPนส+าหร7บการร7กษาว7ฒนธรรมบางเร4Bองของครอบคร7ว บวกก7บ
มาตรการอ4Bนๆ ของบร&ษ7ท เช>น แบบส+ารวจความค&ดเหPนของพน7กงาน Feed back จากบ,คคลทB 3 และพน7กงานทBลาออก รวมถOง
การสร;างก&จกรรม เช>น การรวมกล,>มอย>างไม>เปPนทางการ และการฝOกอบรม เปPนต;น

8. ก รคดเล!อกและก รประย-กต.ใช5เทคน@ คและเคร!"องม!อเพ!"อก รจดก รคว มร;5
บร&ษ7ทใช;ประโยชนIหลากหลายจากเทคน&คและเคร4อB งม4อการจ7ดการความร:; ในแง>ภารก&จ ว&ส7ยท7ศนI ค>าน&ยมหล7ก และ
กลย,ทธI ซOBงม,>งเน;นทBนว7ตกรรม ค,ณภาพ การสร;างสรรคIอย>างมค,ณค>า และความพOงพอใจของล:กค;า เคร4Bองม4อท7TงหมดทBถ:กน+ามา
ประย,กตIใช;ซOBงเน;นการบร&การล:กค;าแบบครบวงจรและการเปPนบร&ษ7ทช7Tนน+าของโลก
ระบบการบร&หารความส7มพ7นธIก7บล:กค;า (Customer Relationship Management : CRM) ของบร&ษ7ท ได;ถ:กบ:รณาการเข;า
ก7บ KM และรองร7บแฟลตฟอรIมส+าหร7บเคร4อข>ายและการแบ>งปน7 ความร:;ในกล,>มผ:;มส>วนได;ส>วนเสย ซOBงน+าไปส:>การจ7ดการทBดกว>า ขณะ
ทBระบบการจ7ดการสายการผล&ตของบร&ษ7ทน7Tนประกอบด;วยระบบบรรจ,และจ7ดส>งผล&ตภ7ณฑIแบบอ7ตโนม7ต& รวมถOงระบบน7บทBม
ประส&ทธ&ภาพ
ท7TงนTเพ4Bอรวบรวมและถ>ายโอนความร:;จากสาขาต>างๆ ของบร&ษ7ทท7Bวโลก ซOBงแต>ละสาขามเซ&รIฟเวอรIท7TงหมดทBถก: เช4Bอมโยงก7น
ผ>าน Virtual Private Network : VPN โดยข;อม:ลในแต>ละสาขาจะถ:กส>งไปย7งระบบกลางทBส&งคโปรIในท,กว7นเพ4Bอการจ7ดการความร:;ทBม
ประส&ทธ&ภาพ และ ในเวPบไซตIกPได;รวบรวมความร:;ทBจ+าเปPนส+าหร7บผ:;มส>วนได;ส>วนเสยของบร&ษ7ท ภายใต;แนวค&ดทBวา> “Interactive และ
Educational”

แนวทางการส'(อสารระหว,างผมส,วนไดส,วนเสยหลกและผบร3 หารอาว4โส (Senior executive) ของบร3 ษท
ผ:;มส>วนได;ส>วนเสย

แฟลตฟอรIมการส4Bอสาร

Senior executive
ทBเกBยวข;อง

กล,>มเป;าหมาย

ความถB

ภายใน
พน7กงาน

- Coffe break
- การรวมกล,>มแบบไม>
เปPนทางการ
- การประช,มกรรมการ
- Focus groups
- Floor walks

- Senior management - พน7กงานท,กคน ท,ก
- Managers chair
ระด7บ
meeting
- การสร,ปย>อ การเสนอ
รางว7ล การหาร4อ
เปPนต;น

- รายว7น
7
- รายปกษI
- รายเด4อน
- รายไตรมาส
- รายป

ล:กค;า

- การประช,ม
- การส7มมนา
- การส+ารวจ
- Floor walks

- Senior management - ล:กค;า CEO
- ผ:;จ7ดการและผ:;จ7ดการ - Senior management
ฝา> ย
- ล:กค;า
- Managers chair
meeting
- การสร,ปย>อ การเสนอ
รางว7ล การหาร4อ
เปPนต;น

