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คุณกมลทิพย์ ครุฑเหิร

ผู้จัดการประกันคุณภาพ
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

TPA News: เมื่อพูดถึง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. รู้สึกและนึกถึง
อะไร
เอสจีเอส:

กลุ่ม

บริษัทเอสจีเอส เป็นบริษัทชั้นน�ำของโลกในด้านการ
ตรวจสอบ การทดสอบและการรับรองระบบ ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ.2421 ส�ำนักงานใหญ่ตงั้ อยู่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ ปัจจุบันเอสจีเอสเป็นองค์การที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
บรรทัดฐานระดับสากล ส�ำหรับมาตรฐานสูงสุดในด้านผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคุณภาพ มีส�ำนักงานและห้องปฏิบัติการในเครือข่ายมากกว่า
1,000 แห่ง ในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก่อตั้งในประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2494 จากช่วงเวลาแห่งการบุกเบิก ได้เติบโตขึ้นเป็นกลุ่ม
บริษัทใหญ่ซึ่งมีความหลากหลายทางธุรกิจ เอสจีเอสได้ขยายธุรกิจ
จากการตรวจสอบสินค้าเกษตรไปสูก่ ารให้บริการในภาคธุรกิจทีเ่ กีย่ ว
กับสินค้าแร่ เรือเดินทางทะเล น�ำ้ มันและก๊าซ นอกจากนีย้ งั เสนอการ
บริการให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคการค้าปลีก
อีกทั้งยังให้การรับรองระบบคุณภาพและระบบการจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม สุขอนามัยและความปลอดภัย
ของอาหาร
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในฐานะลูกค้าผู้ใช้
บริการ ส.ส.ท. มาอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลากว่า 10 ปี ในส่วนของบริการ
สอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและอบรมและ
สัมมนาและในโอกาสที่ ส.ส.ท. เดินทางมาถึง 4 ทศวรรษ วารสาร
TPA News มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณกมลทิพย์ ครุฑเหิร ผู้จัดการ
ประกันคุณภาพ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งได้ให้
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และน�ำมาถ่ายทอดให้กับท่านสมาชิก

เนื่องจาก เอสจีเอส ใช้บริการ ส.ส.ท. มานานมากกว่า 10 ปี
ดังนั้น ถ้าพูดถึง ส.ส.ท. คงนึกถึงการสอบเทียบ/ปรับเทียบเครื่องมือ
วัดอุตสาหกรรม การฝึกอบรม และยังทราบว่า ส.ส.ท. มีบริการอย่าง
อืน่ อยูด่ ว้ ย แต่ทเี่ อสจีเอสใช้บริการมากทีส่ ดุ คือ สอบเทียบ/ปรับเทียบ
และการฝึกอบรม

TPA News: เหตุใดจึงเลือกใช้บริการสอบเทียบ
และปรับเทียบเครื่องมือ กับ ส.ส.ท.
เอสจีเอส:

