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 * ผูอำนวยการสายงานการศึกษาฝกอบรมและวินิจฉัยใหคำปรึกษา 
www.tpif.or.th 

>>> 

อนุวรรตน ศิลาเรืองอำไพ* 

 

คงคงไมมีใครที่จะปฏิเสธไดวา ถาเปนเรื่องบริหารอุตสาห-

กรรม ประเทศญี่ปุนถือไดวาเปนพี่ใหญ มีความเขมแข็งและ

เปนตนแบบของการบริหารอุตสาหกรรมในปจจุบันเพราะเปน

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ไดรับการพิสูจนมา

แลว มีการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่องมาเปนเวลารวมรอยป

นับตั้งแตสงครามโลก ถาเปนระบบการสื่อสารในปจจุบันเปนยุค

ของ 3G หรือ Generation ที่ 3 แตถาเปนเรื่องของบริหาร

อุตสาหกรรม ปจจุบันตองเรียกวาเปนยุคของ 3T 

T แรก คือ TQM (Total Quality Management) การ

บริหารโดยใช Quality เปนหลัก 

T ที่สอง คือ TPM (Total Productive Maintenance) 

การบริหารโดยใชเรื่องของการลด Loss เปนหลัก 

T ที่สาม คือ TPS (Toyota Production System) การ

บริหารโดยใชเรื่อง Delivery Time เปนหลัก 

ถามองแลว 3T ก็มาจากการนำตัวชี้วัดในการบริหาร

อุตสาหกรรมในสวนของผูถือหุน หรือ Stock Holder โดยจะเนน

ในเรื่องของผลลัพธ (Outcome) คือ QCD  

โดย Q คือ Quality / Quantity คุณภาพและจำนวนตาม

ที่ลูกคาตองการ โดยใชแนวคิดดานการตลาด หรือความตองการ

ลูกคาเปนแนวคิดหลัก ซึ่งจะเนนในเรื่องของประสิทธิผล 

(Effectiveness) เพราะวาเราตองทำใหไดตามความตองการของ

ลูกคาจาก Effectiveness = Actual / Plan ซึ่งแผนตองมาจาก

ความตองการของลูกคานั่นเอง 

ในขณะเดียวกันจะตองมองดาน C คือ Cost หรือตนทุน 

ซึ่งตนทุนในความเปนจริงจะมีตนทุนจริงและความสูญเสียและ

ความสูญเปลารวมอยูดวย ดังนั้น แนวคิดหลัก คือ การเนนลด

ความสูญเปลาและความสูญเสียใหลดนอยลง หรือลงเปนศูนย 

ซึ่งจะเนนในเรื่องของประสิทธิภาพเพราะถือวาเปนสวน Input 

ถา Input ต่ำประสิทธิภาพจะสูงขึ้นจาก Efficiency = Output / 

Input 

ในขณะเดียวกันตองคำนึงเรื่อง Delivery Time หรือเวลา

สงมอบการผลิตใหทันเวลาพอดีเปนสิ่งที่ลูกคาตองการ ในสมัย

กอนการสงทันเวลาเปนเรื่องที่ทำไดไมยาก เนื่องจากผูบริหารใน

สมัยกอนยังไมไดคำนึงถึงเรื่องสินคาคงคลัง การผลิตเปนแบบ

พยากรณคาดการณจากขอมูลในอดีต ดังนั้นการผลิตจึงผลิต

แลวนำไปเก็บ Stock ไว เมื่อลูกคาสั่งจึงจะนำสินคาที่เราผลิตไว

ใน Stock ไปสงใหลูกคา แตแนวคิดดังกลาวปจจุบันถือวาสินคา

คงคลังและ Stock ระหวางการผลิต หรือ WIP (Work In 

Process) เปนตนทุนจม ถาสินคาในคลังสินคาไมเปนที่ตองการ

ของลูกคา เชน ตกรุน สินคาของคูแขงดีกวา เปนตน ถึงแมวา

สินคาใน Stock จะใชไดก็ตาม ในการจัดการสมัยใหมถือวาเปน

สินคาที่ไมมีมูลคา หรือถือวาเปน “ของเสีย” นั่นเอง การผลิตใน

ปจจุบันจึงผลิตตอเมื่อลูกคามาดึงสินคาออกจากทายกระบวน- 

