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****************************************
การสร้ างงานพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ ชาติ เพื่อความมัน่ คง มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อสร้ างรายได้ ประชาชาติด้วยการสร้ างรายได้ ในการประกอบวิชาชีพ ส่งผลต่อการมีความสุขของคน
ไทย อีกทังเป็
้ นผลทางตรงสูก่ ารสนองต่อการจัดการรายได้ ประชาชาติในระยะยาวที่รองรับการขยายงาน
ตามภารกิจประเทศด้ านเศรษฐกิจและสังคม ด้ วยการรองรับการพั ฒนาเสริมสร้ างศักยภาพ “คน” ของ
ประเทศ ให้ มีโอกาสนาความสามารถ กับการแข่งขัน ให้ มีความเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อเป็ นรากฐานการ
สร้ างความเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี (ยุทธศาสตร์ ประเทศ 2560-2579 สานักนายกรัฐมนตรี ธันวาคม
2558) ดังมี วิสยั ทัศน์ที่กาหนด เพื่อเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ประเทศ ในการสร้ างความมัน่ คง มัง่ คัง่ เพื่อเป็ น
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว ด้ วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ จาเป็ นต้ องอาศัย การทางานจาก
“กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ” เพื่อส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพทัวทั
้ งองค์
้ การ (TQM) ให้ ดาเนินงาน องค์การ
สอดคล้ องกับแนวทางที่ภาครัฐได้ มอบหมายตามภารกิจ ขององค์การ ให้ ประเทศขับเคลื่อนได้ อย่างมี
ศักยภาพ
การเริ่มต้ นงานที่ผา่ นมาด้ วยกระบวนการบริหารแบบมีสว่ ร่วมทัว่ ทังองค์
้ การ หรื อการนาระบบบริหาร
คุณภาพเข้ ามาใช้ เมื่อปี พ .ศ. 2526 เป็ นต้ นมา โดยการมีวิสยั ทั ศน์ของผู้บริหารระดับสูง ขององค์การ ท่าน
แรกในการบริหารจัดการ คือ ดร.เกษม จาติกวณิช ผู้วา่ การการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ทาให้ งานนี ้
มีการปักหมุดอย่างเป็ นรูปธรรม โดยทีมผู้บริหารในระดับต่างๆ ได้ รับแนวคิดนี ้เพื่อให้ เกิดการจัดการบริหาร
คุณภาพอย่างเป็ นรูปธรรม ด้ วยวิธีการใช้ งานจากการเรี ยนรู้ของระดับผู้บริหารและทีมงานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ ใช้ ระบบในครัง้ เริ่มต้ นจากการดูงานและเรี ยนรู้ โดยส่งผู้แทนคณะต่างๆ เพื่อศึกษาแนวทางการ
การบริหารแลลมีสว่ นร่วมทัว่ ทังองค์
้ การ ในปี ค .ศ.1984 เรี ยกว่า Company Wide Quality Circle
(CWQC.) หรื อ อีกชื่อหนึง่ ว่า Total Quality Management (TQM.) ที่หน่วยงานภายในองค์การยินดีรับ
หลักการเพื่อการทดลองใช้ และนามาประยุกต์ได้ อย่างมีมรรคผลในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรภายใน
ทังบุ
้ คลากร เครื่ องมือ อุปกรณ์ และ เทคโนโลยี
การทางานมีทงอุ
ั ้ ปสรรคและ การมี ผลสัมฤทธิ์ ในบริ หารจัดการตามกรอบการพัฒนา โดยมุง่ เน้ น
ความเป็ นเลิศตามยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนให้ ดาเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง เป็ นแนวทางเพื่อการส่งเสริม
ให้ องค์การมีความสามารถเพื่อให้ เกิดความแข็งแกร่ง เป็ นที่ยอมรับ และให้ เกิดความเชื่อมัน่ อย่างยัง่ ยืน
ด้ วยการเ ป็ นองค์การที่มี สมรรถนะสูง สามารถรับการเปลี่ยนแปลง เป็ นองค์การสร้ างสรรค์ และเป็ นที่
ยอมรับได้ ในระดับสากล โดยมุง่ เน้ นการทางานด้ วยวิสยั ทัศน์ “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
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การกาหนดไว้ จานวน 4 มิติ ประกอบด้ วย

มิตทิ ี่ 1. เป็ นองค์การแห่งนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (Electricity innovation) หมายถึง
ความสามารถขององค์การในการ พัฒนาประสิทธิภาพ อย่างเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมด้ วยนวัตกรรม ให้
รองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต (Distributed Power Generation Renewable and Big Data)
มิตทิ ี่ 2. เป็ นองค์การที่มีการ เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Growth & sustainability) หมายถึง
การสร้ างรายได้ เพิ่มจากความสามารถและทรัพยากรของ องค์การที่มีอยู่ (Existing) ศึกษาวิจยั และพัฒนา
ในธุรกิจ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็ นกลไกหลักในการลงทุน ขับเคลื่อน ผลักดันการดาเนินการใน
ธุรกิจใหม่
มิตทิ ี่ 3. เป็ นองค์การที่มี การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพสูง มีฐานะทางการเงินมัน่ คง
(Administration excellence) คือ ปรับโครงสร้ างองค์กรเพื่อ มุง่ สูอ่ งค์การที่มีประสิทธิภาพสูง (Restructure
to HPO EGAT) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้ พร้ อมในการแข่งขันและธุรกิจใหม่ (Capability
Workforce to Gain Competitive Advantage) ขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ ข้อมูล
