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     การสร้างงานพฒันาตามแนวทางยทุธศาสตร์ชาต ิเพ่ือความมัน่คง มีแนวทางการพฒันาคณุภาพ
ชีวิต เพ่ือสร้างรายได้ประชาชาตด้ิวยการสร้างรายได้ในการประกอบวิชาชีพ สง่ผลตอ่การมีความสขุของคน
ไทย อีกทัง้เป็นผลทางตรงสูก่ารสนองตอ่การจดัการรายได้ประชาชาตใินระยะยาวท่ีรองรับการขยายงาน
ตามภารกิจประเทศด้านเศรษฐกิจและสงัคม ด้วยการรองรับการพั ฒนาเสริมสร้างศกัยภาพ “คน” ของ
ประเทศ ให้มีโอกาสน าความสามารถ กบัการแขง่ขนั  ให้มีความเทา่เทียมกนัทางสงัคมเพื่อเป็นรากฐานการ
สร้างความเตบิโตอยา่งมีคณุภาพชีวิตท่ีดี (ยทุธศาสตร์ประเทศ 2560-2579  ส านกันายกรัฐมนตรี ธนัวาคม 
2558)  ดงัมี วิสยัทศัน์ท่ีก าหนด เพ่ือเป็นแผนยทุธศาสตร์ประเทศ ในการสร้างความมัน่คง มัง่คัง่ เพื่อเป็น
ประเทศท่ีพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี จ าเป็นต้องอาศยั การท างานจาก  
“กิจกรรมพฒันาคณุภาพ ” เพ่ือสง่เสริม การพฒันาคณุภาพทัว้ทัง้องค์การ (TQM) ให้ด าเนินงาน องค์การ
สอดคล้องกบัแนวทางท่ีภาครัฐได้มอบหมายตามภารกิจ ขององค์การ ให้ ประเทศขบัเคล่ือนได้อยา่งมี
ศกัยภาพ  

การเร่ิมต้นงานท่ีผา่นมาด้วยกระบวนการบริหารแบบมีสว่ร่วมทัว่ทัง้องค์การ หรือการน าระบบบริหาร
คณุภาพเข้ามาใช้ เม่ือปี พ .ศ. 2526 เป็นต้นมา โดยการมีวิสยัทั ศน์ของผู้บริหารระดบัสงู ขององค์การ ทา่น
แรกในการบริหารจดัการ คือ ดร.เกษม จาตกิวณิช ผู้วา่การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ท าให้งานนี ้
มีการปักหมดุอยา่งเป็นรูปธรรม โดยทีมผู้บริหารในระดบัตา่งๆ ได้รับแนวคดินีเ้พ่ือให้เกิดการจดัการบริหาร
คณุภาพอยา่งเป็นรูปธรรม ด้ วยวิธีการใช้งานจากการเรียนรู้ของระดบัผู้บริหารและทีมงานเพ่ือการพฒันา
คณุภาพ ใช้ระบบในครัง้เร่ิมต้นจากการดงูานและเรียนรู้ โดยสง่ผู้แทนคณะตา่งๆ เพ่ือศกึษาแนวทางการ 
การบริหารแลลมีสว่นร่วมทัว่ทัง้องค์การ ในปี ค .ศ.1984 เรียกวา่  Company Wide Quality Circle 
(CWQC.) หรือ อีกช่ือหนึง่วา่ Total Quality Management (TQM.) ท่ีหนว่ยงานภายในองค์การยินดีรับ
หลกัการเพ่ือการทดลองใช้ และน ามาประยกุต์ได้อยา่งมีมรรคผลในการพฒันาคณุภาพทรัพยากรภายใน 
ทัง้บคุลากร เคร่ืองมือ อปุกรณ์  และ เทคโนโลยี  

 การท างานมีทัง้อปุสรรคและ การมี ผลสมัฤทธ์ิ ในบริหารจดัการตามกรอบการพฒันา โดยมุง่เน้น
ความเป็นเลิศตามยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนให้ด าเนินงานได้อยา่งตอ่เน่ือง     เป็นแนวทางเพ่ือการสง่เสริม
ให้ องค์การมีความสามารถเพ่ือให้เกิดความแข็งแกร่ง เป็นท่ียอมรับ และให้เกิดความเช่ือมัน่อยา่งยัง่ยืน 
ด้วยการเ ป็นองค์การท่ีมี สมรรถนะสงู สามารถรับการเปล่ียนแปลง เป็นองค์การสร้างสรรค์ และเป็นท่ี
ยอมรับได้ในระดบัสากล โดยมุง่เน้นการท างานด้วยวิสยัทศัน์  “นวตักรรมพลงังานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตท่ีดีกวา่”  
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ตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ระหวา่งปี 2561-2569 ท่ีก าหนดวตัถปุระสงค์ตามวิสยัทศัน์  ตามมิตขิอง
การก าหนดไว้จ านวน 4 มิต ิประกอบด้วย  
 

 
 