- รายส7ปดาหI
- รายเด4อน
- รายไตรมาส
- รายป

ผ:;ผล&ต

- การเจรจาต>อรอง
- การประช,ม
- การว&จารณI

- Senior management
- คล7งส&นค;า
- ผ:;จ7ดการสาขา
- ประช,ม การสร,ปย>อ
การตรวจสอบ การเสนอ
รางว7ล

- ผ:ผ; ล&ต CEO
- ผ:;เชBยวชาญและ
พน7กงานของบร&ษ7ทผ:;
ผล&ต

- รายป
- การตรวจสอบ
- ก&จกรรมประจ+าป

ผ:;ลงท,น

- ผลงานทBน+าเสนอ
- การสอบถาม
- การว&เคราะหI
- การประช,มว&ชาการ
- Feed back

- Senior management
- การส4Bอสารภายใน
องคIกร
- การสร,ปย>อ

- ผ:;ว&เคราะหI และ
- รายไตรมาส
Shareholder
- รายครOงB ป
- Media/public analyst
and shareholders

ภายนอก

การจ7ดการความร:; การจ7ดการทร7พยากรมน,ษยI และว7ฒนธรรม ภายในบร&ษ7ทได;มแผนการจ7ดการทร7พยากรมน,ษยI (Human
Resource Management : HRM) การกระต,น; พน7กงานเพ4Bอเรยนร:;และแบ>งปน7 ความร:; เพ4Bอรวบรวมและถ>ายโอนความร:; โดยแผนและ
ความต;องการของ HR ของบร&ษ7ท Qian Hu ได;ถก: มอบหมายลงมาเปPนระบบ HR ใน 5 ข;อได;แก>

1. การเตรยมและการวางแผนก+าล7งคน
2. ข;อส7ญญาและการเข;าไปเกBยวข;องก7บพน7กงาน
3. การฝOกฝนและการพ7ฒนาการศOกษา
4. ส,ขภาพและความพOงพอใจของพน7กงาน
5. การตระหน7กและการจ7ดการการปฏ&บ7ต&งาน
แผนและการฝOกปฏ&บ7ต& HR ถ:กพ&จารณาอย>างต>อเน4Bองและสม+Bาเสมอผ>านการประช,มรวมถOงการศOกษากรณศOกษาทBเกBยวข;อง
ขณะทBเร4Bองว7ฒนธรรมองคIกร บร&ษ7ทสน7บสน,นการให;ก+าล7งใจและสภาพแวดล;อมการท+างานทBเปPนบวก มการประช,มทBเปPนก7นเองบ>อย
คร7Tง มการหม,นเวยนงาน (Rotation) โปรแกรมการฝOกอบรมส+าหร7บพน7กงาน โดยว7ฒนธรรมของ Qian Hu ค4อ การกระต,น; การรวม
ก7นของนว7ตกรรมและ KM การร7บฟง7 ความค&ดเหPนใหม>ๆ ความเช4Bอม7Bน การท+างานเปPนทม การบรรล,เป;าหมายและค,ณภาพ รวมถOง
การต7ดส&นใจทBเก&ดขOTนในท,กระด7บของบร&ษ7ท
วฒนธรรมองค?กร
ค>าน&ยม

นโยบาย

พฤต&กรรม

การปฏ&บ7ต&

ความซ4Bอส7ตยI
อะไรค4อว&ถทางทBบร&ษ7ทด+าเน&น - นโยบาย ความต;องการหล7ก
ธ,รก&จด;วยความซ4Bอส7ตยI ความ และการประช,มถOงความ
เช4Bอม7Bนไว;ใจ การอ,ท&ศตน และ ต;องการของล:กค;า
ความร7บผ&ดชอบ

เร&Bมจากความซ4Bอส7ตยIและความ
ร7บผ&ดชอบ การร7กษาส7ญญา
และข;อตกลง การร7กษาความ
เช4Bอม7Bน และการพ:ดเม4Bอร:;สOกว>า
มบางอย>างทBผ&ดเก&ดขOTน

