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อนุวรรตน ศิลาเรืองอำไพ* 

 

เรื่องเรื่องการบริหารธุรกิจในปจจุบัน เปนเรื่องที่ยาก

มากครับ เพราะสิ่งที่งายๆ ไมมีเหลือใหทำแลว มีแตเรื่อง

ยาก กำไรนอย คูแขงก็มาก ปจจัยการผลิตผันผวน ผูบริหาร

แตละทานพยายามจะสรรหาเทคนิคการบริหาร เครื่องมือ

บริหารจัดการใหมๆ มาชวยในการบริหารงานเพื่อใหสามารถ

คงสภาพความสามารถเชิงแขงขันใหคงอยูไดไมวาจะ

เปนเครื่องมือบริหารอยาง TQM, TPM, TPS, Six Sigma, 

ISO 9000 14000 18000 เปนตน ลวนแลวแตมีจุดเดน

ของแตละตัว ผูบริหารปจจุบันจะตองมีความสามารถ

คลายๆ กับ Super Man มีความรอบรูและรูลึกทั้งเรื่อง

เศรษฐกิจ การบริหารคน จิตวิทยา การเจรจาตอรอง การ

เงิน วิศวกรรม ฯลฯ แตที่สำคัญจะตองมีทักษะในการ 

บรูณการ เทคนิคบริหารทั้งหมดใหเปนเรื่องเดียวกัน 

ไมใชทำทุกตัวแลวผสมผสานกันออกมาเปนเรื่องของหัว-

มงกุฎทายมังกรกลายเปนสัตวประหลาด ที่แยที่สุด คือ 

พนักงานในบริษัทจะเกิดความสับสนในชีวิต “จะเอาไงดี

กับชีวิต อะไรกันนักกันหนา” พรุงนี้จะตรวจ 5ส มะรืน 

Audit ISO อีกวัน Pillar Leader จะสำรวจการปลด Tag 

eKamban จะ Implement อาทิตยหนา ที่สุดแลวภาระ

ทั้งหมดก็จะตกไปที่ Operator    

(หลายระบบรวมกัน ถารวมไมดีก็กลายเปนสัตว

ตอน “เศรษฐกิจพอเพียงหลักการบริหารที่ผูบริหารตองใช” 
อนุวรรตน ศิลาเรืองอำไพ* 
 

ประหลาดครับ... แตที่ถูก คือ การผสมผสานระบบตางๆ ควรจะไมกลาย

พันธุ แตจะทำใหคุณสมบัติดีขึ้น เชน องคการแข็งแรงขึ้น ใหผลิตภาพสูง

ขึ้น เปนตน) 

พนักงานจะถาม “พี่ๆ พี่จะผลิตสินคาหรือเปลาครับ วันๆ มัวแต

เตรียมตัวเพื่อการ Audit หรือ Diagnosis เดี๋ยวที่โนนมาเยี่ยม ที่นี่มา

เยือน ปลายเดือนจะขอรางวัลอีก”  

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามนี้เมื่อถูกลูกนองถาม คนเปนหัวหนาถาหลักไมดี หรือไม

แนนก็จะคิดวา “เออ จริง เราจะเอาอะไรกันแนนะ ตอนนี้แมแตตัวเรา

เองก็สับสนเหมือนกัน” ถาทานคิดอยางนี้ก็จบเห พากันเขาปาไดเลย 
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เมื่อมีภาระงานมาก โนนก็จะเอา นี้ก็ตองได คนไทยไมเคย

จนตรอก มีทางออกเสมอ แลวความคิดดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับพนัก-

งาน หนางาน กระบวนการปลูกผักสวนครัวก็เริ่มเกิดขึ้น “ผักชี” 