สารสนเทศ (Information Driven organization)
มิตทิ ี่ 4. เป็ นองค์การที่ มีธรรมาภิบาล สังคมไว้ วางใจ และเป็ นความภาคภูมิใจของชาติ
(Trust & pride of the nation) เสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานในการกากับดูแล สร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั สังคม ชุมชนเชิงรุก พัฒนาภาพลักษณ์ องค์การและสื่อสารเชิงรุกผ่าน ส่งเสริมการ
เป็ นธรรมาภิบาลและมีการดาเนินงานที่โปร่งใส
ด้ วยทัง้ 4 มิตนิ ี ้เป็ นการรองรับความสาคัญของการบริหารพัฒนาเพื่อการทางานให้ มีความมัน่ คง
และยัง่ ยืน เพื่อการวางเป้าหมายในปัจจุบนั และอนาคตทาให้ สงั คมชุมชนประเทศชาติได้ รับความสะดวกให้

-3ได้ มากที่สดุ การปรับเปลี่ยนขององค์การจึงมีภาพลักษณ์ที่เป็ นประเด็นสาคัญต่อบุคลากรในองค์
การ
เช่นเดียวกัน โดยให้ ความเข้ าใจด้ วยค่านิยมหลักร่วมกัน โดยใช้ ในการทางานด้ วยค่านิยม SPEED มีหลัก 5
ประการ ประกอบด้ วย
1. รักองค์การ หรื อ การทาหน้ าที่ด้วยความรักองค์การ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ชื่อเสียง
เสียสละ ทุม่ เท อุทิศตน ให้ กบั งานขององค์การ มีความสามัคคีเปนที่ตงั ้ (Sense of Belonging)
2. มุง่ งานเลิศ หรื อ ความมุง่ มัน่ สร้ างสรรผลงาน ทางานอย่างมืออาชีพ มีเป้าหมายที่ท้าทาย มี
ความรับผิดชอบในหน้ าที่หลายด้ าน (Performance Excellence)
3. เทิดคุณธรรม หรื อ การรักษาจริยธรรม จรรยาในการทาหน้ าที่อย่างมีหลักธรรมมาภิบาล มี
ความซื่อสัตย์ ทางานอย่างโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ ต่อต้ านทุจริต (Ethics & Integrity)
4. นาด้ วยนวัตกรรม หรื อ การแสวงหาวิธีการใหม่เพื่อทดลองให้ ได้ ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์เชิง
พานิชย์และสังคม เป็ นการพัฒนากระบวนการทางานให้ มีความทันสมัยเสมอ (Enthusiasm & Innovation)
5. ทาประโยชน์เพื่อสังคม หรื อ การมีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน
และ สิ่งแวดล้ อม อย่างมีจิตสาธารณะโดยสร้ างความเข้ าใจต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Devotion to Society)
การทาหน้ าที่ของบุคลากรในองค์การต้ องประสานอย่างเป็ นหนึง่ เดียวเพื่อรองรับภารกิจได้ อย่างมีศกั ยภาพ
งานใดที่ไม่มีความจาเป็ นให้ พิจารณากระบวนการทางาน หากสามารถ ลด ละ ในสิ่งที่ไม่จาเป็ น เหล่านัน้
ให้ ถือว่าเป็ นหน้ าที่ ซึง่ ในปัจจุบนั การสรรสร้ างงานมีความสาคัญ อย่างยิ่ง ตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุด
เรื่ อง การลดกระบวนการที่ไม่จาเป็ น หรื อ Lean Process Management ดังภาพ
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้ ปี พ .ศ.2512 ตามที่องค์การได้ จดั ตัง้
โดยรวมการไฟฟ้าลิกไนต์ การไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ ามาเป็ น การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จึงมีความหลากหลายในวิทยาการจัดการเพื่อจัดหาแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อความ
พร้ อมสนับสนุนความต้ องการใช้ พลังงานของภาครัฐ ภาคประชาชน แล ะเอกชนเป็ นหลัก ซึง่ ในเวลา 49 ปี ที่
ผ่านมา หน่วยงานในองค์การมีวิวฒ
ั นาการที่ รับเหตุการณ์ มากระทบในด้ านต่างๆที่ต้องมีการปรับตัวในการ
ทางานตลอดเวลา ทังการรั
้
บ การทางานเชิงรุก ตามแนวทาง นโยบายภาครัฐ การหารายได้ มอบให้ ภาครัฐ
จากการทางานในกระบวนการ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้ กบั สังคมเพื่อความร่วมมือ และการพัฒนางาน
เพื่อคุณภาพที่ดีของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าอย่างไม่มีวนั หยุดยัง้ กระบวนการทางานในอดีต มีการทางานด้ วย
ความทุม่ เทใจ แรงกายของผู้ปฏิบตั งิ านทุกระดับ เป็ นที่ตงั ้ ด้ วยการมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย การทา งานใน
หลายด้ านทังงานโครงการก่
้
อสร้ าง งานเดินเครื่ องผลิตกระแสโรงไฟฟ้า จากพลังความร้ อน พลังน ้า การ
จัดการเชื ้อเพลิงเหมือง เพื่อผลิตส่งมอบให้ โรงไฟฟ้างานจัดการบารุงรักษา งานระบบส่งเพื่อการส่งจ่าย
กระแสไฟฟ้า การสนับสนุนด้ านการเงิน ด้ านพัฒนาบุคลากรและการจัดการ ที่แบ่งภารกิจอย่างชัดเจน ซึง่
เริ่มต้ นการพัฒนางานจากการก่อตังเพื
้ ่อสนองต่อการจัดส่งกระแสไฟฟ้ามอบให้ กบั ผู้รับบริการซึง่ หมายถึง
ภาคประชาชน ที่เป็ นหัวใจหลัก และภาคอุตสาหกรรมในวงการที่ต้องการกระแสไฟฟ้าตรงเพื่อการผลิต จึง
เป็ นหน้ าที่สาคัญมาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาคุณภาพงานอย่างไม่ร้ ูจบจึงมีความหมายอย่างยิ่งกับองค์การที่ต้องการความมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน สิ่งสาคัญคือการพัฒนาระบบงานของตนเองในความรับผิดชอบให้ เป็ นระบบกระบวนการที่ชดั เจน มี
