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การ
พัฒนาพนักงานใหม่ ในที่นี้เป็นกลุ่มระดับปฏิบัติการ 
ส�าหรับผู้มีประสบการณ์การท�างานที่มีอายุงานไม่เกิน 3 

ปี มีการพัฒนาอย่างไร จะขอยกประเด็น เกี่ยวกับ 1. การสื่อสาร และ 
2. การสร้างส�านึกของความเป็นมืออาชีพ มาเสนอให้เห็น โดยน�า
เนื้อหามาจากหนังสือ “การพัฒนาบุคลากรในโรงานแบบ Monozu-
kuri” เขียนโดย Toshimichi Hata แปลโดย ดร.บัณฑิต โรจน์อารยา
นนท์   

การพัฒนาบุคลากร ในแบบ Monozukuri จะเน้นใน 3 มิติ
ของการพัฒนาคือ 

➲ ทางด้านทักษะ ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติงาน หรือความ
สามารถทางเทคนิค 

➲ ร่างกาย คือ บทบาทหน้าที่ 
➲ และหัวใจ คือ ความตระหนัก
มาดใูนประเดน็เกีย่วกบั 1. ทางด้านการส่ือสาร ซึง่จะขอกล่าว

ถึง 2 เรื่อง คือ การสอนงานกับการรับค�าสั่ง และรายงานผล 
1.1 การสอนงาน น้ันเป็นมิติทางด้านทักษะหรือการปฏิบัติ

งาน ซึ่งมีด้วยกันอยู่ 5 ขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 อธิบายถึงวัตถุประสงค์ และท่ีมา...เพื่อให้เกิดการ

ยอมรับ
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง...เพื่อให้เข้าใจ
ขั้นที่ 3 ให้ลองปฏิบัติเอง...เพื่อให้มีประสบการณ์จริง
ขั้นที่ 4 ให้ปฏิบัติเองตามล�าพัง...เพื่อให้พึ่งตนเองได้
ขั้นท่ี 5 หมั่นไปดูแลยืนยันความถูกต้อง...เพื่อให้รู้สึกอุ่นใจ 

มั่นใจ
การสอนงานเป็นหน้าท่ีของรุ่นพี่ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 3 

ปี หรือหัวหน้างาน จะต้องสอนรุ่นน้อง ในขั้นแรกนั้น จะมีการอธิบาย
ถึงวัตถุประสงค์ และที่มาของงานอย่างละเอียด ถ้าผู้สอนรับรู้ เข้าใจ
ถงึทีม่า และวตัถปุระสงค์ของการท�างานอย่างนัน้เป็นอย่างดแีล้ว ย่อม
มีความตั้งใจมากขึ้น 

ฉะนัน้บางครัง้ทีพ่นกังานยงัท�างานได้ไม่ด ีไม่ใช่เป็นเพราะไม่
ตั้งใจในการท�างาน แต่ยังขาดความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของงาน

ฐิติ บุญประกอบ

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอาวุโส ส.ส.ท.

อย่างชัดเจน
ขั้นที่ 2 รุ ่นพี่หรือหัวหน้างานจะต้องลงมือปฏิบัติเห็นเป็น

ตัวอย่าง ต้องสอนพร้อมกับคู่มอืปฏบิติังาน ทีใ่ช้ประกอบการสอน และ
อธิบายด้วยว่า “ตอนนี้ก�าลังท�าถึงขั้นตอนนี้” แล้วลงมือปฏิบัติให้เห็น

ขั้นที่ 3 การให้พนักงานใหม่ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่า
ยังท�าได้ไม่ดีตามเป้าหมาย ผู้สอนต้องอดทนในการสอนงาน การดุ ว่า
กล่าว มกัจะส่งผลในทางลบ พนกังานจะไม่มกี�าลงัใจ มคีวามประหม่า 
ขาดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนต้องอธิบายจุดที่ส�าคัญของ
การปฏบิติังานนัน้ แล้วลองปฏบิติัใหม่ เมือ่ท�าได้ดีแล้ว กล่าวค�าชมเชย 
เป็นระยะๆ

ขั้นที่ 4 ให้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นด้วยตนเอง โดยผู้สอนยืน
สงัเกตอยูข้่างๆ ถ้าพบจดุทีเ่ป็นปัญหากใ็ห้ค�าแนะน�า เมือ่เหน็ว่า ปฏบิตัิ
ในจุดนั้นได้ก็ปล่อยให้เขาปฏิบัติโดยล�าพัง

ขัน้ที ่5 การเดนิมาดเูป็นระยะๆ แล้วถามค�าถามประเดน็ส�าคญั
ของงานนั้นๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่าถึงระดับไหนแล้ว

1.2 การรับค�าสั่ง และการรายงานผล การรับค�าสั่ง และการ
รายงานผล จะเป็นมิติทาด้านร่างกาย คือ บทบาทหน้าที่

การรับค�าสั่งจากรุ่นพี่หรือหัวหน้างาน เมื่อพนักงานใหม่ถูก
เรียกตัวไปจะมีขั้นตอนดังนี้

“ฟังเนื้อหาให้ดี  ➤  ทบทวนความเข้าใจ/ถามค�าถาม ➤ เข้าใจ
ครบถ้วน ➤ น�าไปปฏิบัติ”

