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กลุ่ม
บริษัทเอสจีเอส เป็นบริษัทชั้นน�าของโลกในด้านการ
ตรวจสอบ การทดสอบและการรับรองระบบ ก่อตั้งขึ้น

ในปี พ.ศ.2421 ส�านกังานใหญ่ตัง้อยู ่ณ กรงุเจนวีา ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ ปัจจุบันเอสจีเอสเป็นองค์การที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
บรรทัดฐานระดับสากล ส�าหรับมาตรฐานสูงสุดในด้านผู้เช่ียวชาญ
ด้านคุณภาพ มีส�านักงานและห้องปฏิบัติการในเครือข่ายมากกว่า 
1,000 แห่ง ในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก 

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด ก่อตั้งในประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2494 จากช่วงเวลาแห่งการบุกเบิก ได้เติบโตขึ้นเป็นกลุ่ม
บริษัทใหญ่ซึ่งมีความหลากหลายทางธุรกิจ เอสจีเอสได้ขยายธุรกิจ
จากการตรวจสอบสนิค้าเกษตรไปสูก่ารให้บรกิารในภาคธรุกจิทีเ่กีย่ว
กบัสนิค้าแร่ เรอืเดนิทางทะเล น�า้มนัและก๊าซ นอกจากน้ียังเสนอการ
บริการให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคการค้าปลีก  
อีกทั้งยังให้การรับรองระบบคุณภาพและระบบการจัดการด้าน 
สิง่แวดล้อม ความรบัผดิชอบต่อสังคม สุขอนามัยและความปลอดภยั
ของอาหาร

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด ในฐานะลูกค้าผู้ใช้
บรกิาร ส.ส.ท. มาอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลากว่า 10 ปี ในส่วนของบรกิาร
สอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและอบรมและ
สัมมนาและในโอกาสที่ ส.ส.ท. เดินทางมาถึง 4 ทศวรรษ วารสาร 
TPA News มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณกมลทิพย์ ครุฑเหิร ผู้จัดการ
ประกันคุณภาพ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งได้ให้
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และน�ามาถ่ายทอดให้กับท่านสมาชิก

TPA News: เมื่อพูดถึง สมาคมส่งเสริม-

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. รู้สึกและนึกถึง

อะไร

เอสจีเอส:  
เนื่องจาก เอสจีเอส ใช้บริการ ส.ส.ท. มานานมากกว่า 10 ปี 

ดังนั้น ถ้าพูดถึง ส.ส.ท. คงนึกถึงการสอบเทียบ/ปรับเทียบเครื่องมือ
วัดอุตสาหกรรม การฝึกอบรม และยังทราบว่า ส.ส.ท. มีบริการอย่าง
อืน่อยูด้่วย แต่ทีเ่อสจเีอสใช้บรกิารมากทีส่ดุ คอื สอบเทยีบ/ปรบัเทยีบ
และการฝึกอบรม  

TPA News: เหตใุดจงึเลอืกใชบ้รกิารสอบเทียบ

และปรับเทียบเครื่องมือ กับ ส.ส.ท. 

เอสจีเอส: 
สาเหตทุี ่เอสจเีอส เลอืกใช้บรกิารสอบเทยีบฯ ทีส่.ส.ท. เพราะ

มีหลากหลายสาขาและที่ส�าคัญ คือ เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รบัรอง ISO/IEC 17025 ซึง่ SGS กเ็ป็นห้องปฏบิตักิารเหมอืนกนัและ
ต้องให้บริการลูกค้าเช่นเดียวกัน ดังนั้น ก็ต้องเลือกห้องปฏิบัติการที่
ได้รบัการรบัรองฯ เช่นเดยีวกนั ขณะเดยีวกนัหน่วยงานทีจ่ดัท�าระบบ
ต่างๆ ก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ คน Competency อุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้น 
บคุลากรกต้็องได้รบัการอบรม ส.ส.ท. กม็เีรือ่งพวกนีอ้ยูด้่วย ไม่ว่าจะ
เป็นอบรมทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการ ส�าหรับในส่วนของ
เครือ่งมอื เนือ่งจาก SGS เป็นห้องปฏิบติัการวิเคราะห์และมเีคร่ืองมอื
หลากหลายสาขา ดงันัน้ ผลการสอบเทยีบจงึมส่ีวนส�าคญัและจ�าเป็น
ต้องเลือกห้องปฏิบัติการที่ได้รับ ISO/IEC 17025 เหมือนกัน