รายละเอียดเนื ้อหาการทางานอย่างครบถ้ วน จึงจาเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์ภารกิจ กับ เทคโนโลยีใหม่ ที่
ได้ รับเพื่อเสริมต่องานระหว่างกันได้ อย่าง “สมบูรณ์ที่สดุ ” ในช่วงขณะนัน้ ดังนัน้ การพัฒนาคุณภาพงาน
ด้ วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จึงทาให้ งานมีความสาเร็จได้ ด้วยวิธีใช้ แนวคิดเพื่อการปรับปรุงงาน สาหรับใน
องค์การขนาดใหญ่ หรื อ ขนาดกลาง ความสามารถที่จาเป็ นด้ วยการร่วมมือ กันของบุคลากรเพื่อพัฒนางาน
จึงมีการต่อยอด เติมเต็มได้ มา กยิ่งขึ ้น เพื่อมุง่ เน้ นให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย จากการวิเคราะห์ในองค์การ
ประกอบด้ วย 8 ส่วนสาคัญ (ตามหลักของระบบกระบวนการความรับผิดชอบสังคม ISO26000 ) หมายถึง
ส่วนที่ 1. องค์การภาครัฐ และผู้กากับดูแล , ส่วนที่ 2 สื่อมวลชน , ส่วนที่ 3 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า /แนวสาย
ส่ง/รองโครงการงานก่อสร้ าง, ส่วนที่ 4 นักวิชาการ/องค์การพัฒนาเอกชน , ส่วนที่ 5 ลูกค้ าหลัก/ผู้ใช้ ไฟฟ้า
ทัว่ ไป , ส่วนที่6 คูค่ ้ าและพันธมิตร , ส่วนที่ 7 พนักงานและสหภาพแรงงาน และ ส่วนที่ 8 สถาบันการเงิน
การทางานที่มีการพัฒนากระบวนการทาให้ เกิดความ “เบ็ดเสร็จ” รวดเร็วในงานของตน เป็ นสิ่งจุด
ประกายให้ มีการเผยแพร่ได้ หลายแนวคิดเพื่อการจัดการที่ป็น One Stop Service ต่อ ผู้เกี่ยวข้ อง ทังภายใน
้
องค์การ และผู้รับบริการจากภายนอก ให้ เกิดความรวดเร็วได้ พร้ อมสรรพด้ วย การประยุกต์ “องค์ความรู้ ”
กับการนาประสบการณ์มาหล่อหลอมเข้ าด้ วยกัน ทาให้ เป็ นผลงานในแต่ละโครงการย่อยที่เกิดขึ ้นได้ จาก
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ริเริ่มสร้ างสรรค์สง่ ต่อเนื ้องานจากองค์ความรู้ กลายมาเป็ นการปรับปรุงกระบวนการ และนามาสูก่ ารได้
สิ่งประดิษฐ์ เป็ นเครื่ องมือใหม่ในการทางานเพื่อให้ เกิดความราบรื่ น ลดเวลา ลดภาระที่หนักอึ ้งจากน ้าหนัก
ของเครื่ องจักร หรื อ ภาระจากกระบวนการทางานที่ซบั ซ้ อน ดังมีตวั อย่างที่นา่ สนใจจากการส่งเสริมของ
ผู้บริหารสูงสุดตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั ด้ วยการใช้ งานในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทัว่ ทังองค์
้ การ โดยทุกอง
คาพายพขององค์การมีความพร้ อมเพื่อนาผลงานของทีม เสนอให้ กบั องค์การเพื่อการ แสดงให้ เห็นถึงสิ่งที่
หน่วยงานของตนได้ ปรับปรุงพัฒนาขึ ้น ดังยกตัวอย่างงานเด่นๆได้ หลายเรื่ องเพื่อการพัฒนางานส่ งมอบ
ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องกับองค์การได้ ชดั เจน โดยเป็ นงานที่พพัฒนาขึ ้นในระดับองค์การ ซึง่ ไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นได้ รับการคัดเลือกขึ ้นสูร่ ะดับชาติหรื อนานาชาติ (เพราะเป็ นแนวทางที่ต้องการทีมที่มีความ
พร้ อมในการนาเสนอมากที่สดุ ) แต่ในทีมตัวอย่างที่ปรากฎนี ้เป็ นทีมตัวอย่างที่มีผลงานพัฒนาการมอบ
ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในภาคต่างๆของสังคม มีตวั อย่างที่รองรับภารกิ จเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานได้
โดยแบ่งประเภทกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ที่สามารถนามาใช้ งานได้ ดงั ตารางด้ านล่างนี ้
ตารางที่ 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประเภท Quality Control Circle
ประเภท Quality Control Circle
ความหมายของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
กลุม่ Qcc Manufacturing
การทางานร่วมกันในสายการผลิต มีประสบการณ์มากกว่า 5 เรื่ อง
หรื อ 5 ครัง้
กลุม่ Qcc Junior Manufacturing การทางานร่วมกันในสายการผลิต มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 เรื่ อง
หรื อ 5 ครัง้
กลุม่ Qcc Support Service
การทางานร่วมกันในสายบริการ มีประสบการณ์ด้านงานจัดการ
เป็ นงานสนับสนุนให้ กบั องค์การ
กลุม่ Qcc Office Service
การทางานร่วมกันในสายบริการ มีประสบการณ์ด้านงานจัดการ
เป็ นงานบริหารจัดการภายใน ให้ กบั องค์การ เช่น งานพัสดุ งานบัญชี
และการเงิน
กลุม่ Qcc Business Service
การทางานร่วมกันในสายบริการ มีประสบการณ์ด้านงานจัดการ
เป็ นงานบริหารจัดการกิจการที่มีรายได้ เอง เช่น งานโรงพยาบาล
งานโรงแรม งานโรงงาน (ไม่สอดคล้ องกับงานขององค์การ)
กลุม่ Qccประเภท Task Achieving การทางานของกลุม่ ฯทังสายการลิ
้
ต และ สายบริการ ได้ มีการ
พิจารณาเพื่อรองรับในหน้ าที่ใหม่ต้องวางแผนเพิ่มเติม / เป็ นงานที่
พิจารณาแล้ วต้ องการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
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ประเภท KAIZEN
ความหมายของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
Automation Kaizen
