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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานระบบส่ง ใน
ฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการ ส.ส.ท. มาอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่

ปี 2548 อาทิ การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล Thailand 
Quality Prize, เข้าร่วมกจิกรรมทศันศกึษา ณ ประเทศญ่ีปุ่นด้านกจิกรรม
คณุภาพ และส่งเสรมิรวมทัง้ให้ความส�าคญัในกจิกรรมเพิม่ผลผลติโดย
เฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมกลุ่ม QCC และ Kaizen เป็นต้น

บทบาทหน้าทีข่องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย คอื ผลติ
และจัดหาให้ได้มา ซึ่งพลังงานไฟฟ้าและน�ามาบริการให้กับผู้ใช้ไฟ 
ได้แก่ ประชาชน ภาคอตุสาหกรรม ภาคทีอ่ยู่อาศยั การไฟฟ้านครหลวง 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค รวมทัง้ด�าเนนิธรุกิจทีเ่ก่ียวเนือ่ง หรอืต่อยอด เช่น 
งานบ�ารุงรักษาไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือต่างประเทศและธุรกิจ
โทรคมนาคมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

และในครั้งนี้ TPA News ได้รับเกียรติจาก คุณธนา พุฒรังสี 
รองผู้ว่าการ ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พูดถึงมุม
มอง แนวคดิในการพฒันาบคุลากร พฒันาองค์กรทางด้านคณุภาพ เพ่ือ
ให้ กฟผ. เป็นองค์กรแห่งคณุภาพและให้บรกิารแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เม่ือพูดถึงสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

หรือ ส.ส.ท. รู้สึกและนึกถึงอะไร

ถ้าพูดถึงสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งได้รู้จักกัน
มานาน ในบทบาทของความร่วมมอืทางเทคโนโลยรีะหว่างไทยกบัญีปุ่น่ 
ต�าราทางวชิาการทีไ่ด้มกีารจดัพมิพ์จ�านวนมาก รวมทัง้ได้มกีารสนบัสนนุ
นกัวชิาการ ประกอบกบัได้มโีอกาสอ่านหนงัสอืเกีย่วกบั Safety ของท่าน
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม (ดร.วฑิรูย์ สมิะโชคด)ี และในช่วงหลงัๆ เมือ่
ได้มีการท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต การประกวด QCC กฟผ. 
ได้ส่งทีมเข้าร่วมประกวด จึงท�าให้คุ้นเคยและเห็นศักยภาพของ ส.ส.ท. 
ในเรื่องของการด�าเนินงาน อาทิ กระบวนการและบุคลากร เป็นต้น 
ส�าหรับวิทยากรของ ส.ส.ท. ถือได้ว่าเป็นผู้ช�านาญการ ขณะเดียวกัน 
ส.ส.ท. เองกเ็คยเชญิวทิยากรจาก กฟผ. ไปบรรยายในหลกัสตูรสมัมนา
ของ ส.ส.ท. ซึง่เป็นสิง่ทีด่ ีทีม่เีวทใีห้กบันกัวชิาการได้พบปะกนัและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก็เลยท�าให้อยากที่จะมาสนับสนุน 
ต�าราวิชาการ อบรมและเข้าร่วมประกวดผลงานทางด้านคุณภาพกับ 
ส.ส.ท. 

หลักสูตรและเหตุผลที่เลือกรับบริการจาก ส.ส.ท.

ส�าหรบั กฟผ. ส่วนใหญ่จะใช้การฝึกอบรมในรปูแบบ In-house 

Training ทีเ่ก่ียวข้องกับการเพ่ิมผลผลติและด้านคณุภาพให้กับพนักงาน 
อาทิ QCC, Kaizen รวมทั้งได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Thailand 
Quality Prize เข้าร่วมทัศนศึกษา ด้านกิจกรรมคุณภาพ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นต้น