- การตรวจสอบ
- การควบค,มค,ณภาพ
- ISO
- การหาร4ออย>างต>อเน4Bอง

ท,กธ,รก&จประย,กตIใช; SQC ท,ก
ความพยายามเพ4Bอการท+างาน
ร>วมก7นเปPนทม เพ4Bอบรรล,
ว7ตถ,ประสงคIและเป;าหมายของ
บร&ษ7ท

- การร7บฟง7 และเข;าใจความ
ต;องการของล:กค;าและ
พ7นธม&ตร
- การมองหามต&ของทมงาน
มองหาว&ถทางเพ4Bอสร;างการ
เรยนร:;และการสน7บสน,น
- การมองหาและการประย,กตI
ใช;กรณศOกษา

- Feed back ของล:กค;า
- แผนงานและกล,>มเป;าหมาย
ท7Tงระยะส7นT และยาว
- การอบรมอย>างต>อเน4Bอง

- การมความค&ดสร;างสรรคI
Mindset ทBเกBยวข;องก7บ
นว7ตกรรม
- การเรยนร:;จากส&Bงต>างๆ ทBด
และน+ามาประย,กตIใช;
- นว7ตกรรม ผล&ตภ7ณฑI และ

- การประย,กตIเพ4Bอการ
เปลBยนแปลง
- การสร;างความส+าเรPจและ
เรยนร:;จากความผ&ดพลาด
- การยอมร7บความผ&ดพลาด
- ความค&ดสร;างสรรคIและการ

- CRM
- การขยายฐานล:กค;า
- Benchmarking
- การเรยนร:;กรณศOกษาและ
การน+ามาประย,กตIใช;

การสร;างสรรคIค,ณค>า
การสร;างค,ณค>าก7บส&BงทBท+า
อย>างต>อเน4Bองและให;ดกว>าทB
ผ>านมา

การเปPนเจ;าของก&จการ
การค&ดนอกกรอบ

บร&การใหม>ๆ

สร;างสรรคIสง&B ใหม>ๆ
- การพ:ดด;วยความม7Bนใจ การ
7
แบ>งปนความร:
แ; ละความค&ด

พน7กงานท+างานร>วมก7นเพ4Bอ
สร;างครอบคร7ว Qian Hu

- การท+าให; Qian Hu เปPน
บร&ษ7ทช7Tนน+าของโลก ด;วยพล7ง
ของ Qian Hu
- การเข;าถOงความพOงพอใจของ
ล:กค;าด;วยการท+าท,กอย>างด;วย
ความชาญฉลาด

การท+างานเปPนทม
การสน7บสน,นความส7มพ7นธI
ความปรองดอง และพล7งของ
ทมงาน

- การทบทวนผลการปฏ&บ7ต&งาน
การมอบรางว7ลให;แก>พน7กงาน
การจ7ดก&จกรรมส7นทนาการ
และก&จกรรมการก,ศล เปPนต;น

9. ก รตระหนกถJงภ ยในและภ ยนอกองค.กร
เพ4Bอให;ม7BนใจถOงผลการปฏ&บ7ต&งานและการยอมร7บในบร&ษ7ท การส+ารวจความค&ดเหPนของพน7กงาน จOงถ:กน+ามาใช;เปPนเคร4Bอง
7
ม4อ เพ4Bอร7บฟง7 ความค&ดเหPนและความร:;สOกของพน7กงานและตรวจสอบส&นทร7พยIทางปญญาภายในบร&
ษ7ท โดยแผนก HR ได;ส>งเสร&ม
7
สน7บสน7นให;พน7กงานแต>ละคนเสนอความค&ดและค+าแนะน+าต>างๆ ทBม เพ4Bออ+านวยความสะดวกในการแบ>งป นความร:
;จากพน7กงานใน
บร&ษ7ท ซOBงสามารถใช;ความร:;นสT ร;างสรรคIผลงานหร4อผสานก7บความร:ใ; หม>
Qian Hu ได;ท+าการศOกษา เปรยบเทยบ และ Benchmarking เพ4Bอปร7บปร,งกระบวนการท+างาน โดยระบ,ช4Bอบร&ษ7ททBควรจะ
ท+า Benchmarking เพ4Bอเรยนร:; และทบทวนการบร&หารจ7ดการระบบ HR
ก3 จกรรม Benchmarking
ขอบเขต