เมื่อถูกเรียก 
➲ ต้องขานรบั “ครบั /ผม” อย่างชดัเจน และเดินไปยงัต�าแหน่ง

ที่หัวหน้า หรือรุ่นพี่อยู่
➲ ต้องน�าสมุดจดบันทึก และปากกาไปด้วยเสมอ
ฟังเนื้อหาให้ดี
➲ อย่าขัดจังหวะการพูดต้องตั้งใจฟังจนจบ
➲ จดบันทึกประเด็นที่ส�าคัญทั้งหมด (ใช้หลัก 5W2H)
ทบทวนความเข้าใจ/ถามค�าถาม
➲ ให้ยืนยันในประเด็นที่ส�าคัญ ความต้องการ
➲ ถ้ามีจดุทีไ่ม่ชดัเจนหรอืมีข้อสงสยัให้ถามเพือ่ความกระจ่างชดั

พัฒนาพนักงานใหม่...

ตามแนวทางMonozukuri
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เข้าใจครบถ้วน
➲ เมื่อเข้าใจดีแล้วพูดว่า”เข้าใจแล้วครับ”
➲ โค้งท�าความเคารพแล้วกลับไปที่ท�างานของตน
การรายงานผล จากผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ 

จ�าเป็น ท�าให้หวัหน้างานสามารถประเมนิสถานการณ์ของการท�างาน
ได้อย่างดี 

การรายงานผล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
➲ การรายงานผลเสร็จส้ิน เป็นการรายงานผล หลังจากที่

ท�างานตามค�าสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
➲ การรายงานความคืบหน้า  คือการรายงานเป็นระยะ ๆ ที่

ในการท�างานนั้นต้องใช้เวลามาก
➲ การรายงานเร่งด่วน  เป็นการรายงานเรื่องที่ไม่คาดคิด 

หรือมีอุปสรรคเกิดขึ้น
สรุปประเด็นส�าคัญของการรายงานผล
➲ ต้องรายงานต่อผู้ออกค�าสั่ง
➲ ใช้ค�าพดู เข้าใจง่าย กระชบั ชดัเจน  ให้รายงานตามล�าดับ

ดังนี้  ผลที่เกิดขึ้น ➤ เหตุผล ➤ ความเป็นมา ➤ ความเห็น 
➲ พดูถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ กบัสิง่ทีเ่ป็นความคดิหรอืคาดคะเน 

แยกกันออกให้ชัดเจน
➲ สิ่งที่เป็นเหตุร้ายหรือเรื่องในทางลบต่องานต้องรายงาน

ด้วยความรวดเร็ว 
➲ ความเตรียมตัวตอบค�าถามส�าหรับค�าถามที่จะได้รับ
➲ ถ้างานที่ต้องใช้เวลามาก ต้องรายงานความคืบหน้าเป็น

ระยะ
2. การสร้างส�านึกความเป็นมืออาชีพ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ 

คือ
➲ การให้ท�างานตามค�าส่ังเพยีงล�าพงั เป็นการพฒันาในมติิ

ทักษะ
➲ การบ�ารุงรักษาเครื่องจักร และคุณภาพ เป็นการพัฒนา

ในมิติร่างกาย
➲ ความรับผิดชอบในฐานะพนักงาน เป็นการพัฒนาในมิติ

หัวใจ
2.1 การให้ท�างานตามค�าส่ังเพยีงล�าพงั  รุน่พี ่หรอืหวัหน้างาน

จะมอบหมายงานให้ท�า ที่มีรูปแบบการท�างานที่แน่นอนตายตัว แล้ว
ให้พนักงานท�าตามค�าสั่งนั้นด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอน

ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน
➲ ให้พนักงานอธิบายจุดส�าคัญ และจุดที่ต้องระวังในการ

ปฏิบัติงาน โดยใช้คู่มือประกอบการท�างานอธิบาย
➲ ให้ทบทวนเนื้อหา และประเด็นต่างๆ เก่ียวกับมาตรการ

ความปลอดภัยในการท�างาน
➲ ให้ซักถาม 
ระหว่างการปฏิบัติงาน
➲ รุ่นพี่หรือหัวหน้างานท่ีเป็นผู้สอน จะต้องเดินตรวจตราดู

การท�างานว่าราบรื่นหรือไม่ และรักษาวินัยโดยค�านึงถึงความ

ปลอดภัยอย่างเคร่งครัดหรือเปล่า
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
➲ พนักงานต้องท�ารายงานการปฏิบัติงานประจ�าวัน
➲ ก�าชับให้มีบันทึกข้อสังเกตจากการปฏิบัติงานไว้ใน

รายงานประจ�าวันเสมอ
2.2 การบ�ารุงรักษาเครื่องจักร และคุณภาพ หัวหน้างานหรือ

รุน่พี ่ต้องชีแ้นะให้พนกังานสงัเกตการท�างาน และตรวจตราเครือ่งจักร 
และอุปกรณ์ อยู่เป็นประจ�าสม�่าเสมอ ถ้าพบสิ่งที่ไม่เข้าใจ ต้องขอ 
ค�าชี้แนะโดยไม่รีรอจากรุ่นพี่หรือหัวหน้างานของตัวเอง