การผลิต ลูกคาในที่นี้หมายถึงกระบวนการถัดไป ซึ่งก็จะรวมถึง

ลูกคาที่ซื้อสินคาไปใช หรือพูดอีกนัยหนึ่งที่ใหเขาใจงาย คือ 

สินคาจะผลิตตอเมื่อลูกคาสั่ง เมื่อลูกคาตองการเมื่อไหรถึงจะ

ผลิต เชน การผลิตรถยนต รถยนตปจจุบันจะตองจองกอน ดังนั้น 

รถยนตที่ผลิตในกระบวนการผลิตจะเปนรถยนตที่มีลูกคาซื้อแลว 

เวลาที่ใชในการผลิตจะนอยหรือ Lead Time สั่งวันนี้เอาพรุงนี้ 

อตอน 
“3T เครื่องมือบริหารอุตสาหกรรมของญี่ปุนที่ไทยควรจะนำมาประยุกตใช” 
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หรือถาถามลูกคาวาตองการของวันไหน คำตอบคือ “ตองการตั้ง

แตเมื่อวาน” การผลิตใหทันเวลาพอดีหรือ JIT (Just In Time) 

จึงเปนเรื่องสำคัญ เพราะลูกคาไมสั่งทีละมากๆ เพื่อไปเก็บแตจะ

สั่งเทาที่จำเปนตองใช เพราะถือวาสินคาคงคลังเปนความสูญ

เปลาตัวหนึ่งตองทำใหนอยที่สุด ดังนั้นการสั่งจึงสั่งนอยแตสั่ง

บอย ระบบการบริหารการผลิตจึงเปลี่ยนจากระบบผลัก (Push 

System) ผลิตจากการพยากรณแลวผลักเขาไปในระบบแลวไป

จัดเก็บ แตกลายเปนระบบดึง (Pull System) ลูกคาจะสั่งโดยดึง

ผลิตภัณฑออกจากทายกระบวนการ ฝายผลิตจะตองผลิตโดย

ทันทีเพื่อเติมเขาไปในกระบวนการตามความตองการของลูกคา 

ระบบบริหาร 3T จึงเปนระบบบริหารที่สถานประกอบการ

ปจจุบันไดนำมาใชในการบริหารงาน แตถามวาเปนเปาหมายใน

การบริหารหรือไม? 

จุดอันตรายที่สำคัญ คือ 3T ไมใช “เปาหมายในการ

บริหารงาน” แตเปน “เครื่องมือชวยในการบริหาร” 

เปาหมาย คือ ทำอยางไรที่องคการจะอยูรอดไดอยางยั่ง-

ยืนและมุงสูความเปนเลิศ หรือยอดเยี่ยม หรือถาพูดในแงของนัก

บริหาร คือ 

เปาหมายจุดแรก คือ ตองใหองคการหลุดจากสภาวะ

ขาดทุน (Under break even point)  

หลักสูตรฝกอบรมที่นาสนใจ: 
Balanced Scorecard and KPI และเชื่อมโยงสูการวางแผน

กลยุทธการปฎิบัติงาน วันที่ 16-17 ตุลาคม 2551  

เพื่อใหทราบแนวคิดเรื่องการวัดผลการดำเนินงานมุม

มองในดานตางๆ ของ Balanced Scorecard และการกำหนด

ทิศทางขององคการ รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 4 

มุมมอง จนกระทั่งถึงการถายทอดสูระดับปฏิบัติการ ในการจัดทำ

แผนที่ทางกลยุทธ (Strategy Map) การจัดทำการกำหนดตัวชี้วัด 

KPI (Key Performance Indicator) เพื่อใหเชื่อมโยงมีความ

สัมพันธกันเปนเหตุและผล (Lagging Indicator และ Leading 

Indicator) ตั้งแต Corporate KPIs ระดับองคกร Functional 

KPIs ระดับหนวยงานถึง Individual KPIs ระดับบุคคลและการ

ใหน้ำหนักคะแนน 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่  
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จุดที่สอง คือ ทำอยางไรใหองคการมาอยูสภาวะเทาทุน 

(Break even point) 

จุดที่สาม คือ ทำอยางไรใหองคการสามารถเติบโตไดโดย

ตองมีกำไร (Growth) 

จุดที่สี่ คือ ทำอยางไรใหองคการมีผลประกอบการเหนือคู

แขง (Winner) 