เรื่ องที่กลุม่ มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการที่มีพลังงานช่วย เป็ นงาน Plug – In
ซึง่ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้ องจะเป็ น งานการผลิต งานบารุงรักษา งานเทคนิค
Karakuri Kaizen
เรื่ องที่กลุม่ มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการที่ใช้ การออกแบบ มีหลักทาง
กลศาสตร์ การใช้ เฟื อง ใช้ คานงัด คานดีด เพื่อเป็ นองค์ประกอบ หรื อเป็ น
UN – PLUG ซึง่ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้ องจะเป็ นงานด้ านการผลิต งาน
บารุงรักษา งานเทคนิค
Kaizen Suggestion
เรื่ องที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านเพียงคนเดียวได้ พิจารณาปรับปรุงแก้ ไขวิธีการง่าย ไม่มี
กระบวนการซับซ้ อน สามารถดาเนินการได้ ด้วยคนๆเดียวตังแต่
้ ต้นเรื่ อง จน
มีวิธีการที่ปฏิบตั ปิ รับปรุงได้ ดี ทังงานด้
้
านการผลิต งานบารุงรักษา งาน
บริการ ทุกๆด้ าน
Genba Kaizen
เรื่ องที่กลุม่ ได้ พิจารณาปรับปรุงแก้ ไขวิธีการง่าย ไม่มีกระบวนการซับซ้ อน
สามารถดาเนินการได้ ด้วยคนๆเดียวตังแต่
้ ต้นเรื่ อง จนมีวิธีการที่ปฏิบตั ิ
ปรับปรุงได้ ดีทงงานด้
ั้
านการผลิต งานบารุงรักษา งานบริการ ทุกๆด้ าน
Kaizen for Office
เรื่ องที่กลุม่ มีการพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการที่ใช้ การการบริการ
การจัดการ ด้ านพัฒนาระบบงาน ด้ านเอกสาร เพื่อเป็ นองค์ประกอบ ซึง่
ในส่วนงานที่เกี่ยวข้ องจะเป็ นงานด้ านการบริการ
Project Kaizen
เรื่ องของกลุม่ จัดการโครงงานออกแบบเพื่อการวิจยั หรื อจัดการในการ
วางแผนงานกระบวนการเพื่อพัฒนางานให้ เปลี่ยนแปลที่ดีกว่าเดิมทังถู
้ ก
กว่า เร็วกว่า
Innovation Kaizen
เรื่ องที่กลุม่ ได้ รับปรุงแก้ ไขวิธีการในทุกๆแบบ โดยมีกระบวนการทางานที่ไม่
เคยมีมาก่อน เป็ นเรื่ องงานที่มีกระบวนการซับซ้ อน แต่ได้ นาผลงานนันขึ
้ ้นใช้
งานผ่านการจด สิทธิบตั ร มีการขยายผลต่อภายในและภายนอก องค์การ
ได้ ดีมีความต่อเนื่อง ทังงานด้
้
านการผลิต งานบารุงรักษา งานบริการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพหลัก ทัง้ 13 ประเภทนี ้ องค์การได้ นามาใช้ จานวน 12 ประเภท โดยยกวัน
ประเภท Business QCC. Office เนื่องจากประเภทดังกล่าวไม่ใช่ลกั ษณะการทางานของกิจการในองค์การ
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ภาคส่วนของหน่วยงานต่างๆ ทาให้ มีการเพิ่มความสามารถในการพัฒนางานจากการส่งเสริมคุณภาพได้
ทางหนึง่ เพื่อการจัดการ มีเครื่ องมือต้ นแบบนาใช้ งาน ทังเป็
้ นสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนาผลงานที่ได้ รับต่อยอดการ
พัฒนาให้ กบั ภาคราชการ ภาคเอกชน เพื่อการสร้ างความมัน่ คงยัง่ ยืนให้ กบั ประเทศในยุค 4.0 ต่อไป
ทังนี
้ ้ องค์การมีการพัฒนาคุณภาพงานในด้ านนี ้ โดยจัดเวทีเพื่อส่งเสริมผลงานกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพมาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ .ศ.2529 เป็ นต้ นมา โดยผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบตั งิ านที่มีใจรักในการ
พัฒนางานต่างๆทังประเภทงานวิ
้
ศวกรรม งานบารุงรักษา งานบริการ ร่วมมือร่วมใจ จัดการแลกเปลี่ยน
ความรู้หลักโดยใช้ วงจรแห่งความสาเร็จ หรื อ Deming Cycle ที่ได้ รับคววามรู้ความเข้ าใจจากการแนะนา
ศึกษาอบรมจากบุคลากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรภายในที่ได้ รับการมอบหมายจากฝ่ ายบริหาร
ให้ ดาเนินการส่งเสริมความรู้กนั อย่างแพร่หลายทัว่ ประเทศ มาตังแต่
้ ปีแรกที่นากิจกรรมพัฒนาคุณภาพเข้ า
ใข้ งาน จนกระทัง่ ปัจจุบนั โดยที่การจัดงานประจาปี งานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ.

การส่งเสริมคุณภาพ จึงอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนของการทางานหน่วยงานในองค์การ ให้ เกิด
ความเป็ นรูปธรรม ด้ วยการใช้ ความสร้ างสรรค์จากบุคลากรผู้ปฏิบตั งิ าน ที่มีความพร้ อมและใช้ ความรู้ทกั ษะ
ประสบการณ์นามาคิดประยุกต์ โดยไม่ละเลยภารกิจที่สาคัญในหน้ าที่หลักของตนเอง จากรุ่นสูร่ ุ่นกระ ทัง่
นามาสูภ่ าระหน้ าที่ในปัจจุบนั จากที่องค์การประยุกต์ระบบงานในปัจจุบนั ที่จดั การมาอย่างต่อเนื่องด้ วย
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นามาเพื่อการส่งเสริมงานด้ าน คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยกับผู้ เกี่ยวข้ องที่เป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียในการทางานงานตามกระบวนการจัดการความรับผิดชอบสังคม ในระบบการจัดการรับผิดชอบสังคม
หรื อ ISO 26000 ตามข้ อกาหนดเพื่อนามาเรี ยบเรี ยงควบคูก่ บั การทางานที่ชว่ ยเสริมสร้ างระหว่างกันด้ วย
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ที่นามาประยุกต์ในการพัฒนาเ พื่อส่งเสริมงานที่สนองตอบต่อผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย
ทัง้ 8 ส่วน ประกอบด้ วย
การพัฒนางานภาครัฐ และผู้กากับดูแล ในปี 2560 จากการส่งเสริมงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
กฟผ.ผลงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประเภท Automation Kaizen โดย กลุม่ “คนมีไฟ” Eager Man
ประเภท Kaizen Suggestion ของฝ่ ายบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เรื่ อง ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าในระบบ
Excitation unit Reserved Shutdown โดยการปรับปรุงการทางานของ Cooling Fan Unit ให้ ลดลงจานวน
6,850.20 กิโลวัตต์ตอ่ ปี หรื อคิดเป็ นเงินกลับคืนได้ เท่ากับ 246,645.12 บาท ต่อปี สามารถเป็ นส่วนหนึง่ ใน
การตอบโจทย์ ที่กระทรวงพลังงานกาหนดเรื่ องลดการพลังงาน และพัฒนาขันตอนการปรั
้
บปรุงงานด้ วย
การดีไซน์แบบกาหนดการทางานของ Cooling Fan Unit ให้ มีคา่ การใช้ พลังงานได้ น้อยลง
ผลงานที่นา่ สนใจของกลุม่ Small Room 212 ฝ่ ายระบบควบคุมและป้องกัน ในการพัฒนา
คุณภาพงาน ประเภท Support Service Quality Control Circle เรื่ อง “การลดเวลาการรี เซ็ตรหัสผ่านเพื่อ
เข้ าใช้ งานระบบ คอมพิวเตอร์ ศนู ย์ควบคุมระบบกาลังไฟฟ้าแห่งชาติ ” เพื่อทางานในหน้ าที่ให้ มีความ
คล่องตัว เพิ่มศักยภาพให้ กบั ความสามารถของกลุม่ ได้ อย่างมีวิสยั ทั ศน์ในการทางาน นาส่งต่อให้ กบั
ภาครัญฐและผู้กากับดูแลได้ อย่างมีผลต่อเนื่อง
หรื อ ผลงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กลุม่ I.n.w. ในประเภท Project Kaizen ของ ฝ่ ายควบคุม
กาลังไฟฟ้า เรื่ อง การลดเวลาการกรอกค่าความพร้ อมของโรงไฟฟ้าในโปรแกรม IPP(Independent Power
Producer) ซึง่ เป็ น เอกสาร Prior Notice หรื อเอกสาร Resumption Notice (ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความพร้ อมหน้ างานหรื อฉุกเฉิน ) จะต้ องมีการคานวณค่าความพร้ อมของโรงไฟฟ้าที่ได้ รับในเวลานันๆอี
้ ก
ครัง้ เพื่อให้ โรงไฟฟ้าได้ รับค่าความพร้ อมตามความพร้ อมที่ทาได้ จริง เพื่อการตรวจสอบเอกสารการแจ้ ง
ความพร้ อมขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามีความครบถ้ วนและถูกต้ อง ในการรายงานผลขึ ้นยังหน่วยงานต้ นสังกัด
ได้ รวดเร็ว
การ พัฒนางานเพื่อสื่อมวลช ล/งานนักวิชาการ /องค์การพัฒนาเอกชน จากการส่งเสริมงาน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กฟผ . การจัดการเพื่อสื่อสารมวลชนของ องค์การให้ มีความพร้ องของเรื่ องราวที่
ถูกต้ องในการเผยแพร่ ต้ องมีความรวดเร็วที่นาเสนองานและกระจายข่าวสาร เช่น กลุม่ Kaizen for office
ในการพัฒนางานสื่อสารมวลชน เรื่ อง “การพัฒนาเว็บไซด์ ฝ่ ายสื่อสารองค์การ สาหรับจัดเก็บเอกสารคาสัง่
(PRD.Warehouse)” ขอกลุม่ ”กล้ วยปิ ง้ ” ฝ่ ายสื่อสารองค์การ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการทางานหา
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สัมพันธ์โครงการ ด้ วยการพัฒนางานเรื่ องการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์โดยใช้ ระบบสารสนเทศ เพื่อการ
สร้ างความสะดวกในการใช้ งานด้ วยความคล่องตัวสามารถใช้ เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างคล่องตัวในการ
ทางานกับมวลชนและชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนางาน เพื่อ ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า /แนวสายส่ง /รองโครงการงานก่อสร้ าง เพื่อการ บริหาร
พัฒนางานจัดการระบบส่ง และควบคุมการผลิต ให้ มีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพ และมีความมัน่ คงเชื่อถือได้
โดยคานึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม เช่น งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประเภท Manufacturing
Quality Control Circle ของ กล่ม “กล้ วยไข่ ” ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารภาคเหนือ ในเรื่ อง “ ลดปัญหาสายส่งขัดข้ อง
สาเหตุจากไฟไหม้ ป่าพง สายส่ง 230 kV นครสวรรค์ 
เขื่อนภูมิพล ” หรื อ งานบริการบารุงรักษาสาย
ไฟฟ้าแรงสูงของ กลุม่ “ช่างสายรวมพลัง” ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารภาคใต้ เรื่ อง “ลดเวลาการปลดและติดตังลู
้ กถ้ วย
แนวนอนพวงคูโ่ ดยวิธีดบั กระแสไฟฟ้าแนวสาย 230 kV นครศรี ธรรมราช-ทุง่ สง” ไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนรอบบริเวณที่ กฟผ . มีความรับผิดชอบ เช่น งานของกลุม่ ชาววัง (ปลาดุก ) เรื่ อง เพิ่มจุดให้ บริการ
ระบบประชุมทางไกลให้ ครอบคลุมพื ้นที่รับผิดชอบ ในงานของสถานีไฟฟ้าแรงสูงวังน้ อย ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ความผาสุกของชุมชนใน จังหวัด อยุธยา หรื องานของ เขื่อนศรี นครินทร์ ของกลุม่ “พฤกษางาม ” เรื่ อง