มกีารก�าหนดจดุตรวจ ท�าให้มองเหน็ได้ และต้องรูว่้าตรวจตรา
ด้วยความถี่เท่าไหร่ เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือ  ทุกเดือน

รายละเอียดในการตรวจ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
➲ การเติมน�้ามัน หล่อลื่น
➲ การขันโบลต์ และขันให้แน่น
➲ การตรวจความตึงของสายพานประเภทต่างๆ 
➲ การตรวจตราสิง่ผดิปรกต ิเสยีงดงั ความร้อน สัน่สะเทอืน 

กลิ่น เป็นต้น
การให้ความส�าคัญกับคุณภาพชิ้นงาน การผลิตสินค้านั้น 

ต้องสร้างบทบาทหน้าที ่มคีวามรบัผดิชอบต่อลกูค้า ไม่ปล่อยให้มขีอง
เสียหลุดไปถึงมือลูกค้าเป็นอันขาด ผู้ผลิตทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลไม่
ให้มีของเสียเกิดขึ้น

หัวหน้างาน หรือรุ่นพี่จะเน้นการถ่ายทอดเรื่องนี้ในรูปแบบ 
ของบทเรียนหนึ่งประเด็น หรือที่เรียกว่า One Point Lesson: OPL 
(OPL เป็นวิธีการหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์โดย
มเีนือ้หา 1 ประดน็ หรอื 1 วตัถปุระสงค์ ทีอ่ยูใ่นหน้ากระดาษ A4  แผ่น
เดยีว ส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์ตรงของพนกังาน ซึง่ไม่มใีนต�าราหรอื
เอกสารการท�างาน)

ในกรณีความผิดพลาดในอดีตเกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้ได้
คุณภาพต้องน�ามาเป็นตัวอย่าง แล้วอธิบายถึงวิธีการป้องกันสิ่งที่ 
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โปรแกรมอบรมและสัมมนาฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม

เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน
ถ้ามีความผิดพลาดในระหว่างการปฏิบัติงานแล้วท�าให้เกิด

ของเสีย จะต้องรายงานให้หัวหน้างานหรือรุ่นพี่ทราบโดยทันที การ
ปิดบังความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพราะเกรงว่าคนรอบข้าง หรือเพื่อน
ร่วมงานต�าหนินั้น เป็นการกระท�าท่ีส่งผลร้ายต่อความน่าเชื่อถือของ
บรษิทั สร้างทกุคนให้รบัรูใ้นบทบาทหน้าท่ีรบัผิดชอบว่า คณุภาพเป็น
สิ่งที่สร้างขึ้นจากการปฏิบัติงานที่หน้างาน

2.3 ความรับผิดชอบในฐานะพนักงาน
ความรับผิดชอบในฐานะพนักงาน เป็นเรื่องของการพัฒนา

ในมติหิวัใจ คอืความตระหนกั ในฐานะพนกังานต้องตระหนกัต่อเรือ่ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนโดยรอบ ผู้รับ
ช่วงงาน และการรักษาสภาพแวดล้อม

ส�านึกต่อการเป็นตัวแทนของบริษัท ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลา

ส่วนตัว ในการประพฤติตนนอกเวลางาน คนภายนอกมองแล้ว 
ยังเป็นพนักงานของบริษัทอยู่วันยันค�่า การท�าผิดกฎหมาย ท�าให้เสีย
ชื่อเสียงทั้งตัวเอง และบริษัทที่ต้องถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

ส�านึกต่องานของตัวเอง ทั้งทางด้านคุณภาพ ต้นทุน การ 
ส่งมอบ รู้ และเข้าใจวิสัยทัศน์ของบริษัท นโยบาย  รายละเอียดของ
ธุรกิจ ลูกค้าหลัก คู่แข่งรายหลัก เป็นต้น

ที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างของการพัฒนาพนักงานตาม
แนวทาง Monozukuri ที่พัฒนาใน 3 มิติ คือ ทักษะ  ร่างกาย หัวใจ 
แต่ทีส่�าคัญไปกว่านัน้ ในการพฒันา ควรสอนในสิง่ทีจ่�าเป็น ในเวลา
ท่ีจ�าเป็น จะเกิดผลดีที่สุด ซึ่งการพัฒนาตามแนวทางนี้ ถือว่าเป็น
ตวัอย่างทีด่สีามารถน�าไปปรบัใช้ได้ และเกดิผลทีด่ต่ีอบรษิทั ซ่ึงพสิจูน์
ให้เห็นมาแล้วของหลายๆ บริษัท ที่เติบโตด้วยความมั่นคงมาจนถึง
ทุกวันนี้

Budget Code ชื่อหลักสูตร วันที่จัด
เวลา

สัมมนา

สมาชิก บุคคลทั่วไป

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

กลุ่มวิชาการจัดการและบริหารงานบุคคล (A)

A16NB044D การสร้างกลไกการขับเคลื่อนและบรรยากาศที่ดีในการปรับปรุง 25 สิงหาคม 2559 1 3,000 3,600