สาเหตุที่ กฟผ. เลือกใช้บริการที่ ส.ส.ท. เพราะมีต�าราที่ได้
มาตรฐาน มีวิทยากรที่หลากหลายสาขา งานประกวดผลงานทางด้าน
คุณภาพขององค์กร อาทิ Kaizen, 5ส, QCC ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลาย
หน่วยงานที่จัดประกวดในลักษณะนี้ แต่ทาง กฟผ. ก็เลือก ส.ส.ท. ที่จะ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพราะมีความพร้อมในด้านสถานที่และรูป
แบบของการจัดงาน ประกอบกับ ส.ส.ท. มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
ท�าให้รู้สึกประทับใจ ส�าหรับในส่วนของการศึกษาดูงาน ทาง กฟผ. ได้
มีโอกาสเข้าร่วม Study Mission ด้านกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ไปเห็นระบบและแนวคิดของ JUSE ถือได้ว่าเป็นการเปิดมุม
มองและโลกทศัน์ กย็ิง่ท�าให้มัน่ใจว่า กฟผ. เดนิมาถกูทางแล้วและถอืว่า 
ส.ส.ท. เป็นผู้เปิดโอกาสและช่วยท�าให้ กฟผ. ก้าวไปข้างหน้าในการ
พัฒนาองค์กร

กิจกรรมทางด้านคุณภาพ อาทิ Kaizen, 5ส และ 

QCC จะทำาได้เฉพาะอุตสาหกรรมเท่านั้นหรือไม่

มุมมองของผมคิดว่ากิจกรรมทางด้านคุณภาพ ท�าได้ในทุก
ธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมเท่านั้น ส�าหรับในต่างประเทศ ได้น�า
กิจกรรมทางด้านคุณภาพมาใช้ในทุกๆ เรื่อง ไม่ใช่น�ามาใช้ได้เฉพาะ
กระบวนการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว ส�าหรับของ กฟผ. เองก็ประสบ
ความส�าเร็จ ในการน�ามาใช้ในการปรับกระบวนการท�างาน เร่ืองของ
ความเป็นอยู่ของพนักงาน อาทิ การกู้เงิน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษา
พยาบาลและงานธุรการต่างๆ ท�าให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนของ
งานเอกสารต่างๆ ลดเวลาท�างาน ท�าให้การด�าเนินงานแต่ละขั้นตอน
สะดวกรวดเร็ว ผลที่ได้ คือ ท�าให้ขวัญก�าลังใจของพนักงานดีขึ้น ความ
จริงแล้วกิจกรรมทางด้านคุณภาพสามารถน�ามาใช้ได้ในทุกวงกร แต่
ส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีการ 

ความเชื่อมั่นที่มีต่อรางวัล Kaizen, 5ส และ QCC 

ของ ส.ส.ท. เป็นอย่างไร

ส�าหรบัผมแล้ว “รางวัล” เป็นแค่เพียงส่วนประกอบท�าให้มขีวญั
ก�าลังใจมากขึ้น แต่สิ่งที่ได้รับจากการส่งผลงานเข้าประกวดมีคุณค่า
มากกว่านัน้ ท�าให้เราได้เหน็มาตรฐานส�าหรบัการท�างาน การสร้างเครอื
ข่ายส�าคัญที่สุด ดังนั้น การส่งพนักงานของ กฟผ. เข้าร่วมประกวดสิ่งที่

สัมภาษณ์พิเศษ 

คุณธนา พุฒรังสี 
รองผู้ว่าการ ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



43TPA news

Special Scoop

November 2012 ●  No. 191

TPA
news

ได้ คอื ได้ฝึกพนกังานให้กล้าแสดงออก กล้าพดู กล้าน�าเสนอและประกอบ
กบัการได้ไปเหน็วธีิการน�าเสนอผลงานของทมีอืน่ๆ ซึง่สามารถน�าวธิกีาร
เหล่านัน้มาพฒันาต่อยอด สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน ส�าหรบั
ภายใน กฟผ. เองกท็�าให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่าย ทีไ่ม่เคยรูจ้กักนั
เลย อาท ิการไปทศันศกึษา ณ ประเทศญ่ีปุ่นด้านกิจกรรมคณุภาพ กไ็ด้
ไปเจอทีมงานจากดัชมิลล์และโลตัสที่เซี่ยงไฮ้ ท�าให้เกิดเครือข่ายขึ้น 
ส�าหรบัพนกังาน กฟผ. แล้วรูส้กึว่าการส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดกับ 
ส.ส.ท. เป็นเวททีีท้่าทายน่าท่ีจะเข้ามาร่วมกจิกรรม แสดงว่าการพนกังาน
ไปร่วมกจิกรรมแล้วท�าให้พนกังานมคีวามสขุและถ้าเปรยีบเทยีบกบัเวที
อื่นๆ ทั้งบุคลากร ความเป็นมาตรฐาน  ผู้ตัดสินผลงานประกวด ส.ส.ท. 
ได้รับการเชื่อถือมากกว่าและเวทีนี้มีการให้รางวัลผู้บริหาร ปรากฏว่า
กลายเป็นความสนทิสนมแบบญาตพิีน้่องระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน 
พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น มั่นใจที่จะท�ากิจกรรมมากขึ้น 
ท�าให้ระบบการท�างานดีขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท�างานน้อยลง
เพราะได้มีการพูดคุยกันมากขึ้น  