ปรับปรุงคุณภาพยกระดับน ้ายาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ ในงานเขื่อน ที่ทาการหน่วยงานราชการใกล้ เคียง และ
ชุมชน ใช้ งานได้ ด้วยความมัน่ ใจ มีผลงาน เป็ นที่ ได้ รับการรับรองจากสานักงานจังหวัด เรื่ องการใช้ น ้ายา
เอนกประสงค์ที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่สามารถใช้ ได้ ในชุมชนที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
การพัฒนางานเพื่อลูกค้ าหลัก /ผู้ใช้ ไฟฟ้าทัว่ ไป กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ งานประเภท Kaizen for
office ของกลุม่ สัญญาจ้ างซื ้อขายไฟฟ้า ที่มีสญ
ั ญาของลูกค้ าทังในประเทศและระหว่
้
างประเทศ ที่ เลือก
การพัฒนางานลาดับแรกในเรื่ อง “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ข้อมูลของกลุม่ งานสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
ต่างประเทศ ” ของทีม Kaizenie หรื อ งานลดเวลาการตรวจสอบข้ อมูลบ้ านพักและลงทะเบียนรับจอง
บ้ านพักบ้ านฟ้าสาง หน่วยงานบ้ านพักรับรองเขื่อนจุฬาภรณ์ ของ กลุม่ Power New GEN ประเภท Office
Service Quality Control Circle เพื่อมอบให้ กบั ลูกค้ าหลักและประชาชน ผู้ใช้ ไฟฟ้า ทัว่ ไป หรื อการพัฒนา
เทคนิคต่างๆที่มีการพัฒนางานอย่างเป็ นระบบในกระบวนการทางานอย่างมีเป้ามาย
เช่น ลดความ
ผิดพลาดในขันตอนการจั
้
ดทาเอกสารขออนุมตั จิ ้ างทดสอบ และพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์ เบอร์ 5 ของ กลุม่
เบอร์ 5 ห้ าห้ าห้ า ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารการใช้ ไฟฟ้า ในกิจกรรมประเภท Office Service Quality Control Circle
เช่นเดียวกัน
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กลุม่ J.A.R.V.I.S. เรื่ อง การพัฒนาระบบตรวจสอบใบแจ้ งหนี ้ค่าซื ้อไฟฟ้าแบบอัตโนมัตสิ าหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็ก(SPP) ประเภท Non-firm หรื องานพัฒนา ประเภท Genba Kaizen ของทีม Better Together เรื่ อง
การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบผู้ปฏิบตั งิ านของผู้รับจ้ างงานก่อสร้ าง เพื่อใช้ งานร่วมกันระหว่างผู้จ้าง
และผู้รับจ้ างขององค์การ รวมทังตั
้ วอย่างของทีม E-NOVATION ฝ่ ายก่อสร้ างพลังความร้ อน ในเรื่ อง การ
ลดเวลาการติดตังชิ
้ ้นส่วน Isolated Phase Bus duct ระหว่าง Generator และ GCB สาหรับการจัดการ
ขันตอนท
้
างานโครงการร่วมกับคูค่ ้ าและพันธมิตรขององค์การ รวมทังกลุ
้ ม่ ประเภท 3 สหาย+1 ฝ่ ายขนส่ง
ในการพัฒนางานเรื่ อง ปรับปรุงวิธีการสอดรางเข้ าใต้ หม้ อแปลงไฟฟ้า เพื่อการชักลากหม้ อแปลงในการ
ติดตัง้ ทังนี
้ ้การทางานมีความสาคัญในการขนส่งอุปกรณ์เครื่ องจักรหนักในการทางาน ตามที่ต้องนาเข้ าใน
ระบบการติดตังการสร้
้
างโรงไฟฟ้า เป็ นต้ น
การพัฒนางานสาหรับพนักงานและสหภาพแรงงาน การพัฒนางานด้ านนี ้เป็ นการให้ บริการต่อผู้เกี่ยวข้ องภายในองค์การซึง่ มีกิจกรรมในการทางานหลายด้ านตามแนวทางในการพัฒนางานถือเป็ นลูกค้ า
ภายใน หรื อ Internal Customer ระหว่างกันของหน่วยงานดังมีตวั อย่าง เช่น กลุม่ San Gang ฝ่ ายแพทย์
อนามัย ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประเภท Task Achievement คิดพัฒนางานเรื่ อง พัฒนาการฆ่าเชื ้อใน
ห้ องตรวจวิเคราะห์จลุ ินทรี ย์นอกสานักงานกลาง เพื่อใช้ งานกับการตรวจสอบโรงอาหารในการให้ บริการ
แคนทีนของพนักงาน หรื อ กลุม่ “เด็กชายขอบ ” ที่พฒ
ั นางานเรื่ อง การลดเวลาตรวจสอบสถานะเครื่ องลง
เวลาทางานของสานักงานกลาง เพื่อการให้ บริการ ได้ อย่างรวดเร็วในการใช้ เครื่ องลงเวลากับบัตรประจาตัว
พนักงานที่มีอยูใ่ นสานักงานหลายร้ อยเครื่ อง เพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็วรู้สถานะที่ใช้ เวลาน้ อยที่สดุ
หรื อการจัดการของกลุม่ FIBONACCI ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร ในการให้ การบริการพนักงานผู้ปฏิบตั งิ านเพพื่อบ
ริการด้ านห้ องพั กของศูนย์ฝึกอบรมในเรื่ อง “ลดเวลาการจองห้ องพัก ห้ องอบรมศูนย์ฝึกอบรมท่าทุง่ นา
จังหวัดกาญจนบุรี ” ที่เป็ นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประเภท Office Service Quality Control Circle ทัง้
สองทีมที่เป็ นตัวอย่างปรากฎนี ้
การพัฒนาจัดการเพื่อสถาบันการเงิน การพัฒนางานด้ านการเงินเป็ นหัวใจที่สาคัญขององค์การ
การพัฒนงานด้ านนี ้มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานด้ านอื่นๆ โดยมีการพัฒนาคุณภาพงานที่เป็ น
ตัวอย่างที่ดีหลายตัวอย่าง เช่น กิจกรรมพัฒนาคุณภาพประเภท Kaizen for Office ของกลุม่ Money
Chanel สังกัดเขื่อรัชชประภา เรื่ อง “ลดเวลาในการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ส่ง
แผนกบัญชีเจ้ าหนี ้เขื่อนรัชชประภา ” อีกทัง้ งานของกลุม่ “ปากกาเขียว ” สังกัดสายงานผู้ชว่ ยผู้วา่ การ
โรงไฟฟ้า3 หรื อ โรงไฟฟ้าบางปะกง เรื่ อง “ลดขันตอนในการกรอกภาษี