A16KB036D เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic) 25 สิงหาคม 2559 1 3,000 3,600

A16LM123P การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา 25 สิงหาคม 2559 1 2,600 3,100

A16MP0125 สุดยอดนักนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 25 สิงหาคม 2559 1 3,500 4,000

A16NB032D อ่านค�า อ่านใจ อ่านนาย...ญี่ปุ่น 25-26 สิงหาคม 2559 2 6,500 7,500

A16LM118P หลักบริหาร 9  ประการ กุญแจทองของหัวหน้างาน 25-26 สิงหาคม 2559 2 5,100 5,600

A16MP037S การบริหารจัดการ และการแก้ไขข้อขัดแย้งในการท�างานส�าหรับหัวหน้างาน 27 สิงหาคม 2559 1 2,600 3,100

A16LM116P การบริหารงานเอกสาร 29 สิงหาคม 2559 1 2,600 3,100

A16NT003D เทคนิคเพิ่มทักษะการคิดและน�าเสนอด้วยภาพอย่างมืออาชีพ 29-30 สิงหาคม 2559 2 6,500 7,500

A16KB042D ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคน 29-30 สิงหาคม 2559 2 6,000 7,000

A16LM116P เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา 30 สิงหาคม 2559 1 2,600 3,100

A16LM120P เทคนิคการบริหารเวลา 30 สิงหาคม 2559 1 2,600 3,100

A16MP038S พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ 30 สิงหาคม 2559 1 2,800 3,300

A16LM121P การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver.2015 31 สิงหาคม 2559 1 2,600 3,100

A16LM122P กระตุกต่อมสร้างสรรค์ผลิตไอเดีย 31 สิงหาคม 2559 1 2,600 3,100

A16NT025D คอร์สติว 8 : 4 : 4 ศิลปะการท�างานแห่งความส�าเร็จ 2-3 กันยายน 2559 2 6,600 7,600

A16LM124P การท�างานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ 2 กันยายน 2559 2 2,600 3,100

A16MP023S แนวทางการจัดการและการวิเคราะห์ Work Overload 7-8 กันยายน 2559 2 4,500 5,000

A16LM125P เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลก�าไรให้องค์การ 8-9 กันยายน 2559 2 5,100 5,600

A16NT040D ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (ทั้งปี) ที่หัวหน้างานควรรู้ 9 กันยายน 2559 1 3,000 3,600

A16LM126P การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล 9 กันยายน 2559 1 2,600 3,100
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A16LM024P เทคนิคการขายไอเดียให้โดนใจลูกค้า 13 กันยายน 2559 1 2,800 3,300

A16KA030D เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ) 13 กันยายน 2559 1 3,000 3,600

A16MP039S การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 13 กันยายน 2559 1 2,600 3,100

A16KB006D การบริหารรางวัลเพื่อขวัญก�าลังใจของพนักงาน และความยั่งยืนของธุรกิจ 14-15 กันยายน 2559 2 10,000 12,000

A16MP040S เทคนิคการโค้ชและการให้ค�าปรึกษา ส�าหรับผู้บังคับบัญชา 15 กันยายน 2559 1 2,600 3,100

A16LM127P การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศ 15 กันยายน 2559 1 2,600 3,100

A16LM128P สร้างพลัง KAIZEN ด้วยหัวใจ KAIZEN 15 กันยายน 2559 1 2,600 3,100

A16LM129P จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology) 15-16 กันยายน 2559 2 5,100 5,600

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์และการผลิตอัตโนมัติ (C)

C16MP019P เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 25-26 สิงหาคม 2559 2 5,100 5,600

C16MP024P การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2010 อย่าง

มืออาชีพ

2-3 กันยายน 2559 2 5,500 6,000

C16MP021P เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1 9 กันยายน 2559 1 5,100 5,600

C16NT008D ไม่ยาก...ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพ 13 กันยายน 2559 1 12,000 14,000

C16MP022P เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 16 กันยายน 2559 1 5,100 5,600

กลุ่มวิชาพลังงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (E)

E16WK026P วัฒธรรมความปลอดภัยของบุคลากรด้วยระบบ BBS 26 สิงหาคม 2559 1 2,600 3,100

E16NT010D การดูแลระบบหม้อต้มไอน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม 29 สิงหาคม 2559 1 3,000 3,600

E16NB003D การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ 29-31 สิงหาคม 2559 2 8,100 9,400

E16KA011E ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษน�้า 9 กันยายน 2559 1 8,500 9,800

E16WK027P เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน 10 กันยายน 2559 1 5,100 5,600

E16WK028P การฝึกให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT 4 Round 15 กันยายน 2559 1 2,600 3,100

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและการสอบเทียบ (I)

I16KL043P การใช้เครื่องมือทางสถิติในระบบการวัด 26-27 สิงหาคม 2559 2 4,900 5,400

I16KL041P การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน Part I 27-28 สิงหาคม 2559 2 5,400 6,000

I16KL045P PID Tuning for Process Control Optimization 4 กันยายน 2559 1 5,400 6,000

I16KL046P pH  Measurement & Calibration (Theory) 6 กันยายน 2559 1 3,000 3,500

I16KL047P Method Validation for Testing & Calibration Lab 6 กันยายน 2559 1 3,000 3,500