การจดัอบรมและสมัมนา ของ ส.ส.ท. มจีดุเด่นและแตก

ต่างจากที่อื่นอย่างไร

ถ้าพูดถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ก็มีความหลากหลายและ
แตกต่างกันไป ถ้าพูดถึงมาตรฐานญี่ปุ ่น ทาง กฟผ. ก็จะยึดตาม
มาตรฐานของญี่ปุ่น เอกสารต�าราวิชาการดูจากผู้เขียน ถ้าพูดถึงงาน
ด้านคณุภาพ การเพิม่ผลผลติ ก็ต้องผูเ้ช่ียวชาญจากญ่ีปุ่น รางวลั Kano 
Quality Award มาตรฐานและเอกสารอ้างอิงก็จะนึกถึง ส.ส.ท. นี่คือ 
จุดเด่น  และท�าให้ ส.ส.ท. แตกต่างจากที่อื่น

นอกจากอบรมและสัมมนาแล้ว กฟผ. ก็ยังใช้บริการอื่นๆ ของ
ส.ส.ท. อาทิ ต�าราต่างๆ จาก ส.ส.ท. ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านบริหาร
จัดการองค์กร ด้านคุณภาพ การเพิ่มผลผลิตและวิทยากรรับเชิญ ไป
บรรยายที่ กฟผ.  

นอกจากนี้ นักปฏิบัติและวิศวกรของ กฟผ. ต้องการพัฒนา
ความรู้ โดยเฉพาะที่มาจากประเทศญี่ปุ่น อาทิ เทคโนโลยีใหม่ๆ อุปกรณ์
เคร่ืองมือเครื่องใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
หม้อแปลง วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นที่มาท�างานในประเทศไทย สิ่งเหล่านี้
กเ็ป็นการวางรากฐานทีท่�าให้เราเชือ่มัน่ในงานเทคโนโลยญีีปุ่น่ ประกอบ
กับ กฟผ. ได้มีการศึกษาเก่ียวกับการเพิ่มผลผลิตและกระบวนทางด้าน
คณุภาพ จงึเป็นจดุเริม่ต้นทีท่�าให้มารูจ้กั ส.ส.ท. ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีได้รบั
วิธีการ นโยบาย การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมาจากประเทศญ่ีปุ่น
โดยตรง จึงท�าให้รู้สึกเชื่อมั่นและมั่นใจอยากที่จะมาร่วมงานกับ ส.ส.ท. 
ในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นต�ารา วิทยากร  หรือสิทธิบัตร

ข้อเสนอแนะสำาหรับ ส.ส.ท. ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 40

ส�าหรับการจัดงาน Award ที่ผ่านมา เข้าใจวัตถุประสงค์ของ 
ผู้จัดงาน ในการให้ผู้บริหารไปน�าเสนอ ส�าหรับบางหน่วยงานที่เข้ามา
ร่วมแข่งขนัครัง้แรก กถ็อืว่าเป็นโอกาสดขีองเขาทีไ่ด้เหน็ต้นแบบ แต่ต้อง
ถามว่าเชิญใครมาร่วมงาน ถ้าเป็นกลุ่มที่จะเข้าร่วมแข่งขัน ก็อาจไม่
สามารถไป Convince ผู้บริหารให้เห็นความส�าคัญ ดังนั้น ควรจะให้มา
ทั้งกลุ่มที่แข่งขันและผู้บริหาร เพื่อให้เห็นความส�าคัญ เพราะการท�า QC 
ท�าให้คณุภาพชวีติดขีึน้ ถ้าให้ผู้บรหิารบรรยาย ก็จะต้องให้ผู้บรหิารมาฟัง 
ทีป่ระเทศญีปุ่น่เขามกีารพฒันาวทิยากรและต่อยอด พร้อมมกีารสอบใบ
ประกอบวิชาชีพของวิทยากร ถือว่าเป็นสิ่งท่ีดี วิทยากรจะมีการตื่นตัว
และพัฒนาคุณภาพของตนเอง ขนาดเดียวกันก็เป็นการสร้างเครือข่าย