ส�าหรับเครื่องมือที่ทางเอสจีเอส ส่งมาสอบเทียบ/ปรับเทียบ
เครือ่งมอืวดั กบั ส.ส.ท. นัน้ ได้แก่ กลุม่อณุหภมู,ิ ตูอ้บ, เตาอบ, Test-
ing Water bath, ตู้เย็น, Freezer, Weight, Balance, ตุ้มน�้าหนัก, 
ตาชั่ง, Dimension, ความยาว, มิติ ฯลฯ

จดุเด่นของ ส.ส.ท. มคีวามแตกต่างจากทีอ่ืน่ คอื ความพร้อม
และยินดีให้บริการ ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยและโทรศัพท์ไป
สอบถามข้อมลู เจ้าหน้าทีข่อง ส.ส.ท. ยนิดตีอบข้อสงสยัและแก้ปัญหา
ให้เป็นอย่างด ีบรกิารหลงัการขายเป็นสิง่ส�าคญัมาก เพราะเมือ่ลกูค้า

สัมภาษณ์พิเศษ

คุณกมลทิพย์ ครุฑเหิร 
ผู้จัดการประกันคุณภาพ 

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
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อีกส่วนหนึ่ง หัวหน้างานและผู้จัดการ เป็นผู้คัดเลือกให้ เนื่องจาก
หัวหน้างานและผู้จัดการจะเป็นผู้ประเมิน ประกอบกับแผนพัฒนา
บุคลากรจะต้องสอดคล้องกับ KPI ที่เขาได้รับมอบหมายในแต่ละปี 
ทาง เอสจีเอส มีแผนก HR ที่ดูแลทางด้านบุคลากรและฝึกอบรม ซึ่ง
เขาจะดูแลในหลักสูตรทั่วๆ ไป  แต่ส�าหรับหลักสูตรทางด้านเทคนิค 
แต่ละแผนกจะดูแลกันเอง ถ้าเป็นแผนกห้องปฏิบัติการ ดิฉันจะเป็น
คนดูแลและจะประสานงานกับแต่ละหน่วยงาน เมื่อมีพนักงานใหม่
เข้ามา สิ่งแรกที่จะต้องท�า คือ จะต้องมีแผนการฝึกอบรมให้กับ
พนกังานใหม่เลย  เนือ่งจากเป็นงานทางด้านเทคนคิ ดังนัน้ ทกัษะ ใน
วิชาชีพและการฝึกอบรมเป็นสิ่งส�าคัญ เอสจีเอส มีลักษณะของการ
ฝึกอบรมเป็นลักษณะ On the Job Training และมีเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาสอน 

ก่อนปิดท้ายบทสนทนาในครั้งนี้ คุณกมลทิพย์ เพิ่มเติมว่า 
การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลย
คือ ผลของการสอบเทียบฯ ว่าต้องมีความถูกต้อง แม่นย�า เพราะจะ
ท�าให้มองถึงความเชื่อมั่นในการใช้บริการ หน่วยสอบเทียบฯ นั้นๆ 
ต้องมผีูช้�านาญการทางด้านการสอบเทยีบฯ โดยทีส่อบเทยีบฯ ออกมา
แล้วมั่นใจว่าถูกต้อง แม่นย�า โดยต้องมีการทวนสอบ (Traceability) 
ประเด็นที่สอง ห้องปฏิบัติการที่ทาง SGS เลือกที่จะส่งเครื่องมือ 
สอบเทียบฯ จะสัมพันธ์กับการได้รับการรับรองของ SGS ด้วย 
 เพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นระดับหนึ่งว่า มีองค์กรไป
ตรวจสอบ หัวใจอยู่ที่องค์กรนั้นๆ ว่าจะสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไร 
อะไรเป็นจดุขาย ถ้าเป็นห้องสอบเทยีบฯ ความถกูต้อง แม่นย�า ส�าคญั
พอๆ กับผลของทดสอบเลย ถ้าได้ใบรับรองก็จะยิ่งเป็นตัวการันต ี
ความเชื่อมั่นได้ดี  TPA

news

ได้รับเครื่องมือและใบรับรองแล้ว อาจจะมีข้อสงสัยและซักถามกลับ
ไปยัง ส.ส.ท. ซึ่งจะได้รับค�าตอบที่ชัดเจนและมีจิตใจบริการ 