  มิตท่ีิ 1. เป็นองค์การแหง่นวตักรรมพลงังานไฟฟ้า (Electricity innovation)  หมายถึง 
ความสามารถขององค์การในการ พฒันาประสิทธิภาพ อยา่ง เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมด้วยนวตักรรม  ให้
รองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต (Distributed Power Generation Renewable and Big Data) 
  มิตท่ีิ 2. เป็นองค์การท่ีมีการ เจริญเตบิโตอยา่งยัง่ยืน (Growth &  sustainability) หมายถึง 
การสร้างรายได้เพิ่มจากความสามารถและทรัพยากรของ องค์การท่ีมีอยู ่ (Existing) ศกึษาวิจยัและพฒันา
ในธุรกิจ  พฒันาศกัยภาพบคุลากรในการเป็นกลไกหลกัในการลงทนุ ขบัเคล่ือน ผลกัดนัการด าเนินการใน
ธุรกิจใหม ่
  มิตท่ีิ 3. เป็นองค์การท่ีมี การบริหารงานท่ีดี มีประสิทธิภาพสงู มีฐานะทางการเงินมัน่คง       
(Administration excellence) คือ ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือมุง่สูอ่งค์การ ท่ีมีประสิทธิภาพสงู (Restructure 
to HPO EGAT) พฒันาขีดความสามารถของบคุลากรให้พร้อมในการแขง่ขนัและธุรกิจใหม ่ (Capability 
Workforce to Gain Competitive Advantage) ขบัเคล่ือนการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมลู
สารสนเทศ (Information Driven organization)  
  มิตท่ีิ 4. เป็นองค์การท่ี มีธรรมาภิบาล สงัคมไว้วางใจ และเป็นความภาคภมูิใจของชาต ิ  
(Trust & pride of the nation) เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัหนว่ยงานในการก ากบัดแูล สร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัสงัคม ชมุชนเชิงรุก พฒันาภาพลกัษณ์ องค์การและส่ือสารเชิงรุกผา่น สง่เสริมการ
เป็นธรรมาภิบาลและมีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส 
 ด้วยทัง้ 4 มิตนีิเ้ป็นการรองรับความส าคญัของการบริหารพฒันาเพื่อการท างานให้มีความมัน่คง
และยัง่ยืน เพ่ือการวางเปา้หมายในปัจจบุนัและอนาคตท าให้สงัคมชมุชนประเทศชาตไิด้รับความสะดวกให้ 
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ได้มากท่ีสดุ การปรับเปล่ียนขององค์การจงึมีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นประเดน็ส าคญัตอ่บคุลากรในองค์ การ
เชน่เดียวกนั โดยให้ความเข้าใจด้วยคา่นิยมหลกัร่วมกนั โดยใช้ในการท างานด้วยคา่นิยม SPEED มีหลกั  5 
ประการ ประกอบด้วย  
 1. รักองค์การ หรือ การท าหน้าท่ีด้วยความรักองค์การ ปกปอ้งรักษาผลประโยชน์ช่ือเสียง 
เสียสละ ทุม่เท อทุิศตน ให้กบังานขององค์การ มีความสามคัคีเปนท่ีตัง้ (Sense of Belonging)  
 2. มุง่งานเลิศ หรือ ความมุง่มัน่สร้างสรรผลงาน ท างานอยา่งมืออาชีพ มีเปา้หมายท่ีท้าทาย มี
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีหลายด้าน (Performance Excellence) 
 3. เทิดคณุธรรม หรือ การรักษาจริยธรรม จรรยาในการท าหน้าท่ีอยา่งมีหลกัธรรมมาภิบาล  มี
ความซ่ือสตัย์ ท างานอยา่งโปร่งใส ไมเ่ลือกปฏิบตั ิตอ่ต้านทจุริต (Ethics & Integrity) 
 4. น าด้วยนวตักรรม หรือ การแสวงหาวิธีการใหมเ่พ่ือทดลองให้ได้ผลลพัธ์ท่ีมีประโยชน์เชิง
พานิชย์และสงัคม เป็นการพฒันากระบวนการท างานให้มีความทนัสมยัเสมอ (Enthusiasm & Innovation) 
 5. ท าประโยชน์เพ่ือสงัคม หรือ การมีจิตส านกึในความรับผิดชอบตอ่ประเทศชาต ิสงัคม ชมุชน 
และ สิ่งแวดล้อม อยา่งมีจิตสาธารณะโดยสร้างความเข้าใจตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  (Devotion to Society) 
การท าหน้าท่ีของบคุลากรในองค์การต้องประสานอยา่งเป็นหนึง่เดียวเพ่ือรองรับภารกิจได้อยา่งมีศกัยภาพ 
งานใดท่ีไมมี่ความจ าเป็นให้พิจารณากระบวนการท างาน  หากสามารถ ลด ละ  ในสิ่งท่ีไมจ่ าเป็น  เหลา่นัน้ 
ให้ถือวา่เป็นหน้าท่ี ซึง่ในปัจจบุนั การสรรสร้างงานมีความส าคญัอยา่งยิ่ง   ตามนโยบายของผู้บริหารสงูสดุ 
เร่ือง การลดกระบวนการท่ีไมจ่ าเป็น  หรือ Lean Process Management ดงัภาพ
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 การสนบัสนนุภารกิจผลิตไฟฟ้ามีแนวทางจากสิ่งเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ .ศ.2512 ตามท่ีองค์การได้จดัตัง้
โดยรวมการไฟฟ้าลิกไนต์ การไฟฟ้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเข้ามาเป็น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศ
ไทย จงึมีความหลากหลายในวิทยาการจดัการเพ่ือจดัหาแหลง่พลงังานในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพ่ือความ
พร้อมสนบัสนนุความต้องการใช้พลงังานของภาครัฐ ภาคประชาชน แล ะเอกชนเป็นหลกั ซึง่ในเวลา 49 ปีท่ี
ผา่นมา หนว่ยงานในองค์การมีวิวฒันาการท่ีรับเหตกุารณ์มากระทบในด้านตา่งๆท่ีต้องมีการปรับตวัในการ
ท างานตลอดเวลา ทัง้การรับ การท างานเชิงรุก ตามแนวทาง นโยบายภาครัฐ การหารายได้มอบให้ภาครัฐ
จากการท างานในกระบวนการ การสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆให้กบัสงัคมเพ่ือความร่วมมือ และการพฒันางาน
เพ่ือคณุภาพท่ีดีของเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอยา่งไมมี่วนัหยดุยัง้  กระบวนการท างานในอดีต มีการท างานด้วย
ความทุม่เทใจ แรงกายของผู้ปฏิบตังิานทกุระดบัเป็นท่ีตัง้ ด้วยการมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การท า งานใน
หลายด้านทัง้งานโครงการก่อสร้าง งานเดนิเคร่ืองผลิตกระแสโรงไฟฟ้า จากพลงัความร้อน พลงัน า้ การ
จดัการเชือ้เพลิงเหมือง เพ่ือผลิตสง่มอบให้โรงไฟฟ้างานจดัการบ ารุงรักษา งานระบบสง่เพ่ือการสง่จา่ย
กระแสไฟฟ้า การสนบัสนนุด้านการเงิน ด้านพฒันาบคุลากรและการจดัการ ท่ีแบง่ภารกิจอยา่งชดัเจน ซึง่
เร่ิมต้นการพฒันางานจากการก่อตัง้เพ่ือสนองตอ่การจดัสง่กระแสไฟฟ้ามอบให้กบัผู้ รับบริการซึง่หมายถึง
ภาคประชาชน ท่ีเป็นหวัใจหลกั และภาคอตุสาหกรรมในวงการท่ีต้องการกระแสไฟฟ้าตรงเพ่ือการผลิต จงึ
เป็นหน้าท่ีส าคญัมาอยา่งตอ่เน่ือง 