I16KL048P การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด 11 กันยายน 2559 1 5,100 5,600

I16KL049P การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน�้าหนักมาตรฐาน 11 กันยายน 2559 1 5,400 6,000

กลุ่มวิชาบริหารการผลิต (M)

M16NR017P Lean ไคเซ็นส�าหรับการปรับปรุงกระบวนการ 26 สิงหาคม 2559 1 2,600 3,100

M16NR048P การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED 26 สิงหาคม 2559 1 3,000 3,600

M16NR049P บริหารงานหน้างานด้วย 3 G  และ 5 Why 6 กันยายน 2559 1 2,600 3,100

M16NR050P เทคนิคการค้นหา ลด และ ก�าจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu 7 กันยายน 2559 1 2,600 3,100

M16NR023P การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม 8 กันยายน 2559 1 3,100 3,600

M16NR051P การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 8 กันยายน 2559 1 2,600 3,100

M16NR052P การตัดสินใจโครงการด้วยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 9 กันยายน 2559 1 5,100 5,600

M16NR053P การก�าหนดตารางผลิตหลักและวางแผนก�าลังการผลิตขั้นต้น 14 กันยายน 2559 1 5,100 5,600
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M16NR054P โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน 15 กันยายน 2559 1 2,600 3,100

กลุ่มวิชาบ�ารุงรักษาทวีผล (P)

P16NR031P ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบ�ารุงรักษาเชิงกลยุทธ์) 25-26 สิงหาคม 2559 2 4,900 5,400

P16NB008D 5S Leader ผู้น�าคุณค่าด้วย 5ส สู่องค์กร 26-27 สิงหาคม 2559 2 7,000 7,000

P16NR032P การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ 

(Dial Gauge) ภาคปฏิบัติ

30-31 สิงหาคม 2559 2 4,600 5,100

P16NR033P การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบ�ารุงรักษา 6 กันยายน 2559 1 2,600 3,100

P16NR034P การวางแผนบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน 9 กันยายน 2559 1 4,600 5,100

P16NR035P 5ส กับการเพิ่มผลิตภาพ 14 กันยายน 2559 1 2,600 3,100

กลุ่มวิชาส่งเสริมคุณภาพและการมาตรฐาน (Q)

Q16TR025P การปรับปรุงงานด้วยพื้นฐาน QCC 25-26 สิงหาคม 2559 2 5,100 5,600

Q16NT004D 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา 25-26 สิงหาคม 2559 2 6,000 7,000

Q16NR043P เตรียมความพร้อมสู่ ISO 9001 : 2015 25 สิงหาคม 2559 1 2,600 3,100

Q16NR044P การวิเคราะห์ระบบการวัด : 

Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)

26-27 สิงหาคม 2559 2 5,100 5,600

Q16NR045P การวิเคราะห์และค�านวณเชิงลึกใน MSA (EXcel) 30-31 สิงหาคม 2559 2 5,100 5,600

Q16NT007D สถิติส�าหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติ 31 สิงหาคม  

15-16,26-27 

กันยายน 2559

5 12,000 14,000

Q16MP005S การท�าความเข้าใจกับสาเหตุและผลกระทบเพื่อการแก้ปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

15 กันยายน 2559 1 4,500 5,000

หลักสูตรส�าหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น และ หลักสูตรที่บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น

กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ ด้วยกรณีศึกษา  

 - Part 1 Let’s review Labour Requlation

15 กันยายน 2559 1 3,200 3,600

กลุ่มวิชาการผลิตึ่งอัตโนมัติ (U)

U16NR003P พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ 9 กันยายน 2559 1 7,500 8,000

New Course

K16YW087S Lean for Excellent Service Certification Program  : ลีนส�าหรับธุรกิจบริการ

ชั้นเลิศ

27-28 สิงหาคม,

3-4,17-18, 

24-25 กันยายน 2559

2 18,000 23,000

K16YW054S Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes 

Identification

27 สิงหาคม 2559 1 2,200 2,700

K16YW072S LabVIEW พื้นฐานการประยุกต์ใช้ระบบ Automation ในโรงงาน เพื่อให้เป็น 

Smart Factory

10 กันยายน 2559 1 4,500 5,500

K16YW084S Smart Logistics and Supply Chain for Executive Management 30 กันยายน 2559 1 20,000 24,000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0 2717 3000-29 ต่อ 81 หรือ www.tpif.or.th
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ใน
ยุคโลกโซเชียลท่ีข้อมูลข่าวสารพรั่งพรูไหลเข้ามาหาเราอย่าง
มากมายทั้งมีสาระ และไม่มีสาระ ท้ังเป็นท่ีต้องการ และไม่

ต้องการ เชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นบทความ “รอยแตกบนแก้ว” ที่ส่ง
กันไปกันมาอยู่หลายครั้งในเฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นธรรมะจาก หลวงปู่ชา 
สุภัทโท เล่าโดย ท่านอาจารย์พรหมวังโส พระต่างชาติ ที่เดินทางมา
ประเทศไทยด้วยความศรทัธาในพระพทุธศาสนาเพือ่บวชเรยีนค้นหา
ความหมายของชีวิต เมื่ออายุ 23 ปี ผู้เขียนก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับ
ข้อความนี้ 