งามทั่วโรงงาน นั่นหมายความวา เวลาที่จะมีการตรวจก็จะเริ่ม

มากรอกตัวเลข Check sheet ตางๆ เตรียมรายงานการประชุม

ยอนหลัง เซ็นตชื่อยอนหลัง อะไรที่ตองทำ แตทำยอนหลังเพื่อ

ใหการตรวจนั้นผานและเมื่อตรวจเสร็จแลว ทั้งหมดก็ทิ้งไวเปน

เอกสารประจำตูและใช “ความเคยชินเดิม” ทำตามความถนัด

ของแตละบุคคล ถาองคการทานเปนแบบนี้เราจะสังเกตได

อยางไร 

สังเกตไดจากคำพูดของพนักงาน คือ “ตองทำตัวนี้อีก

แลวหรือ งานเพิ่มอีกแลว ภาระงานเพิ่ม” หรือ “ตองมีมาตรฐาน 

5ส มาตรฐาน ISO มาตรฐาน TQM ใหเสร็จพรุงนี้” แสดงวามี

มาตรฐานมากมาย ยกเวน มาตรฐานในการทำงาน 

สิ่งเหลานี้ ถาคิดกันใหดีแลวเปนการเพิ่มภาระ เพราะทำ

แลวไมไดชวยใหการทำงานดีขึ้น ผลิตภาพสูงขึ้น กำไรมากขึ้น 

กลับการเปนตนทุนที่เพิ่มขึ้น ตองจางคนมาตรวจ เปนแสน เสีย

กระดาษตั้งมากมาย เวลาประชุม แลวที่สุดก็กลายเปนใบ Cert 

มีลักษณะพิเศษ คือ เปน Wall paper ติดเต็มโรงงาน แตตนทุน

สูงขึ้น กำไรลดนอยลง 

ในบทความฉบับกอนๆ ผมไดกลาวถึงการบริหารในยุค

สมัยใหมนั้น จะใชหลักบริหารของ 3T คือ TQM, TPM, และ TPS 

เปน Model การบริหารที่โรงงานญี่ปุนในปจจุบันดำเนินการใช

กันอยางแพรหลาย วิธีการผสมผสานนั้นเขาทำกันไดอยางลงตัว 

โดยการบริหารนั้นจะใชโครงสรางใหญ คือ TQM ซึ่งเปนระบบ

บริหารที่ฝงรากลึกในการบริหารงานแบบญี่ปุนและเพิ่มความ

พรอมของคนและเครื่องจักรโดยการทำ TPM และเมื่อคน 

เครื่องจักรพรอม การทำงานแบบ TPS ระบบการผลิตทันเวลา

พอดีในลักษณะ Pull System จึงจะสามารถดำเนินการไดอยาง

เต็มที่ 

สิ่งที่ผูบริหารตองมีหนาที่หลัก คือ การผสมผสานวิธีการ

บริหารใหเปนระบบเดียว วิธีการที่ใชไดผล คือ การตั้งชื่อโครงการ 

เชน Yes, we are No.1, ABC Production System เปนตน เพื่อ

ใหพนักงานไมสับสน ภายใตโครงการดังกลาว จะมีโครงสราง

คณะกรรมการสงเสริมชุดเดียวและตองทำหนาที่ผสมผสานวิธี

การบริหารเปนระบบเฉพาะของบริษัท เปน Unique เพราะ

การนำเทคนิคของการบริหารของคนอื่นมาใช อาจจะไมเหมาะ

สมกับวัฒนธรรมขององคการของเรา บางเรื่องอาจจะไมเหมาะ 

บางเรื่องอาจจะตองดัดแปลงใหเหมาะสมกับธุรกิจ อยางเชน 5ส. 

บางบริษัทเห็นวา บริษัทตนเองเปนธุรกิจบริการ นาจะเปน 7ส. 

โดยเพิ่ม ส. สวยงามและสิ่งแวดลอม เปนตน ดังนั้นแผน Master 

Plan จะตองถูกกำหนดโดยคณะกรรมการสงเสริม เพื่อให

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแตละเดือนมีการสอดรับกัน เปรียบเสมือน

เปนไวทยากรคอยกำหนดวา จังหวะนี้เครื่องดนตรีใดควรเลน 

เครื่องเปา เครื่องสีและจังหวะตองเลนคลอตลอดเวลา ทำนอง

เดียวกันจังหวะนี้ควรจะใชเครื่องมือบริหารตัวใด เมื่อเกิดเงื่อนไข

นี้ เครื่องมือตัวใดจะตองถูกประยุกตใชและเครื่องมือใดที่ตองทำ

ตลอดเวลา เดือนนี้เราตองทำอะไรบาง สิ่งเหลานี้คณะกรรมการ

สงเสริม ซึ่งสวนใหญสมาชิกตองเปนผูบริหารระดับกลางและ

ระดับสูงและขับเคลื่อนดวยพนักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง

เปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลและคอยติดตาม รายงาน

ความคืบหนาอยางใกลชิด ถาองคการที่ทำแบบสมัครเลน คือ 

เที่ยวไปฝากกับหนวยนั้นหนวยนี้ ผลงานบริหารที่ออกมาก็จะได

เปนงานฝาก วางก็ทำ ไมวางก็ไมทำ ชวงเดือนไหนที่มี Order 

มากก็หยุดเสีย เลื่อนที่ปรึกษาวาเดือนนี้ไมวาง เอาไวเดือนหนา 

บางครั้งก็อางเอาดื้อๆ วา ตรวจ Surveillance ISO มีการตรวจ
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นั้น คือ การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหลักที่สามารถใชได

