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ด้วยความมุ่งมั่นของ TÜV SÜD Group ในการพัฒนาระบบคุณภาพของโลก ท�าให้
เกิดองค์การคุณภาพที่เน้นหนักในเรื่องของการให้บริการในด้านการรับรอง โดย

มุ่งมั่นในแนวคิดที่ว่า “Choose Certainty. Add Value” อันจะน�ามาซึ่งความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าอย่างสูงสุด

ส�าหรับ TÜV SÜD PSB Thailand เกิดขึ้นจากแนวคิดเดียวกันกับบริษัทแม่ที่ประเทศ
เยอรมนี ที่เน้นในการให้บริการด้านการรับรองระบบงานให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมทุกสาขา โดย
เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลัก ๆ ของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิน้ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ 

เป็นต้น โดยเน้นการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทั้ง 
Certification and Auditing Service, Testing Service, 
Inspection Service และ Training Service ถือว่า TÜV 
SÜD PSB Thailand เป็นองค์การคุณภาพอีกแห่งหนึ่ง
ทีม่ส่ีวนส�าคญัในการสนบัสนนุและส่ง-เสรมิให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้มีศักยภาพเทียบ

เท่ากับนานาประเทศได้อย่างน่าประทับใจ

กับ Strong Brand
กองบรรณาธิการ

องค์การคุณภาพที่มา
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ในวันนี้              ได้มีโอกาสเข้าพบผู้-
บริหารหนุ่มที่มีแนวคิดในการบริหาร-

งานในองค์การทีเ่น้นหนกัในเร่ืองของการท�างาน
เป็นทีม คุณบวย ก๊อก ไฟ: General Manager 
TÜV SÜD PSB (Thailand) Limited ผู้บริหาร
ที่มาด้วยมาดนุ่ม อ่อนโยน และอบอุ่น ท่านได้
มาแสดงวสิยัทศัน์ในการบรหิารงานในองค์การ 
โดยเฉพาะงานด้านการทดสอบและการตรวจ
ประเมินอย่างน่าสนใจ

รู้จัก TÜV SÜD PSB (Thailand)

TÜV SÜD PSB (Thailand) Limited 
เป็นบริษัทในเครือของ TÜV SÜD Group 
ประเทศเยอรมนี และได้รับการดูแลรับผิดชอบ 
โดยขึ้นตรงกับ TÜV SÜD PSB (Singapore) 
Limited ซึ่งเป็นองค์การของ TÜV SÜD ที่ดูแล
ในภาคพื้นอาเซียน โดย TÜV SÜD Group ที่
ประเทศเยอรมนี ถือว่าเป็นองค์การที่ให้บริการ
ด้านการทดสอบ และการตรวจประเมินที่ใหญ่-
ที่สุด กว่า 40 ปีที่บริษัทให้การบริการแก่ลูกค้า
ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกท�าให้ได้รับความ
ไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง คุณบวย ก๊อก ไฟ กล่าว
กับ           เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ TÜV 
SÜD PSB (Thailand) ว่า “TÜV SÜD PSB 
(Thailand) ให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
ทั่วโลก ส�าหรับในประเทศไทยนั้น เราเน้นการ
ให้บริการด้วยความตระหนักถึงความต้องการ
ลูกค้า ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม รวมถึงวัฒนธรรมของ
ประเทศ เรียกได้ว่า เรามีการบริหารจัดการที่
ยืดหยุ่นสูง นอกจากนีเ้รายังให้บริการกับลูกค้า
ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุต- 
สาหกรรมที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศตามนโยบายของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ 
นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมด้านเคมีภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับด้านพลังงานต่าง ๆ อุตสาหกรรมขนส่งทั้ง
ทางบก ทางน�้า และทางอากาศ รวมถึงอุตสาห-
กรรมที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ 
เราสามารถให้บริการได้อย่างเป็นมาตรฐาน
สากล และเน้นเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นส�าคัญ

จากความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ของไทยส่งผลให้ TÜV SÜD PSB (Thailand) 
เจริญเติบโต รวมทั้งประเทศไทยให้ความส�าคัญ
กับเรื่องของการส่งออกสินค้าท่ีต้องมีมาตรฐาน
ในระดับสากล ทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้า 
ความปลอดภยัของสนิค้า สิง่ที ่TÜV SÜD PSB 
(Thailand) ด�าเนินการในประเทศไทยเริ่มแรก
เราเริ่มมาจากการ Testing ดังนั้น เราจึงมีห้อง

กับ

ปฏบิตักิารทีท่นัสมยัและครอบคลุมหลายสาขา 
และให้การรับรองแก่ลูกค้าอย่างหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทยมี
โอกาสเติบโตในตลาดต่างชาติได้”

TÜV SÜD แบรนด์ที่แข็งแกร่ง

ด้วยการด�าเนินงานที่มุ ่งมั่นเพื่อช่วย
พัฒนาอุตสาหกรรม ส่งผลให้ TÜV SÜD ไม่
หยุดนิ่งในเรื่องของการให้บริการด้วยคุณภาพ
ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาว-
นาน ส่งผลให้แบรนด์ TÜV SÜD กลายเป็น
แบรนด์ที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งอย่างหาตัวจับ
ยาก คุณบวย ก๊อก ไฟ แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ว่า “จากประวัติศาสตร์ในการด�าเนินงานด้วย
ความมุ่งมั่นอย่างยาวนานของ TÜV SÜD ส่ง
ผลให้ TÜV SÜD PSB (Thailand) ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้า ท้ังน้ีเน่ืองจากศกัยภาพของทมี
งานโดยเฉพาะด้านวศิวกรรมศาสตร์ทีแ่ขง็แกร่ง
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ที่ว่า “Choose Certainty. Add Value” ซึ่งสิ่ง
นี้แสดงให้เห็นว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้ามากที่สุด และตลอดระยะ
เวลาด�าเนินที่ผ่านมา เราสามารถตอบโจทยข์อง
ลกูค้าได้ทัง้หมด เราจงึพสิจูน์ได้ว่าเราท�าได้จรงิ
ตามที่ลูกค้าต้องการ”

ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

ในประเทศไทย

ทุกวันนี้การทดสอบและสอบเทียบใน
ประเทศไทยนั้นมีความส�าคัญอย่างย่ิง ส่งผล
ให้ห้องปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบเกดิขึน้
ในประเทศไทยมากมาย คณุบวย ก๊อก ไฟ แสดง
วสิยัทศัน์ว่า “จากการสนบัสนนุอตุสาห-กรรมใน
ประเทศไทยท�าให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุน
ให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักในเรื่อง
ของการกระตุ้นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
ซึ่งการเกิดขึ้นของห้องปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบในระดับสากลขณะนี้เริ่มที่จะมีมาก
ขึ้น แต่ทุกที่ก็คงจะต้องพึงตระหนักในเรื่องของ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการให้มากที่สุด และจะ

ท�าให้ห้องปฏิบัติการทุกแห่งไม่หยุดนิ่งที่จะ
พัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันกับที่

อื่น ๆ ได้ ซึ่งผลดีที่ได้รับก็จะตกเป็น

จากบริษัทแม่ที่ประเทศเยอรมนี และเครือข่าย
ที่มีอยู่ทั่วโลก ท�าให้ TÜV SÜD PSB (Thailand) 
เป็นองค์การทีเ่ป่ียมไปด้วยองค์ความรู ้และการ
ด�าเนินงานจากผู้ช�านาญการในทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริง 

นอกจากความแข็งแกร่งของแบรนด์ 
TÜV SÜD ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้ว สิ่ง-
หนึง่ทีส่่งผลให้ TÜV SÜD ได้รบัการยอมรบัจาก
ลูกค้าทั่วโลก นั่นคือ แนวคิดหลักขององค์การ