รอยแตกบนแก้ว

หลวงพ่อชายกแก้วขึน้ แล้วถามอาจารย์พรหมว่า “เธอเหน็รอย
แตกในแก้วใบนี้ไหม พรหมวังโส” 

อาจารย์พรหมคิดว่า ”แก้วก็ดูปกติ ไม่มีรอยร้าว” 
หลวงพอชาพูดต่อว่า “ดูให้ดีๆ ซิ มันมีรอยแตกเล็กๆ บนแก้ว

ใบนี้ สักวันแก้วใบนี้มันต้องแตก” 
ในตวัเราทกุคน ล้วนมรีอยแตกเลก็ๆ นบัตัง้แต่เราเกิด มนับอก

ให้เรารู้ว่า สักวันชีวิตของเราทุกคนต้องจบสิ้น มันจะจบแน่นอน
เรารู้ดี แต่เพราะเราโดนอวิชชาครอบง�าเอาไว้ ท�าให้เราไม่ได้

คิดถึงมัน สักวันเราต้องจากกัน ความจริงข้อนี้ ที่พระบอกให้เรา

รอยแตกบนแก้ว

รอยร้าวในใจ
แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักออกแบบและพัฒนาหลักสูตร สไตล์ Play & Learn

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Developing and Building Skills for Success

ตระหนัก มิได้ให้เรากลัว หรือคิดว่า ฉันจะไม่รักใครอีกแล้ว เพื่อที่ฉัน
จะได้ไม่ต้องเสยีใจ เมือ่ฉนัต้องสญูเสยีเขาหรอืจากเขาไป แต่ท่านบอก
เพื่อว่า เราจะได้รู้เท่าทัน ความเป็นจริงของโลก และชีวิตว่า ทุกสิ่งที่
อยู่ตอนนี้ มันไม่เที่ยง มันจะเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่
เรามีอยู่ มันจะไม่อยู่กับเราชั่วนิรันดร์ เวลาของเรามีจ�ากัด เราจะได้มี
ท่าททีีถ่กูต้องกบัสิง่ทีเ่รามอียู่ ณ เวลานี ้เราจะมเีมตตาต่อคนทีอ่ยูด้่วย
ในทุกวันนี้มากขึ้น เพราะเรารู้ว่า เราอยู่ด้วยกันแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เรา
จะหยุดความใจร้าย หยุดท�าร้าย หยุดความเอาชนะ หยุดการกดดัน
หรือบงัคับให้ทกุอย่างเป็นด่ังใจของเรา เราจะผ่อนปรน เราจะใจเยน็ และ
จะรับฟังมากขึ้น เราจะเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ และให้อภัยกันมากขึ้น
เพราะเรารูว่้า เวลาทีเ่ราจะอยู่ด้วยกัน มนัหมดลงไปทกุวัน เวลาตดิปีก
บิน และพรุ่งนี้อาจไม่มีอีกแล้วส�าหรับเรา เมื่อถึงวันที่เราต้องจากกัน 
เราจะได้ไม่ต้องเสียใจ ท�าไมเราถึงไม่ท�าดีกับเขา เราจะเก็บความทรง
จ�าทีดี่ต่อกนั เหลอืไว้ให้คิดถงึ ยามเมือ่เขาหรอืเราไม่มตัีวตนอยูใ่นโลก
นี้แล้ว

ในวันสุดท้าย เราจะเช็ดน�้าตา และพูดกับตัวเองว่า 
“ฉนัรูอ้ยูแ่ล้ว ว่าวนันีต้้องมาถงึ เพราะฉนัเห็นรอยแตกเล็กๆ 

บนแก้วนั้น ตั้งแต่แรกแล้ว”
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ผู ้เขียนได้มีโอกาสกลับมาอ่านข้อความนี้ซ�้าแล้วซ�้าอีก 
ตอนนัน้อยากจะส่งให้กบัหวัหน้าซะเหลอืเกนิ และจะไฮไลต์ข้อความ
ส�าคัญไปด้วยสักวันเราต้องจากกัน เราจะหยุดความใจร้าย หยุด
ท�าร้าย หยดุความเอาชนะ หยดุการกดดนั เราจะใจเยน็ และจะรบัฟัง
กันมากขึ้น เราจะเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ และให้อภัยกันมากขึ้น เพราะ
เรารู้ว่า เวลาที่เราจะอยู่ด้วยกัน มันหมดลงไปทุกวัน

ท้ายสุด…ได้แต่คิด มันคงไม่มีอะไรดีขึ้น ไม่มีประโยชน์
ส�าหรับคนที่ขาดสติ ใช่เลย!!! เวลาที่เราจะอยู่ด้วยกัน มันหมดลงไป
ทุกวัน 