TPA News: จากที่มาใช้บริการจากศูนย์

สอบเทยีบและวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มที ่ส.ส.ท. ผลเปน็

อย่างไรบ้าง  

เอสจีเอส: 
เอสจเีอส ได้มีการวดัผลการน�าอปุกรณ์เครือ่งมอืมาสอบเทยีบ

และปรับเทยีบท่ี ส.ส.ท. โดยเจ้าหน้าทีผู่ป้ระสานงานของ SGS จะเป็น 
ผู้ที่เก็บข้อมูล สิ่งแรกที่ตรวจสอบ คือ ใบ Certificate ว่ามีข้อผิดพลาด
หรือไม่ ถ้ากรณีที่มีข้อผิดพลาดก็จะแจ้งกลับเพื่อไปแก้ไข ส่วนการ
ประเมนิทาง เอสจเีอส จะมกีารประเมนิ Supplier ทกุปี ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 แล้วกข็ึน้ทะเบยีนไว้ โดย ส.ส.ท. กจ็ะผ่านเกณฑ์และ
ทาง เอสจีเอส ก็ได้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องทุก 

นอกจากนี้ เอสจีเอส ยังมีการใช้บริการด้านฝึกอบรมและ
สัมมนา โดยหลักสูตรที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรทางด้านการ
บริหารจัดการ ส�าหรับหลักสูตรทางด้านเทคนิค เนื่องจากเรามีเจ้า
หน้าท่ีเทคนิคค่อนข้างเยอะ เรามคีวามจ�าเป็นต้องพฒันาบคุลากร โดย
จะเลือกหลักสูตรที่ตรงกับสาขาและ Scope งาน 

ความน่าเชือ่ถอืของ ส.ส.ท. ที ่เอสจเีอส ไว้วางใจมาใช้บรกิาร 
ของศนูย์บริการสอบเทยีบ คอื ผลของการสอบเทยีบฯ ถกูต้อง แม่นย�า 
แน่นอน โดยสามารถน�ามาใช้งานได้จริงและสามารถให้ใบรับรอง 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ด้วย อีกส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ คือ การ
ปรับค่า Criteria ให้แคบลง ถ้า ส.ส.ท. สามารถท�าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าได้ เราก็ยินดีที่จะส่งเครื่องมือมาสอบเทียบฯ 
ในหมวดนั้นๆ เนื่องจากเราเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ เราจึงต้องถูก 
Audit จากหน่วยงานภายนอก ดงันัน้ Supplier/Sub Contractor ต้อง
เป็นไปตามข้อก�าหนดเช่นเดียวกัน

TPA News: ในปี 2558 ประเทศจะจะก้าว

เข้าสู่ AEC เอสจีเอส มีการเตรียมพร้อมอย่างไร

เอสจีเอส: 
ส�าหรับในส่วนของ เอสจเีอส ก็ได้วางแผนทีจ่ะรบัมอื AEC คอื 

ต้องดศูกัยภาพของเรา เตรยีมตวัพฒันาบคุลากร ส่วนในด้านอืน่ๆ เช่น 
การตลาด ธุรกิจ  ก็คงต้องด�าเนินนโยบายของห้องปฏิบัติการอยู่แล้ว 
ทางเราเป็นสว่นสนบัสนนุ มีหน้าทีเ่ตรยีมความพรอ้มเท่านัน้  แต่สว่น
ที่ท�ามากที่สุด คือ ด้านบุคลากร ซึ่งเราก็ท�ามาอย่างต่อเนื่อง ถ้ามี
พนักงานใหม่เข้ามาแผนการฝึกอบรมต้องเกิดขึ้นทันที ซึ่งเป็นงานที่
ดฉัินรบัผดิชอบโดยตรงด้วย เพราะดแูลในด้านประกนัคณุภาพ ตลอด
ทั้งกระบวนการ สิ่งที่เราเตรียมความพร้อม คือ การฝึกอบรมเป็นสิ่ง
ที่ทางเราน่าจะใช้บริการจาก ส.ส.ท. ได้มาก ส�าหรับ เอสจีเอส ไม่ได้มี
การตัง้งบประมาณการพฒันาบคุลากร แต่ถอืว่าเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นต้องท�า

การเลือกหลักสูตรฝึกอบรม อันดับแรก เอสจีเอส จะมีการท�า 
Training Need Survey เพือ่สอบถามความต้องการของพนกังาน กบั