การพฒันาคณุภาพงานอยา่งไมรู้่จบจงึมีความหมายอยา่งยิ่งกบัองค์การท่ีต้องการความมัน่คงและ
ยัง่ยืน สิ่งส าคญัคือการพฒันาระบบงานของตนเองในความรับผิดชอบให้ เป็นระบบกระบวนการท่ีชดัเจน มี
รายละเอียดเนือ้หาการท างานอยา่งครบถ้วน  จงึจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ภารกิจ กบั เทคโนโลยีใหม ่ ท่ี
ได้รับเพ่ือเสริมตอ่งานระหวา่งกนัได้อยา่ง “สมบรูณ์ท่ีสดุ” ในชว่งขณะนัน้ ดงันัน้ การพฒันาคณุภาพงาน
ด้วยกิจกรรมพฒันาคณุภาพ จงึท าให้งานมีความส าเร็จได้ด้วยวิธีใช้แนวคดิเพ่ือการปรับปรุงงาน ส าหรับใน
องค์การขนาดใหญ่ หรือ ขนาดกลาง ความสามารถท่ีจ าเป็นด้วยการร่วมมือ กนัของบคุลากรเพ่ือพฒันางาน
จงึมีการตอ่ยอด เตมิเตม็ได้มา กยิ่งขึน้ เพ่ือมุง่เน้นให้กบั ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย จากการวิเคราะห์ในองค์การ
ประกอบด้วย 8 สว่นส าคญั (ตามหลกัของระบบกระบวนการความรับผิดชอบสงัคม ISO26000 ) หมายถึง 
สว่นท่ี 1. องค์การภาครัฐ และผู้ก ากบัดแูล , สว่นท่ี 2 ส่ือมวลชน , สว่นท่ี 3 ชมุชนรอบโรงไฟฟ้า /แนวสาย
สง่/รองโครงการงานก่อสร้าง, สว่นท่ี 4 นกัวิชาการ/องค์การพฒันาเอกชน ,  สว่นท่ี 5 ลกูค้าหลกั/ผู้ใช้ไฟฟ้า
ทัว่ไป , สว่นท่ี6 คูค้่าและพนัธมิตร , สว่นท่ี 7 พนกังานและสหภาพแรงงาน และ สว่นท่ี 8 สถาบนัการเงิน   

การท างานท่ีมีการพฒันากระบวนการท าให้เกิดความ “เบด็เสร็จ” รวดเร็วในงานของตน เป็นสิ่งจดุ
ประกายให้มีการเผยแพร่ได้หลายแนวคดิเพ่ือการจดัการท่ีป็น One Stop Service  ตอ่ ผู้ เก่ียวข้อง ทัง้ภายใน
องค์การ และผู้ รับบริการจากภายนอก ให้เกิดความรวดเร็วได้พร้อมสรรพด้วย การประยกุต์ “องค์ความรู้ ” 
กบัการน าประสบการณ์มาหลอ่หลอมเข้าด้วยกนั ท าให้เป็นผลงานในแตล่ะโครงการยอ่ยท่ีเกิดขึน้ได้ จาก  
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วิสยัทศัน์ของบคุลากรในการท างาน โดยผา่นกระบวนการและนโยบายองค์การท่ีส าคญัเพื่อ การใช้ความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์สง่ตอ่เนือ้งานจากองค์ความรู้ กลายมาเป็นการปรับปรุงกระบวนการ และน ามาสูก่ารได้
สิ่งประดษิฐ์เป็นเคร่ืองมือใหมใ่นการท างานเพ่ือให้เกิดความราบร่ืน ลดเวลา ลดภาระท่ีหนกัอึง้จากน า้หนกั
ของเคร่ืองจกัร หรือ ภาระจากกระบวนการท างานท่ีซบัซ้อน ดงัมีตวัอยา่งท่ีนา่สนใจจากการสง่เสริมของ
ผู้บริหารสงูสดุตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัด้วยการใช้งานในกิจกรรมพฒันาคณุภาพ ทัว่ทัง้องค์การ  โดยทกุอง
คาพายพขององค์การมีความพร้อมเพ่ือน าผลงานของทีม เสนอให้กบัองค์การเพ่ือการ แสดงให้เห็นถึงสิ่งท่ี
หนว่ยงานของตนได้ปรับปรุงพฒันาขึน้ ดงัยกตวัอยา่งงานเดน่ๆได้หลายเร่ืองเพ่ือการพฒันางานส่ งมอบ
ให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การได้ชดัเจน โดยเป็นงานท่ีพพฒันาขึน้ในระดบัองค์การ   ซึง่ไม ่

จ าเป็นต้องเป็นได้รับการคดัเลือกขึน้สูร่ะดบัชาตหิรือนานาชาต ิ (เพราะเป็นแนวทางท่ีต้องการทีมท่ีมีความ
พร้อมในการน าเสนอมากท่ีสดุ ) แตใ่นทีมตวัอยา่งท่ีปรากฎนีเ้ป็นทีมตวัอยา่งท่ีมีผลงานพฒันาการมอบ
ให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในภาคตา่งๆของสงัคม มีตวัอยา่งท่ีรองรับภารกิ จเพื่อการพฒันาคณุภาพงานได้ 
โดยแบง่ประเภทกิจกรรมพฒันาคณุภาพ ท่ีสามารถน ามาใช้งานได้ดงัตารางด้านลา่งนี ้ 
ตารางท่ี 1 กิจกรรมพฒันาคณุภาพ ประเภท Quality Control Circle 
ประเภท Quality Control Circle ความหมายของกิจกรรมพฒันาคณุภาพ 
กลุม่ Qcc Manufacturing   การท างานร่วมกนัในสายการผลิต มีประสบการณ์มากกวา่ 5 เร่ือง 

หรือ 5 ครัง้ 
กลุม่ Qcc Junior  Manufacturing   การท างานร่วมกนัในสายการผลิต มีประสบการณ์น้อยกวา่5 เร่ือง 

หรือ 5 ครัง้  
กลุม่ Qcc Support Service    การท างานร่วมกนัในสายบริการ  มีประสบการณ์ด้านงานจดัการ 

เป็นงานสนบัสนนุให้กบัองค์การ 
กลุม่ Qcc Office  Service    การท างานร่วมกนัในสายบริการ  มีประสบการณ์ด้านงานจดัการ 

เป็นงานบริหารจดัการภายใน ให้กบัองค์การ เชน่ งานพสัด ุงานบญัชี
และการเงิน  

กลุม่ Qcc Business  Service    การท างานร่วมกนัในสายบริการ  มีประสบการณ์ด้านงานจดัการ 
เป็นงานบริหารจดัการกิจการท่ีมีรายได้เอง  เชน่ งานโรงพยาบาล 
งานโรงแรม งานโรงงาน  (ไมส่อดคล้องกบังานขององค์การ) 

กลุม่Qccประเภท Task Achieving การท างานของกลุม่ฯทัง้สายการลิต และ สายบริการ ได้มีการ
พิจารณาเพ่ือรองรับในหน้าท่ีใหมต้่องวางแผนเพิ่มเตมิ / เป็นงานท่ี
พิจารณาแล้วต้องการเปล่ียนแปลงวิธีการ 
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ตารางท่ี 2  กิจกรรมพฒันาคณุภาพ ประเภท KAIZEN 
ประเภท KAIZEN ความหมายของกิจกรรมพฒันาคณุภาพ 
Automation  Kaizen เร่ืองท่ีกลุม่มีการพฒันาปรับปรุงวิธีการท่ีมีพลงังานชว่ย เป็นงาน Plug – In 

ซึง่ในสว่นงานท่ีเก่ียวข้องจะเป็น งานการผลิต งานบ ารุงรักษา งานเทคนิค 
Karakuri Kaizen เร่ืองท่ีกลุม่มีการพฒันาปรับปรุงวิธีการท่ีใช้การออกแบบ  มีหลกัทาง