ของลูกค้านั่นเอง
ส�าหรับกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของ TÜV SÜD PSB (Thailand) ก็จะเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และขณะนี้เราเริ่มที่จะมุ่งสนับสนุน
อุตสาหกรรมการแพทย์ เพราะเรามีบุคลากรมี
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากมายหลายท่าน ถือว่า
เป็นจุดเด่นในการให้บริการของเราเลยทีเดียว 
นอกจากนี้เรามีจุดเด่นในการให้บริการ คือ เรา
มีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการให้บริการทั่วโลก 
เพราะหากส่งมาที่ห้องทดสอบ TÜV SÜD PSB 
(Thailand) เราก็จะจัดส่งไปยังบริษัทเครือข่าย 
เช่น TÜV SÜD PSB (Singapore) Limited ทันที 
ลูกค้าจึงไม่ต้องกังวลใจว่าเราจะให้การดูแล
ไม่ได้ เนื่องจากทีมงานที่นั่นก็ด�าเนินงานภาย
ใต้มาตรฐานเดียวกันกับที่ประเทศไทย เรียก
ได้ว่า TÜV SÜD PSB (Thailand) ด�าเนินการ
ภายใต้แนวคิด One Stop Service โดยเราให้
บริการได้ทั้ง Certification and Auditing Ser-
vice, Testing Service, Inspection Service และ 
Product Service และที่ส�าคัญ คือ ตอนนี้เรา
มีการจัด Training Service ด้วย ส�าหรับลูกค้า 
ผู้ไว้วางใจเรานั้น เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ไทย ซัมมิท กลุ่ม-
อตุสาหกรรมอาหาร ได้แก่ ไทยยเูนยีน ซีพ ีRAM 
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ประเทศ ทัง้นีเ้พือ่ให้บคุลากรน�าองค์ความรู้ทีไ่ด้
รับมาพัฒนาองค์การ และถ่ายทอดสู่พนักงาน
ท่านอื่น ๆ ต่อไป 

สิ่งหนึ่งที่จะเป็นการขับเคลื่อนบุค- 
ลากรของเรา นั่นคือ เราจะเน้นไปที่เป้าหมาย
เดียวกันและด�าเนินงานไปยังเป้าหมายพร้อม ๆ 
กัน เรามีการใช้ดัชนีชี้วัดในการวัดศักยภาพของ
พนักงาน เพื่อขับเคลื่อนให้การด�าเนินงานเกิด
ศักยภาพสูงสุด นอกจากนี้เรายังมีการใช้แนว-
คดิในการสร้างทมี ทีเ่ราเรียกว่า Team Buil-ding 
ซึ่งเป็นการคัดเลือกกลุ่มพนักงานจากทุกแผนก
ให้เป็นแกนน�าในการจดักิจกรรม หรือสนบัสนนุ
บุคลากรทั้งองค์การในรูปแบบต่าง ๆ และเรามี
การให้คะแนนบคุลากร ให้บคุลากรน�าเสนอ Ac-
tion Plan ของตนเองว่า ใน 1 ปีที่จะท�างานนั้น
จะท�าอะไรบ้าง หากท�าได้ก็จะได้รบัคะแนน โดย
ให้คะแนนเป็นรปูดาวติดประ-กาศทีบ่อร์ดของบ
รษิทัฯ ทกุคนจะได้รู้คะแนนของตนเองและผูอ้ืน่ 
หากตลอดทั้งปีใครท�างานและได้ดาวมากที่สุด
ก็จะได้รับรางวัล เช่น แพ็คเกจสถานที่พักผ่อน 
หรือเดินทาง เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกคนเกิด
แรงจูงใจในการท�างาน

ทั้งนี้บุคลากรทั้ง 48 คน ในองค์การ
ของเราจะเน้นการติดต่อและรับทราบข้อมูล
ทุกอย่างขององค์การผ่าน Intranet ไม่ว่าจะ