วิทยากรอีกด้วย อยากให้ ส.ส.ท. จัดสัมมนาในลักษณะเช่นนี้ด้วย และ
มีการ Set Certificate ถือว่าเป็นการขยายงานทางด้านมาตรฐานและ
ขยายจ�านวนวิทยากรของ ส.ส.ท. ให้เพิ่มขึ้น และอีกเรื่องที่อยากจะฝากไว้ 
คือ หลักสูตร JUSE เป็นหลักสูตรที่ดี ควรจะมีการแปลต�าราเป็นภาษา
ไทยและจัดหลักสูตรสัมมนา ส�าหรับในประเทศไทยยังมีโอกาสในการ
ขยายงานทางด้านการเพิม่ผลผลติและคณุภาพอกีมาก อยากให้ ส.ส.ท. 
คงแนวความคิดของหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก�าไรเอาไว้ เพราะจะมี
ส่วนช่วยเหลืออุตสาหกรรมให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

และในโอกาสที่ ส.ส.ท. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ผมขอแสดงความ
ชื่นชมกับ ส.ส.ท. ที่ตลอด 40 ปี ได้มีผลงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน
วชิาการ การพัฒนาบุคลากรและสิ่งต่างๆ ที่ได้ช่วยใหธุ้รกิจ รัฐวสิาหกิจ
และรัฐบาลได้มีแนวคิดในเรื่องของ 5ส, QC, งานเพิ่มผลผลิตต่างๆ 
ท�าให้หน่วยงาน อย่างเช่น กฟผ. เองได้มีการน�าสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาใช้
ในการพัฒนาองค์กร ท�าให้คุณภาพของการผลิต การส่ง-จ่ายไฟฟ้าให้
ผูใ้ช้ไฟเป็นไปตามมาตรฐาน และตรงตามเป้าหมาย หน่วยงานส่วนใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลและเอกชนก็ได้รับอานิสงส์จากสิ่งเหล่านี้ด้วย 
ในงานประกวดต่างๆ ในเรื่องของงานคุณภาพไม่ว่าจะเป็น Kano, QC, 
Kaizen และ 5ส เป็นสิง่ที ่ส.ส.ท. ต้องเดนิหน้าต่อไป เพราะเป็นประโยชน์
กับหน่วยงานต่างๆ สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ด�าเนินต่อไปและถ้ามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรก็อย่าได้ค�านึงถึงค่าใช้จ่าย เพราะมีองค์กร
ทีเ่หน็ความส�าคญัและพร้อมทีจ่ะให้การสนบัสนนุ สิง่ทีค่วรปรบัปรงุเพิม่
เตมิ คอื การท�าให้ตวัเองกล้าแกร่งข้ึนในด้านอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เพราะจะช่วยเสรมิให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าและสามารถแข่งขันได้ ถ้า
พื้นฐานของธุรกิจไม่ดีแล้ว ธุรกิจจะไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ
ได้  

นอกจากนี้ ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายจงดลบันดาลให้ 
บุคลากรของ ส.ส.ท. ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มี
ขวัญก�าลังใจที่จะท�างานอย่างทุ่มเท ทั้งความรู้และความสามารถที่จะ
พัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วง เมื่อบุคลากรมีขวัญก�าลัง
ใจดีแล้ว ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงขององค์กร คือ ส.ส.ท. เป็นที่เชื่อมั่น 
เป็นที่ยอมรับ เป็นที่พ่ึงและดูแลในส่วนที่ขาดหายของภาครัฐ ภาค
เอกชนตลอดไป