เดือนนี้เป็นเดือนท่ีต้องปิดสรุปงานท่ีคร�่าเคร่งท�ามาตลอด 3 
เดือนกับน้องๆ ทีมงานอีกสามคน นับว่าเหน่ือยสุดๆ ซึ่งเป็นงาน
ท้าทาย เพราะเป็นโปรเจคใหม่ที่หัวหน้ารับนโยบายมาจากผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่งองค์กรชั้นแนวหน้าของเราจะต้องบุกตลาด AEC ให้ได้
ก่อนคูแ่ข่ง เป็นงานทีพ่ลาดไม่ได้ ผูเ้ขยีนในฐานะ Project Leader ได้
รายงานถึงปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และความคืบหน้าในงาน 
ตลอดจนขอความช่วยเหลือบางเรื่องให้หัวหน้ารับทราบเป็นระยะๆ 
อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการตามความส�าคัญของแต่ละ 
ช่วงงาน คือ ได้จัดประชุมอัพเดทงานเป็นเรื่องเป็นราว และรายงาน
ผ่านอีเมล์ ไลน์ หรือแม้กระทั่งเจอะเจอกันในการท�างาน

วันนี้เป็นวันส�าคัญอีกวันท่ีผู้เขียนนัดหัวหน้าเพื่อสรุปปิดงาน
ทั้งหมด เนื่องจากอาทิตย์หน้า หัวหน้าจะต้องน�าเสนอผลการด�าเนิน
งานของโปรเจคนีต่้อท่านกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ นดักนัไว้เวลา 14.30 น. 
ทุกอย่างพร้อม ณ ห้องประชุมก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง ทีมงานเข้าไปรอ 
และซักซ้อมกันด้วยความตื่นเต้นปนความเครียดเล็กน้อย  ซึ่งตัว 
ผูเ้ขยีนเองได้แบ่งหวัข้อในการน�าเสนอ เพือ่สมาชกิทมีจะได้มส่ีวนร่วม 
และภูมิใจในงานที่ได้เหนื่อยด้วยกันมา อีกอย่างที่ส�าคัญเป็นการให้
เครดติ และสร้างน้องๆ ในทมี ให้ได้มโีอกาสเรยีนรู ้และเตบิโต เหมอืน
กับที่ฉันเคยได้จากหัวหน้าคนเดิมสมัยเริ่มท�างานใหม่ๆ  

ผูเ้ขยีนขอเสยีมารยาท ท�าลายบรรยากาศทีแ่สนตงึเครยีด ให้
ผ่อนคลายลงบ้าง ด้วยการปล่อยมุขฮาๆ 2-3 มุข ที่เรียกเสียงฮาได้
มากคงจะเป็นมุขแป๊กของฉัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี พอเลยเวลา
นัดหมายประมาณ 15 นาที นายไลน์มาบอกด้วยข้อความสั้นๆ ว่า 
“กลบัมาไม่ทนั ตดิประชมุข้างนอกคะ ขอเลือ่นเป็น 16.00 ถ้าถงึเวลา
เลกิงานให้ทีมกลบัก่อนได้” แล้วตามมาด้วยสตกิเกอร์ยอดฮติหน้าตา

น่าเห็นอกเห็นใจ Sorry!!!  แทนที่น้องๆ จะเฮเหมือนทุกครั้งที่มีการ
ยกเลกิประชมุ ความเงยีบกลบัเข้ามาแทนที ่จากนัน้มเีสยีงแห่งความ
เซง็ตามมา เป็นทีเ่ข้าใจกนัได้ เพราะทกุคนได้เตรยีมพร้อมกนัทัง้กาย 
และใจมาอาทิตย์เต็มๆ กับการน�าเสนอครั้งนี้ มันใช้พลังไม่ใช่น้อย  
แล้วอยู่ๆ มายกเลิกซะนี่!!! เครื่องติดแล้ว…ต้องดับเครื่องไว้ก่อน  
มันเสียโมเมนต์ตัมจริงๆ  

“โธ่!!! ท�าไมพีเ่ขานดัประชมุซ้อน พีเ่ขาไม่วางแผนเลยหรอืนี”่  
“โธ่!!! น่าจะบอกกันก่อน” 

“คงเป็นประชมุด่วน…พีเ่ขาคงจะรบี และคงคดิว่าจะกลบัมา
ทัน” 

“พี่จ๋าส่งสติกเกอร์กลับไปเลยสัก 3 ตัว เอาตัวแสบๆ หน่อย” 
น้องๆ พูดด้วยความสะใจ

เลิกเวลาท�างาน ทุกคนกลับบ้านกันไปด้วยความเซ็ง แต่หารู้
ไม่ว่า ลูกพี่เซ็งมากกว่า เพราะเวลา 16.30 น. มีข้อความตามมาบอก
อีกว่าให้ Stand by 

ผู้เขยีนเริม่อธบิายงานให้หวัหน้าฟัง ตามล�าดับทีจ่ดัเตรยีมไว้
เป็นอย่างดี ด้วยคิดว่า หัวหน้าควรรู้หัวข้อ และประเด็นส�าคัญๆ 
ทัง้หมด รวมถงึทีม่าทีไ่ปต่างๆ เพือ่เวลามข้ีอซกัถามจากคณะกรรมการ
บรหิารจะได้ตอบได้อย่างเป็นเหตเุป็นผล สอดคล้อง และเชือ่มโยงกนั 
ที่ส�าคัญตอบได้อย่างสง่างาม ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยถ้า 
คณะกรรมการฯ ท่านต้องการรูเ้พิม่เติม ทมีงานจะ Stand by อยูห่น้า
ห้องประชุม ซึ่งนับเป็นปกติที่ลูกน้องจะต้องคอยสนับสนุนข้อมูลให้
กับหัวหน้าอยู่แล้ว
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เริม่ต้นของการน�าเสนอเป็นไปด้วยด ีมอียู่ช่วงหน่ึงหัวหน้าถาม
ว่า “โมเดล DW003 มีที่มาอย่างไร” 