กลุม่อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ พานาโซ
นกิ มติซบูชิ ิโตชบิา ฮติาช ิชาร์ป เป็นต้น ส�าหรบั
อุตสาหกรรมการแพทย์นั้น เราให้การทดสอบ
เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ ซ่ึงขณะนี้เรา
ให้เริ่มที่จะขยายขอบข่ายการให้บริการทดสอบ
ไปยังผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ GMP Cosmetic ซึ่ง
ขณะนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเร่ิมที่จะขยาย
ตวัอย่างรวดเรว็สูต่ลาดอาเซยีน นอกจากนี ้Au-
ditor ของเราทุกคนมีศักยภาพในการให้บริการ
อย่างแน่นอน เนื่องจากได้รับการ Training จาก
ท้ังในและต่างประเทศ ดงันัน้ หากลกูค้าผ่านการ
ทดสอบจากเราแล้วจะสามารถส่งผลิตภัณฑ์
ออกจ�าหน่ายในอาเซียนได้เลย สินค้าก็จะเปิด
กว้างในตลาดอาเซียนมากยิ่งขึ้น”

การพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานในองค์การ

สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับ-
เคลื่อนคุณภาพการด�าเนินงานขององค์การ
ให้บรรลุเป้าหมายนั่นคือ การพัฒนาบุคลากร 
กระบวนการด�าเนินงาน รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม คุณบวย ก๊อก ไฟ อธิบายการด�าเนิน-
งานของ TÜV SÜD PSB (Thailand) ว่า “เรามี
การพัฒนาบุคลากรทุกแผนกอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
การพัฒนาในด้านการให้ความรู้ โดยมีการจัด
ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งในและต่าง-

เป็นประวัติการลางาน การให้คะแนนดัชนีช้ี
วัดศักยภาพของบุคลากร บุคลากรจะสามารถ
ตรวจสอบตนเองได้ว่าขณะนี้เรามี KPI ที่จะ
ต้องท�ากี่ข้อ และขณะนี้ท�าได้กี่ข้อแล้ว ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบในการประเมิน
การท�างานของบุคลากรของเราจะชัดเจน และ
สะดวกรวดเร็ว

ส�าหรับกระบวนการในการด�าเนินงาน
ในห้องปฏิบัติการนั้น เครื่องมือที่เราใช้ก็จะเป็น
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในระดบัสากล แต่ทีเ่ราเน้น นัน่คอื 
เราเน้นหนักในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้
ให้กับบุคลากรในห้องปฏิบัติเป็นส�าคัญ เราจะ
มีการส่งบุคลากรไปเรียนรู้วิทยาการจากต่าง
ประเทศ และเราเน้นในเรื่องของการบริหารงาน
ของแต่ละบุคคลมาก เพราะในแต่ละช่วง-เวลา
ท�างานจะมีปริมาณงานมากบ้างน้อยบ้างต่าง
กัน บุคลากรในห้องปฏิบัติการจึงต้องวางแผน
บริหารเวลาของตนเอง ช่วงเวลาที่งานน้อยจะ
ท�าอะไร ไปฝึกอบรมที่ใดได้บ้าง และช่วงเวลา
ทีม่งีานล้นมอืจะบรหิารงานให้ทนัเวลาทีก่�าหนด
ได้อย่างไร น่ันคอื เราให้บคุลากรฝึกทักษะในการ
บริหารงานและเวลาในการท�างานด้วยตนเอง 
ซึ่งที่ผ่านมาบุคลากรของเราก็สามารถบรรลุเป้า
หมายที่เราวางไว้ได้ทั้งหมด”
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CSR ของ TÜV SÜD PSB (Thailand)