รายช4Bอบร&ษ7ททB Benchmarking

ค+าอธ&บาย

ล:กค;า
- การจ7ดจ+าหน>าย

OSIM

กลย,ทธIสายการจ7ดเกPบ

- การบร&การล:กค;า

Robinson

การประย,กตIมาตรฐานและแผนงานเพ4Bอ
เสร&มก+าล7งอย>างต>อเน4Bองผ>านการฝOกอบรม
แก>พน7กงานขายปลก

- การส>งออกปลา รวมถOงการขายและการ Sunbeam
ก7กต7วไม>ให;เก&ดการแพร>เช4Tอโรค

การเรยนร:;กลย,ทธIและข7Tนตอนการขายเพ4Bอ
การส>งออก

การด+าเน&นการ

การเง&น
- Corporate governance

DBS, ST Engineering, Singtel

- ความโปร>งใส

ST Engineering

คน
- การฝOกอบรมและการพ7ฒนา

การเข;าร>วมการส7มมนา การเรยนร:ก; รณ

การประย,กตIแผนการพ7ฒนาบ,คคล รวมถOง

ศOกษา และการแบ>งปน7 ความร:;
- ค>าทดแทน

กรณศOกษาทBเหมาะสมจากบร&ษ7ทต>างๆ

การเรยนร:;จากบร&ษ7ทต>างๆ ซOBงมระบบทBด การประย,กตIใช;ระบบโบน7สทBย4ดหย,>นและ
กว>า
การด:เร4Bองค>าตอบแทนอ4Bนๆ ทBมการมอบ
ให;ใน Phillips Singapore

เพ4Bอผนวกความต;องการใหม>และความต;องการในอนาคตของล:กค;าส:แ> ผนกลย,ทธIของบร&ษ7ท คณะกรรมการซOBงถ:กแต>งต7TงขOTน
ในฐานะผ:;จ7ดการ CoPs ใช;การรวมกล,>มของ Knowledge worker เพ4Bอแบ>งปน7 และสร;างความร:;ใหม> ส+าหร7บ CoP ภายในองคIกรจะ
รวบรวมความร:;ทBเกBยวข;องท7Tงหมดและบ:รณาการซOBงทBเก&ดขOTนส:แ> ผนและกลย,ทธIของบร&ษ7ท ท7TงนTเพ4Bอสร;างความร:;และเทคโนโลยใหม>
จะมการกระต,น; ให;ทมงานว&จ7ยและพ7ฒนาปรOกษาหาร4อก7บทBปรOกษาภายนอกและผ:;เชBยวชาญ ต7วอย>าง การว&จ7ยร>วมก7บบร&ษ7ท
Temasek Life Sciences Laboratory เช>น Genotyping โดย Polymorphic DNA markers หร4อ การผสมพ7นธ,IปลาอโรวานาทB
สามารถก+าหนดเพศของล:กปลาได; โดยน7บเปPนบร&ษ7ทแรก
นอกจากนTเพ4Bออ+านวยความสะดวกในการรวบรวม การแบ>งปน7 และการใช;ความร:; บร&ษ7ทได;พ7ฒนา Web-based KM
system ขOTน เพ4Bอรวบรวมและเผยแพร>ความร:;ของพน7กงานแต>ละคน การพ7ฒนาแอพพล&เคช7Bน Voice extensible markup
(VoiceXML) โดยเก&ดขOTนจากความร>วมม4อก7บบร&ษ7ท In-One Technology Pte.Ltd ซOBงระบบนTได;รวบรวมเอกสารและสารสนเทศของ
บร&ษ7ทโดยเฉพาะกรณศOกษาซOBงพน7กงานสามารถเข;าถOงผ>านอเมลและ SMS เปPนต;น
การใช;ประโยชนIความร:;ผ>านกรณศOกษา และ CRM รายงาน CRM จะถ:กน+ามาว&เคราะหIและประเม&นเปPนประจ+าโดยผ:;บร&หาร
อาว,โสของบร&ษ7ทร>วมก7บผ:;จ7ดการโครงการและผ:;จ7ดการตลาด ในการว&เคราะหIประกอบด;วยสถ&ต&ตา> งๆ ของล:กค;า จดหมายต&ชม ผล
ของมาตรฐานการบร&การล:กค;า มาตรฐานค,ณภาพ และจ+านวนของการร;องเรยน เปPนต;น ถ:กน+ามาเปPนโมเดลการบร&หารจ7ดการและ
การบร&การล:กค;า ท7TงนTเพ4Bอเพ&Bมพ:นความส7มพ7นธIก7บล:กค;า และการร7บม4อล:กค;า การฝOกอบรมในหล7กส:ตรการบร&การล:กค;าอย>างชาญ
ฉลาดถ:กก+าหนดขOTนส+าหร7บพน7กงานทBต;องต&ดต>อก7บล:กค;า