จุดที่หา คือ ทำอยางไรใหองคการแข็งแรงที่สุดในโลก 

(Strongest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยานำเครื่องมือมาเปนเปาหมาย เพราะถาทำอยางนั้น 

เครื่องมือจะกลายเปนความสูญเปลาทันที เพราะจะมุงเนนแตให

มีรูปแบบซ่ึงจะไดแตผลผลิต (Output) แตไมไดผลลัพธ 

(Outcome) หมายความวา เมื่อทำ TQM, TPM, TPS ไปแลว

ผลผลิต คือ มีระบบ มีเอกสาร แตไมบรรลุวัตถุประสงคของการ

ใชเครื่องมือ นั่นคือ เปาหมาย ทำแลวไมไดลดตนทุน ทำแลว

ภาระงานเพิ่มขึ้น ทำแลวชีวิตการทำงานลำบากกวาเดิม วัฒน-

หลักสูตรฝกอบรมที่นาสนใจ: 
กฎหมายแรงงานสำหรับผูบริหารและนักบริหารงานบุคคล 

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2551 ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย  

กฎหมายใหมที่ผูประกอบกิจการ/ผูบริหารทุกระดับไมรู

ไมได คือ พรบ.คุมครองแรงงาน พรบ.แรงงานสัมพันธ ฎีกาใหมๆ 

ที่เกี่ยวของ กองทุน ๔ กองทุนที่ตองรูและปฏิบัติใหถูกตอง: 

กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนพัฒนาฝมือ

แรงงาน  กองทุนสงเคราะหลูกจางและคำพิพากษาคดีแรงงาน

ใหมๆ 

 

จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงาน วันที่ 29-30 ตุลาคม 

2551  

เพื่อเสริมสรางพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและพัฒนาแรง

จูงใจใหพนักงานเปนการศึกษาวิเคราะหและเรียนรูธรรมชาติของ

คน องคการและปญหาตางๆ รวมถึงแนวทางแกไขเพื่อการ

ทำงานรวมกันในองคการ เปนการพัฒนาตนเอง ทีมงานและ

องคการใหมีประสิทธิภาพ 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.tpif.or.th  

หรือ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 
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ธรรมองคการไมไดเปลี่ยน ระบบการทำงานจริงยังใชความ

เคยชิน ความสามารถสวนตัว ไมมีการตอยอด เวลามีการตรวจ

ประเมิน วินิจฉัย ก็จัดทำเอกสาร กรอกตัวเลข ใสขอมูลใน 

Check List เพื่อใหดูเหมือนวามีการทำ แตเวลาทำงานจริง 

แผนที่ไดก็มาจากความอยากผลิต หรือการเดาเอาของผูผลิตเอง 

(Product Out) ไมไดมาจากความตองการของลูกคา (Market 

In) One Point Lesson, Standard Operation Procedure ทำ

แลวก็เก็บไวไมไดใชจริง    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาญี่ปุนเคยบอกวา “โรงงานของญี่ปุนและไทย