กลศาสตร์ การใช้เฟือง ใช้คานงดั คานดีด เพ่ือเป็นองค์ประกอบ  หรือเป็น  
UN – PLUG  ซึง่ในสว่นงานท่ีเก่ียวข้องจะเป็นงานด้านการผลิต งาน
บ ารุงรักษา งานเทคนิค 

Kaizen Suggestion   เร่ืองท่ีผู้ปฏิบตังิานเพียงคนเดียวได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขวิธีการง่าย  ไมมี่
กระบวนการซบัซ้อน สามารถด าเนินการได้ด้วยคนๆเดียวตัง้แตต้่นเร่ือง  จน
มีวิธีการท่ีปฏิบตัปิรับปรุงได้ดี ทัง้งานด้านการผลิต งานบ ารุงรักษา งาน
บริการ ทกุๆด้าน 

Genba Kaizen เร่ืองท่ีกลุม่ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขวิธีการง่าย ไมมี่กระบวนการซบัซ้อน 
สามารถด าเนินการได้ด้วยคนๆเดียวตัง้แต่ต้นเร่ือง จนมีวิธีการท่ีปฏิบตัิ
ปรับปรุงได้ดีทัง้งานด้านการผลิต งานบ ารุงรักษา งานบริการ ทกุๆด้าน  

Kaizen for Office   เร่ืองท่ีกลุม่มีการพิจารณาเพ่ือพฒันาปรับปรุงวิธีการท่ีใช้การการบริการ 
การจดัการ ด้านพฒันาระบบงาน ด้านเอกสาร  เพ่ือเป็นองค์ประกอบ  ซึง่
ในสว่นงานท่ีเก่ียวข้องจะเป็นงานด้านการบริการ 

Project Kaizen เร่ืองของกลุม่จดัการโครงงานออกแบบเพ่ือการวิจยั หรือจดัการในการ
วางแผนงานกระบวนการเพ่ือพฒันางานให้เปล่ียนแปลท่ีดีกวา่เดมิทัง้ถกู
กวา่ เร็วกวา่  

Innovation Kaizen เร่ืองท่ีกลุม่ได้รับปรุงแก้ไขวิธีการในทกุๆแบบ โดยมีกระบวนการท างานท่ีไม่
เคยมีมาก่อน เป็นเร่ืองงานท่ีมีกระบวนการซบัซ้อน แตไ่ด้น าผลงานนัน้ขึน้ใช้
งานผา่นการจด สิทธิบตัร มีการขยายผลตอ่ภายในและภายนอก องค์การ 
ได้ดีมีความตอ่เน่ือง ทัง้งานด้านการผลิต งานบ ารุงรักษา งานบริการ  

 
 กิจกรรมพฒันาคณุภาพหลกั ทัง้ 13 ประเภทนี ้องค์การได้น ามาใช้จ านวน 12  ประเภท โดยยกวนั
ประเภท Business QCC. Office เน่ืองจากประเภทดงักลา่วไมใ่ชล่กัษณะการท างานของกิจการในองค์การ 
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ผลงานกิจกรรมพฒันาคณุภาพทัง้ 12 ประเภท ท่ี องค์การสง่เสริมมาอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือ การท างานในทกุ
ภาคสว่นของหนว่ยงานตา่งๆ ท าให้มีการเพิ่มความสามารถในการพฒันางานจากการสง่เสริมคณุภาพได้
ทางหนึง่เพ่ือการจดัการ มีเคร่ืองมือต้นแบบน าใช้งาน ทัง้เป็นสิ่งประดษิฐ์เพ่ือน าผลงานท่ีได้รับตอ่ยอดการ
พฒันาให้กบัภาคราชการ ภาคเอกชน เพ่ือการสร้างความมัน่คงยัง่ยืนให้กบัประเทศในยคุ 4.0 ตอ่ไป 
 ทัง้นี ้องค์การมีการพฒันาคณุภาพงานในด้านนี ้โดยจดัเวทีเพ่ือสง่เสริมผลงานกิจกรรมพฒันา
คณุภาพมาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ พ .ศ.2529 เป็นต้นมา โดยผู้บริหารระดบัสงู ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีใจรักในการ
พฒันางานตา่งๆทัง้ประเภทงานวิศวกรรม งานบ ารุงรักษา งานบริการ ร่วมมือร่วมใจ จดัการแลกเปล่ียน
ความรู้หลกัโดยใช้ วงจรแหง่ความส าเร็จ หรือ Deming Cycle ท่ีได้รับคววามรู้ความเข้าใจจากการแนะน า 
ศกึษาอบรมจากบคุลากรภายนอก ผู้ทรงคณุวฒุิ และบคุลากรภายในท่ีได้รับการมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
ให้ด าเนินการสง่เสริมความรู้กนัอยา่งแพร่หลายทัว่ประเทศ มาตัง้แตปี่แรกท่ีน ากิจกรรมพฒันาคณุภาพเข้า
ใข้งาน จนกระทัง่ปัจจบุนั โดยท่ีการจดังานประจ าปี งานนิทรรศการคณุภาพ กฟผ.  

 
 

การสง่เสริมคณุภาพ จงึอาศยัความร่วมมือจากทกุสว่นของการท างานหนว่ยงานในองค์การ ให้เกิด
ความเป็นรูปธรรม ด้วยการใช้ความสร้างสรรค์จากบคุลากรผู้ปฏิบตังิาน ท่ีมีความพร้อมและใช้ความรู้ทกัษะ
ประสบการณ์น ามาคดิประยกุต์ โดยไมล่ะเลยภารกิจท่ีส าคญัในหน้าท่ีหลกัของตนเอง จากรุ่นสูรุ่่นกระ ทัง่
น ามาสูภ่าระหน้าท่ีในปัจจบุนั จากท่ีองค์การประยกุต์ระบบงานในปัจจบุนัท่ีจดัการมาอยา่งตอ่เน่ืองด้วย  
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การบรูณาการในสว่นภารกิจท่ีเก่ียวข้องตาม กฎหมาย ตามระเบียบ  นโยบายของภาครัฐท่ีก าหนดไว้ จงึ
น ามาเพ่ือการสง่เสริมงานด้าน คณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยักบัผู้ เก่ียวข้องท่ีเป็นผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียในการท างานงานตามกระบวนการจดัการความรับผิดชอบสงัคม  ในระบบการจดัการรับผิดชอบสงัคม 
หรือ ISO 26000 ตามข้อก าหนดเพ่ือน ามาเรียบเรียงควบคูก่บัการท างานท่ีชว่ยเสริมสร้างระหวา่งกนัด้วย
กิจกรรมพฒันาคณุภาพ ท่ีน ามาประยกุต์ในการพฒันาเ พ่ือสง่เสริมงานท่ีสนองตอบตอ่ผู้ มีสว่นได้ สว่นเสีย
ทัง้ 8 สว่น ประกอบด้วย 