้
ซื ้อในใบสัง่ จ่ายเบิกชดใช้ เงินทดรอง”
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เรื่ อง “ลดระยะเวลาการประมาณการเงินกู้ระยะยาวในส่วนของสกุลเงินบาท” หรื อ ผลงานของกลุม่ Six
nature
ฝ่ ายบัญชีและงบประมาณสายงานระบบส่ง เรื่ อง “การปรั บปรุงขันตอนการจั
้
ดทารายงาน
สถานการณ์ ก่อหนี ้รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ สายงานระบบส่ง ” ที่มีการจัดการขันตอนที
้
่ไม่สมเหตุผล
ของงานให้ ลดลง จากการพิจารณาเนื ้องานของทีมที่วิเคราะห์กิจกรรมการทางานแล้ ว การทาหน้ าที่ของทัง้
องค์การทุกระดับ มีความสอดคล้ องไปในทางเดียวกันได้ อย่างไร โดยนาแนวคิดที่แยกสาระไว้ จากการ
บริหารตามหลักการจัดการ
โอกาสในการบริหารจัดการขององค์กร ในการทางานเพื่อสนองตอบต่อภารกิจการจัดกาแหล่งผลิต
กาลังไฟฟ้าในปัจจุบนั กาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงปรั
บเปลี่ยนไปจากการเป็ นผู้สนับสนุนการผลิต
กระแสไฟฟ้าให้ กบั ประชาชนตามความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของทุกภาคส่วน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยสามารถพิจารณาจากการผังการแสดงภาพของความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในปัจจุบนั

จากภาพ แนวโน้ มความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าของทุ กภาคส่วน ในปัจจุบนั อยูท่ ี่ 28,338.10
เมกกะวัตต์ ซึง่ เป็ นแนวทางที่อยูใ่ นระหว่าการจัดหาขององค์การ และ กลุม่ พันธมิตร ที่มีแนวโน้ มการผลิต
พลังงานไฟฟ้าที่สงู มากขึ ้นจากกาลังผลิตรวมทังหมด
้
ในอนาคตที่ประเทศมีการพัฒนาสาธารณูปโภค
ประเภทต่างๆ ที่มงุ่ สูก่ ารให้ สงั คมสูย่ คุ 4.0 และขยายงานต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง
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้
ในปัจจุบนั ตามข้ อมูล ณ ไตรมาสแรก ของปี พ.ศ. 2561

การทางานในกระบวนการขององค์การ จึงต้ องมีความพร้ อมมีศกั ยภาพในทุกระบบ ทุก
กระบวนการ ด้ วยการประสานระหว่างหน่วยงานทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชนในการ ผลิต รับ ซื ้อ ขาย พลังงานที่
เกี่ยวข้ องเพื่อนามาดาเนินการสนองตอบต่อความต้ องการ ในทุกภาคส่วนของประเทศ ทังนี
้ ้ในโลกยุคที่ผา่ น
มากระทัง่ ปัจจุบนั จึงไม่สร้ างงาน ไม่บารุงรักษาระบกระบวนการไม่ได้ ทังยั
้ งต้ องรับความเข้ าใจต่อ
วิวฒ
ั นาการที่เกี่ยวข้ องเพื่อจรรโลงไว้ ในเนื ้องานที่เติมเต็มให้ ได้ มากที่สดุ

กระบวนการทางานของการพัฒนาในระบบริหารคุณภาพ รองรับด้ วยการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ ตามแนวทางของภาครัฐ ที่มอบหมายให้ ใช้ การประยุกต์ด้วยงานที่เรี ยกกันว่า SEPA หรื อ
State Enterprise Performance Appraisal เพื่อการประเมินภารกิจการทางานงานองค์การเทียบคูก่ บั
ระดับรัฐวิสาหกิจต่างๆในการบริหารระบบอย่างมีสมรรถนะ ในปัจจุบนั การทางานขององค์การจึงใช้
แนวทางบูรณาการด้ วยสิ่งที่มีอยูข่ องการบริหารจัดการกับคาถามการจัดการระบบที่ภาครัฐใช้ Guideline

-13จากการบริหารจัดการของ Malcolm Baldridge ที่นามาประยุกต์ กนั อย่างแพร่หลาย ทั ง้ นี ้การตอบคาถาม
ดังกล่าวจึงเกี่ย วข้ องกับการส่งเสริมในการทางาน ตามมิตติ า่ งๆ ทัง้ 6 หมวดที่ระบุ เพื่อการแสดงถึงการมี
ผลลัพธ์ที่ดีอย่างไร ประกอบด้ วย

รูปภาพ ประกอบด้ วยองค์ประกอบของทัง้ 7 หมวด ในการกาหนดไว้ จากผู้กากับดูแลองค์การ โดย
ใช้ งานด้ านการแยกเป็ นหมาดต่างๆ หมวดที่ 1 การนาองค์กร หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ หมวดที่ 3
การมุง่ เน้ นลูกค้ า หมวดที่ 4 การวัดวิเคราะห์ หมวดที่ 5 การมุง่ เน้ นบุคลากร หมวดที่ 6 การมุง่ เน้ นการ
ปฏิบตั กิ าร และ หมวดที่7 ผลการดาเนินงานอย่างเป็ นผลสัมฤทธิ์
หมวดทัง้ 7 ต้ องอาศัยการดาเนินงานที่มีความสอดคล้ องกันตังแต่
้ ระดับบริหาร มาถึงการ
ปฏิบตั กิ ารระดับต้ น ที่มีความสอดคล้ องของการบริหารจัดการอย่างเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ ทังเป็
้ น
องค์การใหญ่ ที่มีผลลัพธ์ที่ดีเป็ นประโยชน์ต่ อการทาให้ สงั คมประเทศมีความก้ าวหน้ าก่อผลให้ เกิดขึ ้นได้
หรื อเป็ นผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็ นรูปธรรมและยัง่ ยืน การทางานของทุกภาคส่วนจึงต้ องอาศัยซึง่ กันและกันใน
การขับเคลื่อนหน้ าที่ได้ เป็ นจังหวะที่สอดคล้ องกัน อย่างเกิดคุณต่อประเทศชาติ ทาให้ องค์การมีสถาพของ
สมรรถนะที่เข้ มแข็ง โดยงานด้ านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนี ้ ทาหน้ าที่รองรับงานตังแต่
้ หมวดที่ 1 ถึง หมวดที่
7 อย่างจับต้ องได้ ตามตารางผลที่เกี่ยวข้ องดังนี ้

-14ตาราง : ความสัมพันธ์ หมวดการประเมินระบบบริหารคุณภาพองค์การ กับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กฟผ.