แตกตางกันตรงจุดหนึ่ง คือ โรงงานญี่ปุนสะอาดมากแตคูมือ

สกปรกไมเรียบรอยเนื่องจากเปดใชบอย” แตโรงงานไทย 

“โรงงานไทยสกปรกแตคูมือสะอาดเนื่องจากไมไดใช” เพราะ

เวลาทำงานใชความเคยชินในการทำงาน ทำโดยไมสอดคลอง

กับงานจริง ใชเทคนิคครบหมดไมวาจะสถิติ ผังกางปลา สายธาร

แหงคุณคา การแกปญหาใชหลักลองผิดลองถูกและคาดเดาคำ

ตอบอยูกอนแลววาเปนอยางไร แลวคอยมาหาขอมูล กระบวน-

การแกปญหาและการใชเครื่องมือแกปญหาอยางวิจิตรพิสดาร

เพื่อใหสอดคลองกับคำตอบ   

เมื่อที่ปรึกษาญี่ปุนขอดูคูมือในการทำงาน พนักงานก็

บอกวารอเดี๋ยวขอไปเอาที่ตูเอกสารในหองสำนักงานกอน ซึ่งนา

จะเรียกวา “คูตู” มากกวา “คูมือ” เพราะอยูติดตูมากกวาอยู

ติดมือ เมื่อนำคูมือมาดูจะมีจุดประหลาดอีกจุดหนึ่งคือ “วันที่ที่

ไดประทับไวเปนเมื่อ 3 ปกอน” นั่นหมายความวา “มาตรฐาน

การทำงานไมไดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระยะเวลา 3 ป 

อาจารยชาวญี่ปุนไดถามวา 

หลักสูตรพื้นฐานในเดือนตุลาคมที่นาสนใจ : 
 ● หัวหนาแนวใหม 

 ● การจัดทำบัญชีตามตนทุนกิจกรรม  

 ●  เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนดวย KAIZEN 

 ● การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 :2000 

 ●  ระบบขอเสนอแนะแบบ WIN/WIN 

 ● เตรียมพรอมสูการเปนหัวหนางาน 

 ● เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ 

 ● มนุษยสัมพันธ “ความสำเร็จในการทำงานขององคการ” 

 ● การวางแผนงาน 

 ● พูดโทรศัพทอยางไรใหมีประสิทธิภาพและประทับใจ 

 ● E.Q. เสริมสรางคุณคาและประสิทธิภาพในงาน 

 ● การพัฒนาผูบริหารระดับตน 

 ● ระบบงานธุรการสำนักงาน 

 ● บริการอยางไรใหลูกคาพอใจสูงสุด 

 ● การบริหารและจัดทำโครงสรางเงินเดือน 

 ● Finance for non-financial 

 ● การใช Excel สรางแบบสอบถาม และประเมินผล 

 ● เทคนิคการออกแบบและสรางระบบการวัด KPI ดวย Excel 

 ●  การจัดการขอโตแยงในงานขายอยางมืออาชีพ 

  (ภาคปฏิบัติ) 

 ● การพัฒนาทักษะ “การคิด” เพื่อการแกปญหาสำหรับ    

  หัวหนางาน 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่  

www.tpif.or.th หรือ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 
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“แสดงวาที่ผานมา 3 ป กระบวนการทำงานเหมือนเดิมใช

หรือไม?” 

พนักงานจะตอบแบบอ้ำอึ้งวา “ใชครับ” (แตความจริง

กระบวนการทำงานเปลี่ยนตามคน หรือตามกะ กะเชาแบบ กะ

เย็นอีกแบบ) 

อาจารยก็หันไปหาผูบริหารแลวบอกวา “ถาอยางนั้นการ

ทำงานที่ผานมา 3 ป มูลคางานก็เทาเดิมละสิ เพราะทำแบบเดิม

มา 3 ปแลว เงินเดือนก็ไมควรขึ้นนะ”  

เรื่องโรงงานสกปรก พนักงานยังไมไดมีมาตรฐานการ

ทำงาน (Standard Work) ทานลองคิดสิครับวา “ทานจะใช

เครื่องมือใดในการสรางใหโรงงานสะอาด พนักงานมีมาตรฐาน

การทำงานและมีวินัยรักษามาตรฐานในการทำงานนั้น?” 

คำตอบคือ “เครื่องมืองายๆ ไมซับซอน นั่นคือ 5ส 

นั่นเอง...” 

หลายโรงงาน หลายสถานประกอบการตางไขวควาหา

เครื่องมือตะวันตก เครื่องมือตะวันออกใหมๆ พอออกเครื่องมือ

ตัวใหมจะสนใจเปนอยางมากแลวก็ประกาศตัววาโรงงานของตน

นั้นทันสมัย ไดนำเครื่องมือตัวนั้น ตัวนี้มาใช เอาตั้งแต Balance 

Scorecard, Reengineering, Six Sigma, ISO 9000, TQM, 

TPM จนมาถึง Lean Manufacturing โรงงานมีครบทุกตัว แต

เมื่อเอาเกณฑการใหรางวัล 5ส แหงประเทศไทยที่ ส.ส.ท. ไดมี

การใหรางวัลไปจับ กลับไมผานเครื่องมือพื้นฐานงายๆ  

ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารบางองคการไมมีความมุงมั่นเพียง

พอ อีกทั้งยังขาดความตั้งใจ ไมมีความรูเพียงพอ พออานหนังสือ

บริหารใหมเห็นวาดีก็สั่งใหทำ ทั้งๆ ที่เครื่องมือตัวเดิมก็ยังทำไม

หลักสูตรฝกปฏิบัติในเดือนตุลาคมที่นาสนใจ: 
 ● หลักการประยุกตใช PLC ในงานอุตสาหกรรม Part I 

 ● ชางสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part II 

 ● การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุมน้ำหนักมาตรฐาน 

 ● การประมาณคาความไมแนนอนในการวัด 

 ● การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางดานความดัน 

 ● การสอบเทียบเครื่องแกวปริมาตร 

 ● ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามขอกำหนด ISO 9001:2000  

  ขอ 7.6 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.tpif.or.th  

หรือ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 

 

หลักสูตรในเดือนตุลาคมที่นาสนใจ: 
 ● Statistical Problem Solving for Supervisor 

 ● How to Collect  Data for QCC Problem Solving 

 ● QC Story: การแกไขปญหาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 ● การจัดทำรายงานเพื่อเสนอผลงาน QC Circle 

 ● ยำใหญ “ระบบบริหารคุณภาพ” 

 ● Basic Statistics for Quality Improvement 

 ● จิตสำนึกดานคุณภาพ (Quality Awareness) 

 ● การสรางคุณภาพระดับ 6-ซิกมา 

 ● การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑลวงหนา (APQP) 

 ● TQM Concept & Implementation 

 ● การสำรวจและวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาสำหรับ     

  ISO9001: 2000 

 ● การควบคุมเอกสารและขอมูลของระบบมาตรฐาน  

  ISO 9001, ISO14001, 18001 

 ●  Advanced SPC (Control Chart) 

 ● Cost of Quality Workshop for ISO/TS 16949:2002 

 ● Shainin DOE 

 ● Production Part Approval Process: PPAP 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.tpif.or.th 

หรือ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 
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เสร็จ ไมมีการวางแผนระยะยาว ทำแบบเลนๆ ผลลัพธจึงออก

มาเลนๆ ครั้นจะบอกวาเครื่องมือตัวเดิมทำไมสำเร็จก็เสียหนา 

ใชวิธีโทษเครื่องมือวา “ลาสมัย เกา ปจจุบันเขาไมใชแลวไม

เหมาะกับวัฒนธรรมของเรา เครื่องมือตัวใหมดีกวา” แลวก็เริ่ม 

Reset 0 ใหม ทำใหไมเกิดการตอยอดและที่สุดแลวนายใหญก็

ไมมีเวลาในการเขามามีสวนรวมในการทำ ปลอยใหเปนภาระ

ของพนักงานหนางาน เวลาผานอีกป พอปหนาก็หาเครื่องมือตัว

ใหมอีก ที่สำคัญคือ “นำเครื่องมือมาเปนเปาหมายแทนวา... 

บริษัทเราตองทำใหไดรางวัล ABC Award ใหไดภายในปไหน ป

ไหน...”    

จาก ISO 9000, 14000, 18000 ก็ทำเหลือ ISO 900, 90, 

180, 140 ทำเสร็จภายใน 3-6 เดือน มีการเตรียมคำถามและ

ก็ไดใบรับรองติดเปน Wall Paper เต็มผนังสำนักงาน แตงบดุล

บัญชีสิ้นปกลับแยลง กำไรลดหดหาย เพราะตองเสียคาใบรับ

รอง ทั้งๆ ที่ระบบ ISO ดังกลาวมีการวางระบบอยางดีสามารถ ชวยทำใหงานมีมาตรฐาน มีระบบที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ แต

ของดีใดๆ ก็ตามพอมาเมืองไทยก็จะกลายพันธุหมด เพราะพี่ไทย

เราเรื่อง “เทคนิคการบรรลุเปาหมายโดยไมสนใจกระบวนการนั้น

ถนัดมาก สามารถหาทางลัดไดเสมอ” จึงเปนที่มาของการผิด

ระเบียบ จายใตโตะ บนโตะเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย หรือเรียก