จริงและเปนประโยชน สอดคลองกับการบริหารยุคโลกาภิวัฒน

ไดอยางดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากหลักการที่เห็น จะเห็นเรื่องของธรรมาภิบาลเปนหลัก

พื้นฐานที่สำคัญ คุณธรรม ซื่อสัตย ขยัน อดทนและมีการแบงปน 

เปนคุณสมบัติสำคัญที่ควรจะปลูกฝงใหพนักงานของบริษัทมี

คุณสมบัติดังกลาว รวมถึงผูบริหารควรจะทำตัวเปนตัวอยางที่ดี 

โดยเฉพาะในชวงเวลานี้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกมี

สภาวะตกต่ำ การรัดเข็มขัด หรือการลดตนทุนในมุมมองของ

องคการเปนเรื่องเดียวกัน ถึงแมวารายไดจะไมเขามามากแตถา

ลดรายจายที่เราสามารถควบคุมได จะทำใหองคการและพนักงาน

อยูรอดไดในสภาวะที่กดดันแบบนี้ 

ประเด็นตอไปที่จะตองดำเนินการ คือ การสรางองคการ

แหงการเรียนรู การจัดการความรู เพราะความรูเปน Keyword 

สำคัญในอนาคต อีก 10 ปขางหนาที่องคการที่มีศักยภาพเชิง

แขงขัน ในอนาคตจะตองมีพนักงาน จะตองมีการสะสมองค

ความรูอยูตลอดเวลา เมื่อรอบรู จะเกิดความรอบคอบ ถาทำดวย

ความระมัดระวัง โอกาสเสี่ยงก็จะนอยลง ทำใหมีการทำงาน 

วางแผนและตัดสินใจโอกาสพลาดไมเกิดขึ้น   

 

หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง จะมาจากพื้นฐานสำคัญ 3 ขอคือ 

ความมีเหตุ มีผล ทุกเรื่องจะตองสามารถตอบคำถาม 

“ทำไม” ได ไมวาจะเปนเรื่องอะไรก็ตาม ถาตอบ “ทำไม ไมได” 

ความสูญเปลาจะเกิดทันที การตอบ ทำไม ได ก็จะเปนการตรวจ-

สอบวาสิ่งที่ทำนั้นตรงวัตถุประสงคหรือไมและเรื่องราวที่ดำเนิน

การทำสามารถเชื่อมโยงและรอยเรียงเปนเรื่องราวไดหรือไม 

เรื่อง Safety เรื่อง TPM เอาไวกอน ลองคิดดูวา เรื่อง ISO หรือ 

Safety ยังไมสามารถรักษาระบบไวได ตองมาทำขอมูลยอนหลัง

เวลาตรวจและทำชวงวันสองวันกอนตรวจ ถาระบบถูกรักษาไวได

จริง ตรวจเมื่อไหรก็ได ตองพรอมตลอดเวลา แสดงวาถาไมตรวจ 

ระบบจะไมถูกใช เมื่อตรวจเลยตองบันทึก ทำตัวเลขยอนหลังแลว

จะทำ TPM รอดหรือ? 

ถาทำเลนๆ ผลก็จะออกมาเลนๆ แตผูบริหารไทยนิสัยเสีย 

ทำเลนๆ แตชอบหวังใหไดผลจริงจังและเมื่อเกิดปญหาก็จะหา

แพะ ที่ปรึกษาไมเกง เครื่องมือตัวนี้ไมดี หาเครื่องมือตัวใหม ชี้

นิ้วออกหมด แตปญหากวา 80% ขององคการที่ไมไปไหน ไม

ประสบความสำเร็จ ลวนแลวแตพบวา “ผูบริหารเปนประเภท 

คุณ-นะ-ทำ สูง” คือ การบริหารแบบ Lip Service พูดวาสำคัญ

แตไมรวมทำ สั่งอยางเดียว มาเปดงานแลวก็บอกวา “มีธุระตอง

ไปที่อื่นตอ” ใหพนกังานและที่ปรึกษาทำไป  โครงสราง เวลา คน 

ก็ไปเที่ยวฝากหนวยงานนั้น หนวยงานนี้ แตพอถึงสิ้นปจะถามวา 

“เปนอยางไรทำไปถึงไหนแลว... ไดรางวัลหรือยัง” เนนการสราง

ภาพมากกวาสรางผลงาน ทานคิดวาผลงานจะดีหรือไม? และที่

เห็นวาสำคัญจริงๆ ทางปฏิบัติ เห็นจริงอยางที่พูดหรือไม? 