การพฒันางานภาครัฐ และผู้ก ากบัดแูล  ในปี 2560 จากการสง่เสริมงานกิจกรรมพฒันาคณุภาพ 
กฟผ.ผลงาน กิจกรรมพฒันาคณุภาพ ประเภท Automation Kaizen  โดย กลุม่ “คนมีไฟ” Eager Man 

ประเภท Kaizen Suggestion  ของฝ่ายบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เร่ือง ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบ 
Excitation  unit Reserved Shutdown โดยการปรับปรุงการท างานของ Cooling Fan Unit ให้ลดลงจ านวน 
6,850.20 กิโลวตัต์ตอ่ปี หรือคดิเป็นเงินกลบัคืนได้ เทา่กบั 246,645.12 บาท ตอ่ปี สามารถเป็นส่วนหนึง่ใน
การตอบโจทย์ ท่ีกระทรวงพลงังานก าหนดเร่ืองลดการพลงังาน และพฒันาขัน้ตอนการปรับปรุงงานด้วย
การดีไซน์แบบก าหนดการท างานของ Cooling Fan Unit ให้มีคา่การใช้พลงังานได้น้อยลง   
 ผลงานท่ีนา่สนใจของกลุม่ Small Room 212 ฝ่ายระบบควบคมุและปอ้งกนั ในการพฒันา
คณุภาพงาน ประเภทSupport Service Quality Control Circle  เร่ือง “การลดเวลาการรีเซ็ตรหสัผา่นเพ่ือ
เข้าใช้งานระบบ  คอมพิวเตอร์ศนูย์ควบคมุระบบกาลงัไฟฟ้าแหง่ชาติ ”  เพ่ือท างานในหน้าท่ีให้มีความ
คลอ่งตวั เพิ่มศกัยภาพให้กบัความสามารถของกลุม่ได้อยา่งมีวิสยัทั ศน์ในการท างาน  น าสง่ตอ่ให้กบั
ภาครัญฐและผู้ก ากบัดแูลได้อยา่งมีผลตอ่เน่ือง 

หรือ ผลงาน กิจกรรมพฒันาคณุภาพ  กลุม่ I.n.w. ในประเภท Project Kaizen   ของ ฝ่ายควบคมุ
ก าลงัไฟฟ้า เร่ือง การลดเวลาการกรอกคา่ความพร้อมของโรงไฟฟ้าในโปรแกรม  IPP(Independent Power 
Producer)   ซึง่เป็นเอกสาร  Prior Notice หรือเอกสาร  Resumption Notice    (ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง
ความพร้อมหน้างานหรือฉกุเฉิน )  จะต้องมีการค านวณคา่ความพร้อมของโรงไฟฟ้าท่ีได้รับในเวลานัน้ๆอีก
ครัง้เพ่ือให้โรงไฟฟ้าได้รับคา่ความพร้อมตามความพร้อมท่ีท าได้จริง  เพ่ือการตรวจสอบเอกสารการแจ้ง
ความพร้อมขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามีความครบถ้วนและถกูต้อง ในการรายงานผลขึน้ยงัหนว่ยงานต้นสงักดั
ได้รวดเร็ว 

การพฒันางานเพ่ือส่ือมวลช ล/งานนกัวิชาการ /องค์การพฒันาเอกชน   จากการสง่เสริมงาน
กิจกรรมพฒันาคณุภาพ กฟผ . การจดัการเพ่ือส่ือสารมวลชนของ องค์การให้มีความพร้องของเร่ืองราวท่ี
ถกูต้องในการเผยแพร่ ต้องมีความรวดเร็วท่ีน าเสนองานและกระจายขา่วสาร เชน่ กลุม่ Kaizen for office
ในการพฒันางานส่ือสารมวลชน เร่ือง “การพฒันาเว็บไซด์ ฝ่ายส่ือสารองค์การ ส าหรับจดัเก็บเอกสารค าสัง่ 
(PRD.Warehouse)” ขอกลุม่”กล้วยปิง้” ฝ่ายส่ือสารองค์การ เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการท างานหา 
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สาระได้อยา่งครบถ้วน และใช้เวลาการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  หรือ กลุม่  “commu” ฝ่ายชมุชน
สมัพนัธ์โครงการ  ด้วยการพฒันางานเร่ืองการเพิ่มชอ่งทางประชาสมัพนัธ์โดยใช้ระบบสารสนเทศ  เพ่ือการ
สร้างความสะดวกในการใช้งานด้วยความคลอ่งตวัสามารถใช้เพ่ือการประชาสมัพนัธ์อยา่งคลอ่งตวัในการ
ท างานกบัมวลชนและชมุชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพฒันางาน เพ่ือชมุชนรอบโรงไฟฟ้า /แนวสายสง่ /รองโครงการงานก่อสร้าง   เพ่ือการ บริหาร
พฒันางานจดัการระบบสง่ และควบคมุการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ มีคณุภาพ และมีความมัน่คงเช่ือถือได้  

โดยค านงึถึงสงัคม  ชมุชน และสิ่งแวดล้อม  เชน่ งานกิจกรรมพฒันาคณุภาพ ประเภท Manufacturing 
Quality Control Circle ของ กลม่ “กล้วยไข่” ฝ่ายปฏิบตักิารภาคเหนือ ในเร่ือง “ ลดปัญหาสายสง่ขดัข้อง
สาเหตจุากไฟไหม้ป่าพง สายสง่ 230 kV  นครสวรรค์ � เข่ือนภมูิพล ” หรือ  งานบริการบ ารุงรักษาสาย
ไฟฟ้าแรงสงูของ กลุม่ “ชา่งสายรวมพลงั” ฝ่ายปฏิบตักิารภาคใต้ เร่ือง “ลดเวลาการปลดและตดิตัง้ลกูถ้วย 
แนวนอนพวงคูโ่ดยวิธีดบักระแสไฟฟ้าแนวสาย 230 kV นครศรีธรรมราช-ทุง่สง” ไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่
ชมุชนรอบบริเวณท่ี กฟผ . มีความรับผิดชอบ  เชน่ งานของกลุม่ ชาววงั (ปลาดกุ ) เร่ือง เพิ่มจดุให้บริการ
ระบบประชมุทางไกลให้ครอบคลมุพืน้ท่ีรับผิดชอบ  ในงานของสถานีไฟฟ้าแรงสงูวงัน้อย ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ความผาสกุของชมุชนใน จังหวดัอยธุยา  หรืองานของ เข่ือนศรีนครินทร์ ของกลุม่ “พฤกษางาม ” เร่ือง 
ปรับปรุงคณุภาพยกระดบัน า้ยาอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ในงานเข่ือน ท่ีท าการหนว่ยงานราชการใกล้เคียง  และ
ชมุชน  ใช้งานได้ด้วยความมัน่ใจ มีผลงาน เป็นท่ีได้รับการรับรองจากส านกังานจงัหวดั  เร่ืองการใช้น า้ยา
เอนกประสงค์ท่ีมีคณุสมบตัท่ีิสามารถใช้ได้ในชมุชนท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
 การพฒันางานเพ่ือลกูค้าหลกั /ผู้ใช้ไฟฟ้าทัว่ไป   กิจกรรมพฒันาคณุภาพ งานประเภท Kaizen for 
office ของกลุม่สญัญาจ้างซือ้ขายไฟฟ้า ท่ีมีสญัญาของลกูค้าทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ  ท่ี เลือก
การพฒันางานล าดบัแรกในเร่ือง “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมลูของกลุม่งานสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ตา่งประเทศ ” ของทีม  Kaizenie  หรือ งานลดเวลาการตรวจสอบข้อมลูบ้านพกัและลงทะเบียนรับจอง
บ้านพกับ้านฟ้าสาง หนว่ยงานบ้านพกัรับรองเข่ือนจฬุาภรณ์  ของ กลุม่ Power New GEN ประเภท Office 