งายๆ สั้นๆ คือ “โกง” เกงนั่นเอง 

จากรูปองคการควรมีการวางแผนระยะยาว ถาเราคิด

ยาวก็จะอยูยาว ถาคิดสั้นก็จะอยูไดไมนานและควรจะตองมีการ

แยกใหชัดเจนวาอะไรคือเปาหมาย อะไรคือวิสัยทัศน อะไรคือ

เครื่องมือและอะไรของการประเมินผล หากไมชัดเจนแลวพนัก-

งานในองคการจะไมเกิด Focus ทำใหเห็นภาพไดไมชัดเจน 

จากรูปเปนเพียงตัวอยางเทานั้น ไมไดบอกวาทุกองคการ

จะตองมี Road Map แบบนี้ขึ้นกับความจำเปนและลักษณะงาน

ของสถานประกอบการแตละประเภท “หากสิ่งที่ลูกคาไมได

รองขอแลวไปทำ ถือวาเปนความสูญเปลา” แตควรจะมีการวาง

ระบบหรือรากฐานที่แข็งแรงกอนที่จะพัฒนาใชเครื่องมือที่สลับ

ซับซอนและจะตองมีความสอดคลองกับเปาหมายที่เราตองการ 

รวมถึงการตรวจประเมินโดยองคการภายนอกวาไดเขาหลักเกณฑ

มาตรฐานหรือไม   

สิ่งที่ตองดำเนินการอยางชาญฉลาดที่ผูบริหารจะวาง

รากฐานกอน คือ  

1. จะตองมีพิมพเขียวที่ดีกอนจะสรางองคการ นั่นคือ  

หลักสูตรในเดือนตุลาคมที่นาสนใจ: 
 ● เทคนิคการปองกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต 

 ● กลยุทธการจัดสมดุลสายการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 

 ●  การวิเคราะหขอผิดพลาดความลมเหลวและการแก 

ปญหาดวยเทคนิค FTA 

 ● เทคนิคการผลิตสูการทำ ZD (Zero Defect) 

 ● การประยุกตใช KPI ในการบริหารการผลิต 

 ● ระบบการผลิตแบบ Just in Time ภาคปฏิบัติ 

 ● ลดความสญูเปลา และเพิม่ประสทิธภิาพงานดวย Practical IE 

 ●  5ส กับการเพิ่มผลผลิต 

 ● การบำรุงรักษาและวิเคราะหความเสียหายตลับลูกปน 

  ระบบไฮดรอลิก (การใชงานและการบำรุงรักษาอยางถูกวิธี) 

 ● เทคนิคการปองกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใชน้ำมัน 

  หลอลื่น / น้ำมันไฮดรอลิค 

 ● เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร    

  อุปกรณการผลิต (เชิงปฏิบัติ) 

 ●  การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ 

 ● TPM: Focused Improvement 

 ●  การวิเคราะหและแกไขปญหาดวย Why-Why, CE, PM 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.tpif.or.th 

หรือ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 

 

หลักสูตรดานความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน

ตุลาคม: 
 ● เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหนางาน 

 ● การจัดทำขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการ   

  ทำงาน 

 ●  การจัดทำแผนฉุกเฉินและแผนการปองกันระงับอัคคีภัย  

  ตามกฎหมายและมอก.18001 

 ● การจัดทำระบบและการเตรียมเอกสารระบบการจัดการ 

  สิ่งแวดลอม ISO14001:2004 

 ● การประเมินความเสี่ยง 

 ● เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานความปลอดภัยประจำป 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.tpif.or.th  

หรือ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 
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a. Vision / Mission 

b. Road Map (แผนระยะสั้น กลาง ยาว) 

c. โครงสราง 

d. คณะกรรมการสงเสริม 

2. ระยะการปรับสภาพปจจุบันใหเปนสภาพปกติ โดย

การนำเครื่องมือพื้นฐานมาใชในการปรับสภาพ 

a. 5ส เปนการสรางใหพนักงานทุกคนมีวินัย มีการ

แยกแยะงานที่มีมูลคาและความสูญเปลา ปรับปรุงงานไดดวย

ตนเอง แตตรวจหาสิ่งผิดปกติเปนประจำ 

b. QCC ใหพนักงานทุกคนมีระบบคิดที่เปนตรรกะ เชื่อ

ขอมูลมากกวาความรูสึก รูวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบ 

ปองกันปญหาไมใหเกิดซ้ำ 

c. Kaizen Suggestion System ใหพนักงานทุกคนได

ทำงานโดยใชหัว ฝกใหเปนนักคิด ไดมีโอกาสคิดนอกกรอบและ

ทำงานในกรอบตามสิ่งที่ตนเองไดคิดเอาไว 

ทั้งหมดนี้ไมไดหมายความวาเฉพาะพนักงานในระดับ

แผนกการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน) 

หลักสูตรฝกอบรมเดือนตุลาคมที่นาสนใจ: 
เคล็บลับการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาสูความสำเร็จ 

วันที่ 25 ตุลาคม 2551 เวลา 9.00-16.30 น. 