สาเหตุที่ เอสจีเอส เลือกใช้บริการสอบเทียบฯ ทีส่ .ส.ท. เพราะ
มีหลากหลายสาขาและที่ส�ำคัญ คือ เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรอง ISO/IEC 17025 ซึง่ SGS ก็เป็นห้องปฏิบตั กิ ารเหมือนกันและ
ต้องให้บริการลูกค้าเช่นเดียวกัน ดังนั้น ก็ต้องเลือกห้องปฏิบัติการที่
ได้รบั การรับรองฯ เช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันหน่วยงานทีจ่ ดั ท�ำระบบ
ต่างๆ ก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ คน Competency อุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้น
บุคลากรก็ตอ้ งได้รบั การอบรม ส.ส.ท. ก็มเี รือ่ งพวกนีอ้ ยูด่ ว้ ย ไม่วา่ จะ
เป็นอบรมทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการ ส�ำหรับในส่วนของ
เครือ่ งมือ เนือ่ งจาก SGS เป็นห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์และมีเครือ่ งมือ
หลากหลายสาขา ดังนัน้ ผลการสอบเทียบจึงมีสว่ นส�ำคัญและจ�ำเป็น
ต้องเลือกห้องปฏิบัติการที่ได้รับ ISO/IEC 17025 เหมือนกัน
ส�ำหรับเครื่องมือที่ทางเอสจีเอส ส่งมาสอบเทียบ/ปรับเทียบ
เครือ่ งมือวัด กับ ส.ส.ท. นัน้ ได้แก่ กลุม่ อุณหภูม,ิ ตูอ้ บ, เตาอบ, Testing Water bath, ตู้เย็น, Freezer, Weight, Balance, ตุ้มน�้ำหนัก,
ตาชั่ง, Dimension, ความยาว, มิติ ฯลฯ
จุดเด่นของ ส.ส.ท. มีความแตกต่างจากทีอ่ นื่ คือ ความพร้อม
และยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก าร ในกรณี ที่ ลู กค้ ามีข ้ อ สงสัยและโทรศัพท์ ไ ป
สอบถามข้อมูล เจ้าหน้าทีข่ อง ส.ส.ท. ยินดีตอบข้อสงสัยและแก้ปญ
ั หา
ให้เป็นอย่างดี บริการหลังการขายเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก เพราะเมือ่ ลูกค้า
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ได้รับเครื่องมือและใบรับรองแล้ว อาจจะมีข้อสงสัยและซักถามกลับ
ไปยัง ส.ส.ท. ซึ่งจะได้รับค�ำตอบที่ชัดเจนและมีจิตใจบริการ

TPA News: จากที่มาใช้บริการจากศูนย์
สอบเทียบและวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมที่ ส.ส.ท. ผลเป็น
อย่างไรบ้าง
เอสจีเอส:

เอสจีเอส ได้มกี ารวัดผลการน�ำอุปกรณ์เครือ่ งมือมาสอบเทียบ
และปรับเทียบที่ ส.ส.ท. โดยเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงานของ SGS จะเป็น
ผู้ที่เก็บข้อมูล สิ่งแรกที่ตรวจสอบ คือ ใบ Certificate ว่ามีข้อผิดพลาด
หรือไม่ ถ้ากรณีที่มีข้อผิดพลาดก็จะแจ้งกลับเพื่อไปแก้ไข ส่วนการ
ประเมินทาง เอสจีเอส จะมีการประเมิน Supplier ทุกปี ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 แล้วก็ขนึ้ ทะเบียนไว้ โดย ส.ส.ท. ก็จะผ่านเกณฑ์และ
ทาง เอสจีเอส ก็ได้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องทุก
นอกจากนี้ เอสจีเอส ยังมีการใช้บริการด้านฝึกอบรมและ
สัมมนา โดยหลักสูตรที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรทางด้านการ
บริหารจัดการ ส�ำหรับหลักสูตรทางด้านเทคนิค เนื่องจากเรามีเจ้า
หน้าทีเ่ ทคนิคค่อนข้างเยอะ เรามีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร โดย
จะเลือกหลักสูตรที่ตรงกับสาขาและ Scope งาน
ความน่าเชือ่ ถือของ ส.ส.ท. ที่ เอสจีเอส ไว้วางใจมาใช้บริการ
ของศูนย์บริการสอบเทียบ คือ ผลของการสอบเทียบฯ ถูกต้อง แม่นย�ำ
แน่นอน โดยสามารถน�ำมาใช้งานได้จริงและสามารถให้ใบรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ด้วย อีกส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ การ
ปรับค่า Criteria ให้แคบลง ถ้า ส.ส.ท. สามารถท�ำให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าได้ เราก็ยินดีที่จะส่งเครื่องมือมาสอบเทียบฯ
ในหมวดนั้นๆ เนื่องจากเราเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ เราจึงต้องถูก
Audit จากหน่วยงานภายนอก ดังนัน้ Supplier/Sub Contractor ต้อง
เป็นไปตามข้อก�ำหนดเช่นเดียวกัน

TPA News: ในปี 2558 ประเทศจะจะก้าว
เข้าสู่ AEC เอสจีเอส มีการเตรียมพร้อมอย่างไร
เอสจีเอส:

ส�ำหรับในส่วนของ เอสจีเอส ก็ได้วางแผนทีจ่ ะรับมือ AEC คือ
ต้องดูศกั ยภาพของเรา เตรียมตัวพัฒนาบุคลากร ส่วนในด้านอืน่ ๆ เช่น
การตลาด ธุรกิจ ก็คงต้องด�ำเนินนโยบายของห้องปฏิบัติการอยู่แล้ว
ทางเราเป็นส่วนสนับสนุน มีหน้าทีเ่ ตรียมความพร้อมเท่านัน้ แต่สว่ น
ที่ท�ำมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร ซึ่งเราก็ท�ำมาอย่างต่อเนื่อง ถ้ามี
พนักงานใหม่เข้ามาแผนการฝึกอบรมต้องเกิดขึ้นทันที ซึ่งเป็นงานที่
ดิฉนั รับผิดชอบโดยตรงด้วย เพราะดูแลในด้านประกันคุณภาพ ตลอด
ทั้งกระบวนการ สิ่งที่เราเตรียมความพร้อม คือ การฝึกอบรมเป็นสิ่ง
ที่ทางเราน่าจะใช้บริการจาก ส.ส.ท. ได้มาก ส�ำหรับ เอสจีเอส ไม่ได้มี
การตัง้ งบประมาณการพัฒนาบุคลากร แต่ถอื ว่าเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องท�ำ
การเลือกหลักสูตรฝึกอบรม อันดับแรก เอสจีเอส จะมีการท�ำ
Training Need Survey เพือ่ สอบถามความต้องการของพนักงาน กับ
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อีกส่วนหนึ่ง หัวหน้างานและผู้จัดการ เป็นผู้คัดเลือกให้ เนื่องจาก
หัวหน้างานและผู้จัดการจะเป็นผู้ประเมิน ประกอบกับแผนพัฒนา
บุคลากรจะต้องสอดคล้องกับ KPI ที่เขาได้รับมอบหมายในแต่ละปี
ทาง เอสจีเอส มีแผนก HR ที่ดูแลทางด้านบุคลากรและฝึกอบรม ซึ่ง
เขาจะดูแลในหลักสูตรทั่วๆ ไป แต่ส�ำหรับหลักสูตรทางด้านเทคนิค
แต่ละแผนกจะดูแลกันเอง ถ้าเป็นแผนกห้องปฏิบัติการ ดิฉันจะเป็น
คนดูแลและจะประสานงานกับแต่ละหน่วยงาน เมื่อมีพนักงานใหม่
เข้ามา สิ่งแรกที่จะต้องท�ำ คือ จะต้องมีแผนการฝึกอบรมให้กับ
พนักงานใหม่เลย เนือ่ งจากเป็นงานทางด้านเทคนิค ดังนัน้ ทักษะ ใน
วิชาชีพและการฝึกอบรมเป็นสิ่งส�ำคัญ เอสจีเอส มีลักษณะของการ
ฝึกอบรมเป็นลักษณะ On the Job Training และมีเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาสอน
ก่อนปิดท้ายบทสนทนาในครั้งนี้ คุณกมลทิพย์ เพิ่มเติมว่า
การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลย
คือ ผลของการสอบเทียบฯ ว่าต้องมีความถูกต้อง แม่นย�ำ เพราะจะ
ท�ำให้มองถึงความเชื่อมั่นในการใช้บริการ หน่วยสอบเทียบฯ นั้นๆ
ต้องมีผชู้ ำ� นาญการทางด้านการสอบเทียบฯ โดยทีส่ อบเทียบฯ ออกมา
แล้วมั่นใจว่าถูกต้อง แม่นย�ำ โดยต้องมีการทวนสอบ (Traceability)
ประเด็นที่สอง ห้องปฏิบัติการที่ทาง SGS เลือกที่จะส่งเครื่องมือ
สอบเทียบฯ จะสัมพันธ์กับการได้รับการรับรองของ SGS ด้วย
เพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นระดับหนึ่งว่า มีองค์กรไป
ตรวจสอบ หัวใจอยู่ที่องค์กรนั้นๆ ว่าจะสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไร
อะไรเป็นจุดขาย ถ้าเป็นห้องสอบเทียบฯ ความถูกต้อง แม่นย�ำ ส�ำคัญ
พอๆ กับผลของทดสอบเลย ถ้าได้ใบรับรองก็จะยิ่งเป็นตัวการันตี
ความเชื่อมั่นได้ดี TPA
news