Service Quality Control Circle  เพ่ือมอบให้กบัลกูค้าหลกัและประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าทัว่ไป หรือการพฒันา
เทคนิคตา่งๆท่ีมีการพฒันางานอยา่งเป็นระบบในกระบวนการท างานอยา่งมีเปา้มาย เชน่ ลดความ
ผิดพลาดในขัน้ตอนการจดัท าเอกสารขออนมุตัจ้ิางทดสอบ และพิมพ์ฉลากผลิตภณัฑ์  เบอร์ 5 ของ กลุม่ 
เบอร์ 5 ห้าห้าห้า ฝ่ายปฏิบตักิารการใช้ไฟฟ้า ในกิจกรรมประเภท Office Service Quality Control Circle   
เชน่เดียวกนั 
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 การพฒันาเพ่ือคูค้่าและพนัธมิตร   งานกิจกรรมพฒันาคณุภาพประเภท Task Achievement ของ
กลุม่ J.A.R.V.I.S. เร่ือง การพฒันาระบบตรวจสอบใบแจ้งหนีค้า่ซือ้ไฟฟ้าแบบอตัโนมตัสิ าหรับผู้ผลิตไฟฟ้า 
รายเล็ก(SPP) ประเภท Non-firm  หรืองานพฒันา ประเภท Genba Kaizen ของทีม Better Together เร่ือง 
การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบผู้ปฏิบตังิานของผู้ รับจ้างงานก่อสร้าง เพ่ือใช้งานร่วมกนัระหวา่งผู้ จ้าง 
และผู้ รับจ้างขององค์การ  รวมทัง้ตวัอยา่งของทีม E-NOVATION ฝ่ายก่อสร้างพลงัความร้อน ในเร่ือง การ
ลดเวลาการตดิตัง้ชิน้สว่น Isolated Phase Bus duct ระหวา่ง Generator และ GCB ส าหรับการจดัการ
ขัน้ตอนท างานโครงการร่วมกบัคูค้่าและพนัธมิตรขององค์การ รวมทัง้กลุม่ประเภท  3 สหาย+1 ฝ่ายขนสง่  
ในการพฒันางานเร่ือง ปรับปรุงวิธีการสอดรางเข้าใต้หม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือการชกัลากหม้อแปลงในการ
ตดิตัง้ ทัง้นีก้ารท างานมีความส าคญัในการขนสง่อปุกรณ์เคร่ืองจกัรหนกัในการท างาน ตามท่ีต้องน าเข้าใน
ระบบการตดิตัง้การสร้างโรงไฟฟ้า เป็นต้น 
 การพฒันางานส าหรับพนกังานและสหภาพแรงงาน   การพฒันางานด้านนีเ้ป็นการให้บริการตอ่ผู้-
เก่ียวข้องภายในองค์การซึง่มีกิจกรรมในการท างานหลายด้านตามแนวทางในการพฒันางานถือเป็นลกูค้า 
ภายใน หรือ Internal Customer ระหวา่งกนัของหนว่ยงานดงัมีตวัอยา่ง เชน่ กลุม่ San Gang ฝ่ายแพทย์
อนามยั ในกิจกรรมพฒันาคณุภาพ ประเภท Task Achievement คดิพฒันางานเร่ือง พฒันาการฆา่เชือ้ใน
ห้องตรวจวิเคราะห์จลุินทรีย์นอกส านกังานกลาง เพ่ือใช้งานกบัการตรวจสอบโรงอาหารในการให้บริการ
แคนทีนของพนกังาน หรือ กลุม่ “เดก็ชายขอบ ” ท่ีพฒันางานเร่ือง การลดเวลาตรวจสอบสถานะเคร่ืองลง
เวลาท างานของส านกังานกลาง เพ่ือการให้บริการ ได้อยา่งรวดเร็วในการใช้เคร่ืองลงเวลากบับตัรประจ าตวั
พนกังานท่ีมีอยูใ่นส านกังานหลายร้อยเคร่ือง เพื่อการตรวจสอบอยา่งรวดเร็วรู้สถานะท่ีใช้เวลาน้อยท่ีสดุ 
หรือการจดัการของกลุม่ FIBONACCI ฝ่ายพฒันาบคุลากร ในการให้การบริการพนกังานผู้ปฏิบตังิานเพพ่ือบ
ริการด้านห้องพั กของศนูย์ฝึกอบรมในเร่ือง “ลดเวลาการจองห้องพกั ห้องอบรมศนูย์ฝึกอบรมทา่ทุง่นา 
จงัหวดักาญจนบรีุ ” ท่ีเป็นกิจกรรมพฒันาคณุภาพ ประเภท Office Service Quality Control Circle ทัง้
สองทีมท่ีเป็นตวัอยา่งปรากฎนี ้

 การพฒันาจดัการเพ่ือสถาบนัการเงิน   การพฒันางานด้านการเงินเป็นหวัใจท่ีส าคญัขององค์การ  
การพฒันงานด้านนีมี้ความส าคญัไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่งานด้านอ่ืนๆ โดยมีการพฒันาคณุภาพงานท่ีเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีหลายตวัอยา่ง เชน่ กิจกรรมพฒันาคณุภาพประเภท Kaizen for Office  ของกลุม่ Money 
Chanel สงักดัเข่ือรัชชประภา  เร่ือง “ลดเวลาในการรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย สง่
แผนกบญัชีเจ้าหนีเ้ข่ือนรัชชประภา ”  อีกทัง้ งานของกลุม่ “ปากกาเขียว ” สงักดัสายงานผู้ชว่ยผู้วา่การ
โรงไฟฟ้า3 หรือ โรงไฟฟ้าบางปะกง เร่ือง “ลดขัน้ตอนในการกรอกภาษีซือ้ในใบสัง่จา่ยเบกิชดใช้เงินทดรอง”  
 
 