“ถัดไปอีก 2-3 สไลด์ จะมีพูดถึงเรื่องนี้คะ”  
“ท�าไม!!! พี่อยากรู้ จะอธิบายตอนน้ีไม่ได้หรือ พี่อยากรู้” 

หัวหน้าพูดขึ้นด้วยเสียงดัง และสีหน้าไม่พอใจอย่างแรง ผู้เขียนตกใจ 
เกิดอะไรขึ้น “พี่ใจเย็นๆ นะ ขออธิบายเรื่องนี้ให้จบก่อน เพราะมีบาง
ส่วนที่เชื่อมโยงกับโมเดล DW003 ที่พี่ควรรู้คะ”

เสียงดังกว่าคราวที่แล้ว เหมือนแผดเสียงออกมาด้วยความ
โกรธ “ท�าไม!!! เราต้องมาแสดงอิทธิพล ว่ามีอ�านาจเหนือพี่”

นึกในใจ…ไปกันใหญ่แล้ว ไม่ตกใจแต่โกรธ เหมือนโดนว่า
แบบไม่เป็นธรรม ไม่มีมูล

ถ้าหัวหน้าจะไม่พอใจและดุว่า น�าเสนองานไม่ดี พูดจาไม่รู้
เรื่อง ข้ามไปข้ามมา…งง แบบนี้รับได้

แต่ประเด็นแสดงอิทธิพล แสดงอ�านาจ มันไม่ใช่ละ!!! ท�าไม
มากล่าวหากนัแบบนี ้คงมอีะไรอยู่เบือ้งหลัง ภูเขาใต้น�า้แขง็ลกูนัน้เป็น
แน่

ผู้เขียนพยายามระงับอารมณ์ แต่เกินกว่าจะนิ่งเฉยอยู่ได้ จึง
พดูออกไปด้วยเสยีงเรยีบๆ “ท�าไมพีต้่องตะโกน เสยีงดงัใส่ด้วย พดูกัน
ดีๆ ดีกว่านะ” 

หัวหน้าคงรู้ตวั…ว่าได้พลาดไป หลดุไปแล้วงานนี ้การอธบิาย
งานได้ด�าเนนิต่อไปจนเสรจ็ส้ิน ท่ามกลางบรรยากาศมาคท่ีุหวัหน้าได้
ก่อขึ้น มันไม่สามารถกลับมาเป็นปกติสุขได้ในบัดดล  

ผูเ้ขยีนขบัรถกลบับ้าน วาจาพษินัน้ยงัก้องอยู่ในหวั อดดราม่า
ไม่ได้…น�า้ตาไหลตลอดทาง เสยีใจอย่างบอกไม่ถกู พยายามหาสาเหตุ
กับพฤติกรรมที่หัวหน้าแสดงออก กลับถึงบ้าน อาบน�้าให้จิตใจผ่อน
คลาย และพยายามไม่คิดถึงเรื่องนั้นอีก ไม่กล้าเล่าให้แม่ฟัง กลัวแม่
คิดมาก และพลอยไม่สบายใจไปด้วย เกือบห้าทุ่ม มีไลน์จากหัวหน้า 

“พี่ขอโทษนะ ถ้าวันนี้พี่ท�าให้รู้สึกไม่ดี อย่าคิดมากนะ พี่ไม่มี
อะไรจริงๆ”

เขาคงคิดหนักกับพิษที่ได้พ่นออกมา พี่น่าจะพูดหรืออธิบาย
เรื่องที่เกิดขึ้นได้ดีกว่านี้ บอกว่าไม่มีอะไร เด็กป.3 ยังไม่เชื่อเลย พี่คง
รู้ตัวแล้วใช่ไหม ว่าพี่พลาดไป 

หวัหน้าทีด่คีวรสือ่สารหรอืส่งสารในเชงิสร้างสรรค์ให้ลกูน้อง 
EQ หรอืความฉลาดทางอารมณ์ เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัทกุคน 

โดยเฉพาะหัวหน้า
ต้องคิดก่อนพูดเสมอ อย่าให้ค�าพูดย้อนมาท�าร้ายตัวเอง 
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ ถ้าเสีย สามารถซ่อมได้ แต่ความ

รู้สึกเสียไปแล้ว กู้คืนให้ดียาก
ทักษะการใช้ชีวิต หรือ Soft Skills เป็นตัวผลักดันให้ชีวิต

ประสบความส�าเร็จและมีความสุข
ขอบคุณวิชาตัวเบา ที่ท�าให้มีสติ และผ่านพ้นเหตุการณ์มา

ได้ด้วยด ี
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