แนวคิด CSR ของ TÜV SÜD PSB 
(Thailand) เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่าการคืนสิ่งท่ีดี ๆ 
ให้กับสังคมเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องปฏิบัติ 
โดย คุณบวย ก๊อก ไฟ ให้ความเห็นว่า “การ
ด�าเนินการของ TÜV SÜD PSB (Thailand) 
ที่เน้นหนักในเรื่องของการให้บริการตามความ
ต้องการสูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ท�าให้เรามอง
เห็นความส�าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริม 
พร้อมทั้งคืนสิ่งที่ดีให้กับบุคลากรของเราเอง 
รวมทั้งลูกค้า และสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ใน
การให้การสนับสนุนเรื่อง CSR ของบุคลากรนั้น 
เราจะเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายของ
บุคลากรที่มาท�างานกับเรา มีสวัสดิการ และ
กิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่อสันทนาการ และสขุภาพต่าง ๆ  เรายนิดทีีจ่ะ
ให้พนักงานของเราท�างานอย่างมีความสุข เรา
มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์การที่ดี ให้บริการด้าน
การรับรองระบบที่ดีที่สุดในประเทศไทย ดังนั้น 
เราจึงต้องพัฒนาบุคลากรของเราให้สามารถ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้ได้ หากบุคลากร
ของเรามีความสุขในการท�างานก็จะสามารถ
ผลิตงานที่มีคุณภาพออกมาได้ ซึ่งคุณภาพงาน

เป็นเร่ืองทีส่�าคญัทีส่ดุของเรา นอกจากนีเ้รายงัมี
การด�าเนนิกจิกรรม CSR ภายนอกองค์การด้วย
เช่นกัน นั่นคือ เรามีการจัดตั้ง Team Building 
ในการส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ 
ในองค์การ และส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิด
ร่วมในการส่งเสริมองค์การ ซึ่งที่ผ่านมาส�าหรับ
กิจกรรม CSR ของเรานั้น เรามีการจัดกิจกรรม
ในการช่วยเหลือสังคม เช่น การเยี่ยมบ้านเด็ก
ก�าพร้า ส�าหรบัในปีนีเ้ราจะเน้นหนกัในเรือ่งของ
การรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยจะจัด
กิจกรรมปลูกป่า และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 

ฝากถึงผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง

สุดท้ายนี้ คุณบวย ก๊อก ไฟ ได้ฝาก
ถึงหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด�าเนินงานห้องปฏิบัติ
การว่า “อยากจะฝากให้ทางภาครัฐวางกลยุทธ์
ในการสนับสนุนการด�าเนินงานของห้องปฏิบัติ
การในประเทศไทยให้ต ่อเนื่องและชัดเจน 
เนื่องจากทุกวันนี้การแข่งขันในตลาดโลก
นั้นไม่ใช่การแข่งขันกันในเรื่องของราคาแล้ว 
การแข่งขันทุกวันนี้เน้นการแข่งขันกันในเรื่อง
ของ มาตรฐาน มากที่สุด สินค้าทุกอย่างต้อง
มี คุณภาพ ทุกภาคอุตสาหกรรมก็ต้องการที่จะ 

แข่งขันได้ในตลาดโลก หากไม่ว่า
จะเป็นกระทรวง หรือสมาคมต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับทุกภาคส่วนอุตสาห-
กรรมเล็งเห็นความส�าคัญร่วมกัน 
และวางจุดยืนไว้บนรากฐานการมุ่ง
พัฒนาประเทศร่วมกัน น่ันจะท�าให้
สินค้าและบริการของประเทศไทย 
มมีาตรฐานและได้คณุภาพตามทีท่ัว่
โลกต้องการ นอกจากนีผู้ป้ระกอบ-การ
ก็จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยว-กับ
งานมาตรฐาน และห้องปฏิบัติการที่
ได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถเลือก
ใช้บริการได้อย่างตรงตามความ
ต้องการ ส�าหรับห้องปฏิบัติการทั้ง
ภาครฐัและเอกชนนัน้อาจมกีารสร้าง
เครือข่ายรวมกัน เช่น อาจมีการจัด
งานสัมมนาเพื่อหาองค์ความรู้ร่วม
กันในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ซึ่ง 
TÜV SÜD PSB (Thailand) มีความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดงานสัมมนา 
เนื่องจากเรามีองค์ความรู้มากมาย

ในองค์การของเรา และผู้เชี่ยวชาญของเราก็
ยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นั้น ๆ อย่างเต็ม
ความสามารถ” คุณบวย ก๊อก ไฟ กล่าวทิ้งท้าย
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