  การจัดใหพนักงานไดรับการอบรมนับเปนเพียงจุดเริ่มตน

พัฒนา อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่องคการมักประสบปญหานั่น

ก็คือ หลังจากการอบรมพนักงานไมไดนำเอาความรูมาประยุกตใน

งานเพื่อใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ ซึ่งนั่นหมายถึงองคการกำลัง

สูญเสียเวลาและงบประมาณไปกับการอบรมที่ไมไดผลตอบกลับ

จากการลงทุน (Return on Investment) จำเปนที่ผูบริหารจะตอง

ตระหนัก ไดเรียนรูเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาผูใต

บังคับบัญชาอยางถูกตอง เพื่อนำไปปรับปรุงพฤติกรรมของผูใต

บังคับบัญชาในอันที่นำเอาความรูและทักษะที่ไดรับจากการอบรม

และเรียนรูมาปรับใชในการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

สอดคลองกับทิศทางและเปาหมายกลยุทธขององคการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

คุณมาลินี คุณขวัญชัย คุณวีระพจน  โทร.0 2717 3000 

ตอ 741-745 

หลักสูตรการทำงานเปนทีมขามสาย Cross Functional Teamwork  

วันที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 9.00-16.30 น. 

  การประสานงานเปนสิ่งสำคัญและเปนหัวใจสำคัญที่จะทำใหองคการสามารถทำงานใหสำเร็จลุลวงตามเปาหมาย แตในทางกลับกันมักพบ

เสมอวาแตละหนวยงานใหความสำคัญกับงานในหนาที่ตนเทานั้นและการขาดการประสานงานและการทำงานระหวางสายงานไมราบรื่นยอมสงผล

กระทบในเชิงลบตอความพึงพอใจของพนักงาน การสรางความประทับใจใหกับลูกคาไมใชเกิดจากหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ทุกหนวยงานลวน

แลวแตมีสวนรับผิดชอบดวยกันทั้งสิ้น โดยมีเนื้อหาประกอบดวย  

 ● กิจกรรมละลายพฤติกรรม ● องคการและแนวทางการบริหารงานยุคใหม 

 ● เทคนิคการประสานงานเพื่อการทำงานเปนทีม ● ทักษะการสื่อสาร 

 ● ความทาทายและการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน ● ทำกิจกรรมกลุม 

 ● กระบวนการและกุญแจ 5 ดอกสูการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 ● ความขัดแยงในองคการและวิธีการบริหารความขัดแยง  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณมาลินี คุณขวัญชัย คุณวีระพจน  โทร.0 2717 3000 ตอ 741-745 
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หนางานเทานั้น แตหมายถึงพนักงานทุกระดับจะตองมีวิธีการ 

วิธีการทำงานแบบนี้ แตโดยสวนใหญจะผลักภาระไปที่พนักงาน

ระดับปฏิบัติการ 

3. ยกระดับความสามารถองคการตามเปาหมายที่ไดตั้ง

ไว ตั้งแต 

a. องคการอยูรอด ตองลดความสูญเปลา  

b. องคการยั่งยืน ตองลดตนทุนใหต่ำกวาคูแขง  

c. องคการยอดเยี่ยม ตองมีตนทุนต่ำสุดในธุรกิจที่เราอยู

และธุรกิจที่เปนภัยคุกคาม (Substitution Firm) 