10. ก รต@ ดต มและก รวดผล
เพ4Bอต&ดตามและว7ดผล KM จะมการก+าหนด KPI เพ4Bอต&ดตาม ตรวจสอบ และว&เคราะหI
KPI สGาหรบต3 ดตามและวดผลกระบวนการสGาคญ
กระบวนการส+าค7ญ

ความต;องการ

KPI

การตลาด

ความต;องการของล:กค;า

ล:กค;าใหม>
ข;อร;องเรยนของล:กค;า
การร7กษาระด7บของล:กค;า
การส+ารวจความพOงพอใจของล:กค;า
ระด7บการแข>งข7น

การขาย

ค,ณภาพ
การประหย7ดเวลา

การปฏ&เสธการน+าเข;า
รายการส&นค;าทBส>งผ&ด
ความสามารถของบร&ษ7ทผ:;ขาย
การส>งตรงเวลา

การบรรจ,หบห>อและคล7งส&นค;า

ความถ:กต;องและมาตรฐานการด+าเน&นงาน รายการส&นค;าทBบรรจ,ผด&
การส>งค4นส4นค;าของล:กค;า

การผล&ต

ค,ณภาพและประส&ทธ&ภาพ

การตกล7บส&นค;าทBส>งออก
Daily losses
Deaths on arrival

การผสมพ7นธ,Iปลาอโรวานา

ค,ณภาพและประส&ทธ&ภาพ

อ7ตราปลาทBรอด
Daily losses
Deaths on arrival

การส>งมอบ

ประส&ทธ&ภาพ

การตกล7บส&นค;าทBส>งออก
จ+านวนทBส>งช;ากว>าก+าหนด
การส>งตรงเวลา

KPI สGาหรบกระบวนการสนบสน4นการจดการ
กระบวนการสน7บสน,นการจ7ดการ

ความต;องการ

ต7วชTว7ด

การเง&น

ความถ:กต;องและการประหย7ดเวลา

ความถ:กต;องและรายงานการเง&นต>อเน4Bอง

การประก7นค,ณภาพ

ระบบทBมประส&ทธ&ภาพ

ISO 9000, ISO 14001 การตรวจสอบ
ค,ณภาพ

ทร7พยากรมน,ษยI

พน7กงาน

อ7ตราพน7กงานทBลาออก
ด7ชนความพOงพอใจของพน7กงาน

การอบรม

ค>าเฉลBยช7BวโมงและสถานทBอบรม
อ7ตราการน+าไปใช;

การพ7ฒนาการผล&ต

ความพOงพอใจของล:กค;า

จ+านวนของส&นค;าใหม>

ความส7มพ7นธIและการส4Bอสาร

ความพOงพอใจของผ:;เยBยมชม

Feed back ของผ:;เยBยมชม

ส&Bงพ&มพI

การประหย7ดเวลา
การตอบสนองความต;องการ

การส>งมอบทBตรงเวลา
แนวค&ดการออกแบบทBเปPนต;นฉบ7บ

ระบบสารสนเทศ

ความร7บผ&ดชอบ
ความเชBยวชาญของพน7กงาน

ความเรPวและค,ณภาพของการตอบสนอง
ความเช4Bอถ4อในการบร&การ

การบ+าร,งร7กษา

ความสามารถของทร7พยากรส+าหร7บการ
ปฏ&บ7ต&งาน

ความถBของการล>ม