-11- 
รวมถึง ผลงานของกลุม่ “Take A Break แบบ ปล(ว)ก ๆ”  สงักดัฝ่ายเศรษฐกิจพลงังาน ท่ีพฒันาคณุภาพ  
เร่ือง “ลดระยะเวลาการประมาณการเงินกู้ ระยะยาวในสว่นของสกลุเงินบาท” หรือ ผลงานของกลุม่ Six  
nature  ฝ่ายบญัชีและงบประมาณสายงานระบบสง่ เร่ือง “การปรั บปรุงขัน้ตอนการจดัท ารายงาน
สถานการณ์ก่อหนีร้ายจา่ยลงทนุของรัฐวิสาหกิจ สายงานระบบสง่ ” ท่ีมีการจดัการขัน้ตอนท่ีไมส่มเหตผุล
ของงานให้ลดลง จากการพิจารณาเนือ้งานของทีมท่ีวิเคราะห์กิจกรรมการท างานแล้ว การท าหน้าท่ีของทัง้
องค์การทกุระดบั มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกนัได้อยา่งไร โดยน าแนวคดิท่ีแยกสาระไว้จากการ
บริหารตามหลกัการจดัการ 
 โอกาสในการบริหารจดัการขององค์กร ในการท างานเพ่ือสนองตอบตอ่ภารกิจการจดักาแหลง่ผลิต
ก าลงัไฟฟ้าในปัจจบุนั ก าลงัจะมีการเปล่ียนแปลงปรั บเปล่ียนไปจากการเป็นผู้สนบัสนนุการผลิต
กระแสไฟฟ้าให้กบัประชาชนตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของทกุภาคสว่น มีความเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
หลีกเล่ียงไมไ่ด้ โดยสามารถพิจารณาจากการผงัการแสดงภาพของความต้องการใช้ไฟฟ้าในปัจจบุนั 
 

 
 
 จากภาพ แนวโน้มความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าของทุ กภาคสว่น ในปัจจบุนั อยูท่ี่ 28,338.10 
เมกกะวตัต์ ซึง่เป็นแนวทางท่ีอยูใ่นระหวา่การจดัหาขององค์การ และ กลุม่พนัธมิตร ท่ีมีแนวโน้มการผลิต
พลงังานไฟฟ้าท่ีสงูมากขึน้จากก าลงัผลิตรวมทัง้หมด ในอนาคตท่ีประเทศมีการพฒันาสาธารณปูโภค
ประเภทตา่งๆ ท่ีมุง่สูก่ารให้สงัคมสูย่คุ4.0 และขยายงานตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุนิ่ง 
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ดงัมีก าลงัผลิตรวมทัง้ระบบ ในปัจจบุนั ตามข้อมลู ณ ไตรมาสแรก ของปี พ.ศ. 2561 

 
 

การท างานในกระบวนการขององค์การ จงึต้องมีความพร้อมมีศกัยภาพในทกุระบบ ทกุ
กระบวนการ ด้วยการประสานระหวา่งหนว่ยงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนในการ ผลิต  รับ ซือ้ ขาย พลงังานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือน ามาด าเนินการสนองตอบตอ่ความต้องการ ในทุกภาคสว่นของประเทศ ทัง้นีใ้นโลกยคุท่ีผา่น
มากระทัง่ปัจจบุนัจงึไมส่ร้างงาน ไมบ่ ารุงรักษาระบกระบวนการไมไ่ด้ ทัง้ยงัต้องรับความเข้าใจตอ่
วิวฒันาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจรรโลงไว้ในเนือ้งานท่ีเตมิเตม็ให้ได้มากท่ีสดุ 

 
 กระบวนการท างานของการพฒันาในระบบริหารคณุภาพ รองรับด้วยการประเมินคณุภาพ
รัฐวิสาหกิจ ตามแนวทางของภาครัฐ ท่ีมอบหมายให้ใช้การประยกุต์ด้วยงานท่ีเรียกกนัวา่ SEPA  หรือ 
State Enterprise Performance Appraisal เพ่ือการประเมินภารกิจการท างานงานองค์การเทียบคูก่บั
ระดบัรัฐวิสาหกิจตา่งๆในการบริหารระบบอยา่งมีสมรรถนะ ในปัจจบุนัการท างานขององค์การจงึใช้
แนวทางบรูณาการด้วยสิ่งท่ีมีอยูข่องการบริหารจดัการกบัค าถามการจดัการระบบท่ีภาครัฐใช้ Guideline  
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จากการบริหารจดัการของ  Malcolm  Baldridge ท่ีน ามาประยกุต์กนัอยา่งแพร่หลาย ทั ง้นีก้ารตอบค าถาม
ดงักลา่วจงึเก่ีย วข้องกบัการสง่เสริมในการท างาน ตามมิตติา่งๆ ทัง้ 6 หมวดท่ีระบุ เพ่ือการแสดงถึงการมี
ผลลพัธ์ท่ีดีอยา่งไร  ประกอบด้วย 
 

 
 

รูปภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบของทัง้ 7 หมวด ในการก าหนดไว้จากผู้ก ากบัดแูลองค์การ โดย
ใช้งานด้านการแยกเป็นหมาดตา่งๆ   หมวดท่ี 1  การน าองค์กร   หมวดท่ี 2 การวางแผนกลยทุธ์ หมวดท่ี 3 
การมุง่เน้นลกูค้า หมวดท่ี 4 การวดัวิเคราะห์  หมวดท่ี 5 การมุง่เน้นบคุลากร หมวดท่ี 6 การมุง่เน้นการ
ปฏิบตักิาร และ หมวดท่ี7 ผลการด าเนินงานอยา่งเป็นผลสมัฤทธ์ิ  

หมวดทัง้ 7 ต้องอาศยัการด าเนินงานท่ีมีความสอดคล้องกนัตัง้แตร่ะดบับริหาร มาถึงการ
ปฏิบตักิารระดบัต้น ท่ีมีความสอดคล้องของการบริหารจดัการอยา่งเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้เป็น
องค์การใหญ่ ท่ีมีผลลพัธ์ท่ีดีเป็นประโยชน์ต่ อการท าให้สงัคมประเทศมีความก้าวหน้าก่อผลให้เกิดขึน้ได้
หรือเป็นผลสมัฤทธ์ิ อยา่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน  การท างานของทกุภาคสว่นจงึต้องอาศยัซึง่กนัและกนัใน
การขบัเคล่ือนหน้าท่ีได้เป็นจงัหวะท่ีสอดคล้องกนั อยา่งเกิดคณุตอ่ประเทศชาต ิท าให้องค์การมีสถาพของ
สมรรถนะท่ีเข้มแข็ง โดยงานด้านกิจกรรมพฒันาคณุภาพนี ้ท าหน้าท่ีรองรับงานตัง้แตห่มวดท่ี 1 ถึง หมวดท่ี 
7 อยา่งจบัต้องได้ ตามตารางผลท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
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ตาราง : ความสมัพนัธ์ หมวดการประเมินระบบบริหารคณุภาพองค์การ กบักิจกรรมพฒันาคณุภาพ  กฟผ . 