ซึ่งแตละขั้นจะใชเครื่องมือตัวใดนั้นขึ้นกับความเหมาะสม 

เชน TQM, TPM, Lean เปนตน 

4. ตรวจประเมินโดยองคการภายนอก (ควรจะ) การตรวจ-

ประเมินดวยองคการภายนอกถือไดวาไดประโยชนหลายทาง  

a. องคการจะทราบถึงจุดแข็งและจุดที่ตองปรับปรุงใน

สายตาขององคการกลางที่ไมมีสวนไดสวนเสีย ทำใหเกิดการ

เรียนรูขององคการอยางรวดเร็ว (Learning Curve)  

b. เปนเวทีที่จะใหพนักงานไดแสดงความสามารถสูเพื่อน

ในวงการ เปนการเชิดชูเกียรติ เปนขวัญกำลังใจ ความภูมิใจและ

ที่สำคัญเปนการสรางภาวะผูนำ เปนแรงผลักดันใหพนักงานเอา

เปนตัวอยาง สรางกระแสวัฒนธรรมที่ดีใหเกิดขึ้นกับองคการ 

c. ไดมีการพัฒนาทำใหเกิดการเรียนรู เปรียบเทียบกับ

องคการอื่น  

d. เปนการประชาสัมพันธและการตลาดขององคการโดย

มีความเชื่อถือและคาใชจายนอยที่สุดและไดผลมากที่สุด ทำให

มีผูสนใจเขาเยี่ยมชมโรงงานทำใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

และอาจจะเปนลูกคาไดในอนาคต 

e. ทั้งหมดนี้เปนการ “สรางคน” ทานจะเห็นถึงแววของ

พนักงานที่มีความโดดเดนซึ่งจะสงเสริมใหเปนผูบริหารใน

อนาคตตอไป (Successor Plan)  

ปจจุบัน ส.ส.ท. ไดมีการใหรางวัลเพื่อกระตุนสงเสริมใหมี

การนำเครื่องมือบริหารไปใชในการบริหารและมีวัตถุประสงค

เพื่อทำใหเกิดสังคมอุดมปญญา ใหมีการเรียนรูซึ่งกันและกัน 

รวมถึงเชิดชูเกียรติหนวยงาน หรือบุคคลที่มีผลงานดเีดนซึ่งมีการ

ตรวจประเมินหลายดานตั้งแต 

● รางวัล 5ส แหงประเทศไทย (Thailand 5S Award) 

● รางวัล OEE (Operation Effectiveness and 

Efficiency) เดือนพฤศจิกายน 2551 

● รางวัล QCC ทั้งผลิตและบริการ 

● รางวัล Kano (วัดประเมินดาน TQM) เดือนมีนาคม 

2552 

● รางวัล Kaizen มีแยกประเภทเปน Automation 

Kaizen Award, Kaizen Suggestion System 

● รางวัล Lean (เปนแหงแรกในประเทศไทยไดมอบ

รางวัลไปแลวเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ที่ผานมา) 

● รางวัล TPM ส.ส.ท. เปน Agency ของ Japan 

Institute of Plant Maintenance ซึ่งเปนหนวยงานระดับโลกที่ให

รางวัล TPM 

แตจะเปนเครื่องมือใดก็ตาม ขอเพียงมุงมั่นและจริงจัง 

ทั้งหมดนี้เปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนามนุษยแทบทั้งสิ้น หาก

นำเครื่องมือไปเปนเปาหมายแลวก็ เหมือนกับตองการไป

เชียงใหมบอกวา “เปาหมาย คือ การขับรถ” เราก็จะไดแตสนุก

กับการขับรถ แตไปไมถึงเชียงใหมสักที ซึ่งอาจจะไปโดยทาง

รถไฟ หรือเครื่องบินก็ไดครับ... 

 

           

หลกัสตูร เทคโนโลยกีารบรหิารโรงงานขัน้สงู (การบรหิารการผลติ

เชงิกลยทุธ) 

เรียนเสริมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 

  หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหารโรงงานขั้นสูง เปนหลักสูตร

การบริหารการผลิตที่ขยายแนวคิดจากการบริหารการผลิตภายใน

โรงงาน (Manufacturing Management) ไปสูการบริหารการผลิต

ในอุตสาหกรรม (Factory Management) 

  ในหลักสูตรการบริหารการผลิต (MMC) ทั้งการผลิตชั้นตน 

ชั้นกลางและชั้นสูงจะเนนสาระเฉพาะการบริหารการผลิตภายใน

โรงงาน (Manufacturing Management) เปนหลัก แตหลักสูตร

เทคโนโลยีการบริหารโรงงานขั้นสูงจะครอบคลุมไปถึงเนื้อหาสาระ

ดานการบริหารงานออกแบบ (Design Management) และการ

บริหารงานจัดหาปจจัยการผลิต (Procurement Management) ดวย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คุณวีระพจน   

โทร.0 2717 3000 ตอ 745 
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