หมวด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
Task Achievement , Kaizen for office ,
หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์
Task Achievement , Kaizen for office ,
หมวดที่ 3 การมุง่ เน้ นลูกค้ า
12 ประเภท
หมวดที่ 4 การวัดวิเคราะห์
12 ประเภท
หมวดที่ 5 การมุง่ เน้ นบุคลากร
Support Service, Office Service , Task
Achievement , Kaizen for office ,
Kaizen Suggestions
หมวดที่6 การมุง่ เน้ นการปฏิบตั กิ าร
12 ประเภท
หมวดที่7 ผลการดาเนินงานอย่างเป็ นผลสัมฤทธิ์
ได้ รับผลลัพธ์จากการทางานทัง12ประเภท
้
ในการทางานของทุกกระบวนการจึงมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน แม้ วา่ ลักษณะงานมีความแตกต่าง
กัน รวมถึงที่ตงที
ั ้ ่แตกต่างในแต่ละสังกัดหน่วยงานขององค์กร การรับข้ อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จงึ มี
ความสาคัญ ในลักษณะงานที่แตกต่างกันได้ รับข้ อมูลนาผลงานงานของต่างสังกัดมาขยายผลในการใช้ งาน
เพื่ให้ เกิดความคล่องตัว เช่น กลุม่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จากฝ่ ายก่อสร้ างระบบส่ง
1.
กลุม่ Unique ประเภท Karakuri Kaizen กับแนวคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบการ
เคลื่อนย้ ายงานเพื่อการติดตังบอร์
้ ด Terminal Control ที่มีความสูงมากกว่าประตูทางเข้ าอาคาร ที่ต้อง
เสียเวลาการขนย้ ายนานและเป็ นภาระของน ้าหนักมากเกินไป ทาให้ เกิดการรับน ้าหนักเกินกว่าสภาพ
ร่างกายจึงมีแนวคิดเพื่อการพัฒนาวิธีการขนย้ ายให้ มีภาระน้ อยลงด้ วยการออกแบบงาน สร้ างเครื่ องมือ
พิเศษ ให้ เกิดความคล่องตัวในการขนย้ าย เป็ นเครื่ องมือขนย้ ายบอร์ ด ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ เกิด
การเรี ยนรู้ในการพัฒนาเครื่ องมือจากการเริ่มต้ นและนามาเสริมต่อเป็ นเครื่ องมือที่ได้ รับความต้ องการจาก
การขนย้ ายงานไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างองค์การเพื่อการพัฒนางานได้ อีกด้ วย โดยนาผลงานดังกล่าว
จัดการจดอนุสิ ทธิบตั รเป็ นของ องค์การโดยผู้ปฏิบตั งิ านเป็ นผู้คดิ ค้ นไว้ และนาแลกเปลี่ยนงานนี ้ใน
ระดับชาติ นานาชาติเป็ นผลที่ดีให้ การพัฒนาศักยภาพ
2.
กลุม่ เหยี่ยวงาน ประเภท Genba Kaizen มีแนวคิดพัฒนางานมาอย่างจต่อเนื่องมากกว่า
10 ปี ผลงานปัจจุบนั ทาการพัฒนาเครื่ องมือพิเศษเพื่อการใช้ ในการเดินทางป้องกันความปลอดภัย ด้ วย
ป้ายความปลอดภัยที่ขนส่งไปได้ ทกุ ที่โดยจากัดเนื ้อที่ไม่ต้องบรรทุกป้ายความปลอดภัยหรื อกรวยยางใน
การทางานด้ านก่อสร้ างได้ อย่างมีความคล่องตัวใช้ ได้ ทงช่
ั ้ วงกลางวันและกลางคืน ทาให้ บคุ ลากรมีแนวคิด

-15เกิดความท้ าทาย ความภูมิใจในการคิดค้ น ทาให้ เกิดกระบวนการของสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการจัดการนวัตกรรม
ต่อไป

การพัฒนาคุณภาพงานจึงมีการดาเนินการต่อไป ด้ วยความเพียร พยายามของบุคลากรในองค์การ
เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่า มีความคล่องตัวในการทางาน กระบวนการจัดการควบคุมได้ ดังแนวคิดที่ประกอบ
กันอย่างลงตัวในเรื่ อง องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization : Peter Senge 1995) ที่ระบุไว้
1. การเป็ นเจ้ านายแห่งตนเอง (Personal Mastery) ด้ วยการคบคุมกระบวนการทางาน ด้ วย
ตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การมีแบบแผนในการทาหน้ าที่ (Mental Models) มีความเข้ าใจในมุมมองทักษะการทาหน้ าที่
ในความเป็ นตนเองอย่างมีกาลเทศะ
3. การแชร์ แนวคิดร่วมกัน (Share Vision) การแลกเปลี่ยนข้ อมูล หารื อกระบวนการทางานซึง่ กัน
และกันโดยนาสาระมาใช้ งานให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
4. การร่วมทีมงาน ด้ วยการแลกเปลี่ยนแนวคิด (Team Learning) มีความเข้ าใจแลกเปลี่ยน
ความรู้จากแนวความคิดระหว่างกัน
5. การคิดอย่างเป็ นระบบ (System Thinking) การนาข้ อมูลงานที่มีในกระบวนการมาวิเคราะห์
อย่างเป็ นกิจจะลักษณะ ทาให้ มีมลู ค่าเพิ่มจากสิ่งที่เป็ นอยูเ่ ดิม
การทางานเช่นนี ้มีอย่างไม่สิ ้นสุด จากรุ่นสูร่ ุ่น เพื่อให้ หน้ าที่การทางานให้ มีความสอดคล้ อง เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพงานของตน แม้ จะมีอปุ สรรคมากมายมากระทบตลอดเวลา การปรับตัวมี

-16ความสาคัญยิ่ง เพื่อการพัฒนารากฐานงานให้ มีความแข็งแรง มุง่ เน้ นให้ เกิดกรบวนการทางานอย่างมี
สมรรถนะ
งานพัฒนาคุณภาพเหล่านี ้ มีผลงานที่สามารถขยายฐาน นาไปสูก่ ารจัดการนวัตกรรม หรื องาน
เครื่ องมือพิเศษ เพื่อการใช้ งานในสังคมประเทศ ขยายสูร่ ะดับสากลในวงกว้ าง ที่ยงั คงต้ องพัฒนารูปแบบ
จากการคิดค้ นเพื่อให้ ได้ ระดับงานที่เป็ นมาตารฐานมีคณ
ุ ภาพได้ ดีที่สดุ ด้ วยการทดลอง นาแนว คิดขึ ้นสู่
ภาครัฐที่ทาหน้ าที่ถ่ายโยงผลงานในการจัดการอย่างเป็ นรูปธรรมในภารกิจถัดไป
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