หมวด กิจกรรมพฒันาคณุภาพ 
หมวดท่ี 1  การน าองค์กร    Task Achievement , Kaizen for office , 
หมวดท่ี 2 การวางแผนกลยทุธ์  Task Achievement , Kaizen for office , 
หมวดท่ี 3 การมุง่เน้นลกูค้า 12 ประเภท 
หมวดท่ี 4 การวดัวิเคราะห์   12 ประเภท 
หมวดท่ี 5 การมุง่เน้นบคุลากร  Support Service, Office Service , Task 

Achievement , Kaizen for office ,  
Kaizen Suggestions 

หมวดท่ี6 การมุง่เน้นการปฏิบตักิาร  12 ประเภท 
หมวดท่ี7 ผลการด าเนินงานอยา่งเป็นผลสมัฤทธ์ิ ได้รับผลลพัธ์จากการท างานทัง้12ประเภท 

  
 ในการท างานของทกุกระบวนการจงึมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั แม้วา่ลกัษณะงานมีความแตกตา่ง
กนั รวมถึงท่ีตัง้ท่ีแตกตา่งในแตล่ะสงักดัหนว่ยงานขององค์กร การรับข้อมลูเพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้จงึมี
ความส าคญั ในลกัษณะงานท่ีแตกตา่งกนัได้รับข้อมลูน าผลงานงานของตา่งสงักดัมาขยายผลในการใช้งาน
เพ่ืให้เกิดความคลอ่งตวั เชน่ กลุม่กิจกรรมพฒันาคณุภาพ จากฝ่ายก่อสร้างระบบสง่  

1. กลุม่ Unique ประเภท Karakuri Kaizen กบัแนวคดิสร้ างสรรค์ในการออกแบบการ
เคล่ือนย้ายงานเพื่อการตดิตัง้บอร์ด  Terminal Control ท่ีมีความสงูมากกวา่ประตทูางเข้าอาคาร ท่ีต้อง
เสียเวลาการขนย้ายนานและเป็นภาระของน า้หนกัมากเกินไป ท าให้เกิดการรับน า้หนกัเกินกวา่สภาพ
ร่างกายจงึมีแนวคดิเพ่ือการพฒันาวิธีการขนย้ายให้มีภาระน้อยลงด้วยการออกแบบงาน สร้างเคร่ืองมือ
พิเศษ ให้เกิดความคลอ่งตวัในการขนย้าย  เป็นเคร่ืองมือขนย้ายบอร์ด ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิด
การเรียนรู้ในการพฒันาเคร่ืองมือจากการเร่ิมต้นและน ามาเสริมตอ่เป็นเคร่ืองมือท่ีได้รับความต้องการจาก
การขนย้ายงานไปยงัสถานีไฟฟ้าแรงสงูตา่งองค์การเพ่ือการพฒันางานได้อีกด้วย โดยน าผลงานดงักลา่ว
จดัการจดอนสุิ ทธิบตัรเป็นของ องค์การโดยผู้ปฏิบตังิานเป็นผู้คดิค้นไว้ และน าแลกเปล่ียนงานนีใ้น
ระดบัชาต ินานาชาตเิป็นผลท่ีดีให้การพฒันาศกัยภาพ  

2. กลุม่เหย่ียวงาน ประเภท Genba Kaizen มีแนวคดิพฒันางานมาอยา่งจตอ่เน่ืองมากกวา่ 
10 ปี ผลงานปัจจบุนั ท าการพฒันาเคร่ืองมือพิเศษเพ่ือการใช้ในการเดนิทางปอ้งกนัความปลอดภยั ด้วย
ปา้ยความปลอดภยัท่ีขนสง่ไปได้ทกุท่ีโดยจ ากดัเนือ้ท่ีไมต้่องบรรทกุปา้ยความปลอดภยัหรือกรวยยางใน
การท างานด้านก่อสร้างได้อยา่งมีความคลอ่งตวัใช้ได้ทัง้ชว่งกลางวนัและกลางคืน ท าให้บคุลากรมีแนวคดิ 
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เกิดความท้าทาย ความภมูิใจในการคดิค้น ท าให้เกิดกระบวนการของสิ่งประดษิฐ์เพ่ือการจดัการนวตักรรม
ตอ่ไป 

 
การพฒันาคณุภาพงานจงึมีการด าเนินการตอ่ไป ด้วยความเพียร พยายามของบคุลากรในองค์การ  

เพ่ือให้เกิดความคุ้มคา่ มีความคลอ่งตวัในการท างาน กระบวนการจดัการควบคมุได้ ดงัแนวคดิท่ีประกอบ
กนัอยา่งลงตวัในเร่ือง องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization : Peter Senge 1995) ท่ีระบไุว้ 

1. การเป็นเจ้านายแหง่ตนเอง (Personal Mastery) ด้วยการคบคมุกระบวนการท างาน ด้วย
ตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. การมีแบบแผนในการท าหน้าท่ี (Mental Models) มีความเข้าใจในมมุมองทกัษะการท าหน้าท่ี
ในความเป็นตนเองอยา่งมีกาลเทศะ 

3. การแชร์แนวคดิร่วมกนั (Share Vision) การแลกเปล่ียนข้อมลู หารือกระบวนการท างานซึง่กนั
และกนัโดยน าสาระมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

4. การร่วมทีมงาน ด้วยการแลกเปล่ียนแนวคดิ (Team Learning) มีความเข้าใจแลกเปล่ียน
ความรู้จากแนวความคดิระหวา่งกนั 

5. การคดิอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) การน าข้อมลูงานท่ีมีในกระบวนการมาวิเคราะห์
อยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ ท าให้มีมลูคา่เพิ่มจากสิ่งท่ีเป็นอยูเ่ดมิ 

การท างานเชน่นีมี้อยา่งไมส่ิน้สดุ จากรุ่นสูรุ่่น เพ่ือให้หน้าท่ีการท างานให้มีความสอดคล้อง เพ่ือการ
พฒันาคณุภาพงานของตน แม้จะมีอปุสรรคมากมายมากระทบตลอดเวลา การปรับตวัมี 
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ความส าคญัยิ่ง เพื่อการพฒันารากฐานงานให้มีความแข็งแรง มุง่เน้นให้เกิดกรบวนการท างานอยา่งมี
สมรรถนะ  

งานพฒันาคณุภาพเหลา่นี ้มีผลงานท่ีสามารถขยายฐาน น าไปสูก่ารจดัการนวตักรรม หรืองาน
เคร่ืองมือพิเศษ เพ่ือการใช้งานในสงัคมประเทศ ขยายสูร่ะดบัสากลในวงกว้าง ท่ียงัคงต้องพฒันารูปแบบ
จากการคดิค้นเพ่ือให้ได้ระดบังานท่ีเป็นมาตารฐานมีคณุภาพได้ดีท่ีสดุ ด้วยการทดลอง น าแนว คดิขึน้สู่
ภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีถ่ายโยงผลงานในการจดัการอยา่งเป็นรูปธรรมในภารกิจถดัไป 
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