แตสิ่งที่ผูบริหารจะตองมีหนาที่อีกเรื่องหนึ่ง คือ “การ

สื่อสารตองทั่วถึง” โดยเฉพาะการทำความเขาใจวา อะไรคือ เปา

หมาย อะไรคือเครื่องมือ อะไรคือการตรวจประเมิน เพราะหาก

ไมสื่อสารใหชัดเจนจะทำใหเกิดปญหาและจะสรางความสูญ

เปลาอยางมหาศาล 

สิ่งที่เปนหลักการสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ ตรรกะในการ

บริหารจะตองใชหลักพื้นฐานที่ดี ซึ่งสิ่งที่ผูเขียนมีประสบการณ
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(Story) ความมีเหตุ มีผล คือ หลักวิธีคิดที่เปนวิทยาศาสตร เชน 

ถาถามพนักงานวาทำไมตองตีเสนลอมถังขยะ ถาพนักงานตอบ

วาที่ทำอยางนี้ เพราะวาเห็นบริษัท A ทำ เลยทำตาม การตอบ

อยางนี้แสดงวา ไมไดใชหลักของเหตุผลแตเปนหลักของไสย-

ศาสตรแทน ซึ่งถาดูใหดี หลักไสยศาสตรเปนหลักที่ใชกันมากใน 

SMEs ไทย บางแหงถึงกับเอาพวงมาลัยไปคลองเครื่องจักรเพื่อ

ใหเครื่องจักรไมรวน ขณะผลิต   

หลักเหตุผล เปนหลักตรรกะที่สามารถใชไดจริง หากผล

ในวันนี้ไมดี ตองเนื่องจากเหตุที่เราทำในอดีตไมดี การที่ตองการ

วันขางหนาดี ตองทำเหตุวันนี้ใหดี ผลไมดีมาจากเหตุที่ไมดี ผลดี

ยอมมาจากเหตุที่ดี การที่ไดผลดีจากสรางเหตุไมดีนั้นมีกรณี

เดียวของ “ฟลุค หรือ โชค” ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก เชน ไมดู

หนังสือ แตสอบผาน แสดงวาโชคชวย การบริหารดวยโชคชวย 

ยอมไมยั่งยืนแนนอน ดังนั้น ถาตองการแกปญหาที่ผลไมดีก็ตอง

แกตนเหตุ การแกปญหาที่ตนเหตุ เปนหลักบริหารสำคัญของผู-

บริหาร เพราะปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ำอีก    

เมื่อปญหาเกิดการแกปญหาเบื้องตนใหหมดไปและ

วิเคราะหซ้ำเพื่อหาสาเหตุของปญหาทำใหเกิดภูมิคุมกันที่ดี  ถา

พูดอีกนัยหนึ่งยอนกลับการคาดการณปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคตนั้น แลววางมาตรการรองรับจะเปนการสรางภูมิคุมกัน 

แตถาเหตุการณเกิด เราจะมีแผนในการดำเนินการอยางไร เปนการ

สรางภูมิคุมกันที่ดี หรือเรียกวาการบริหารความเสี่ยงที่ผูเขียนได

เขียนไวในบทความกอนหนานี้ 

และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการ คือ “ความ

พอดีหรือพอประมาณ” 

 

ความพอดี เปน ผลลัพธ หรือ วิธีการ ? 

บางคนบอกวาเปนเรื่องของผลลัพธ สุภาษิตไทยบอกวา

ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน หมายความวา ทำชั่วบาง ดีบาง เปนเรื่องที่

ปกติ ทำงานเกงแตโกงกินบางก็ยอมรับได อยางนี้ถูกตองหรือไม

ครับ? 

ในความเปนจริง เรื่องทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา

นั้น เปนเรื่องของกระบวนการ (Process) หมายความวา ถาเรา

ตองการผลลัพธที่ดีที่สุดจะตองบริหารกระบวนการให “พอดี” ไม

ตึงไปหยอนไป เหมือนเราดีดพิณ สิ่งที่ตองการคือ เสียงพิณที่ดัง

ไพเราะที่สุด การที่จะไดเสียงพิณดังไพเราะไดนั้น ตองมีการขึง

พิณตึงแตพอดี การขึงตึงไปจะทำใหสายพิณขาด แตถาขึงหยอน

ไป เสียงก็ไมไพเราะ ดังนั้นผูบริหารที่เกงจะตองบริหารองค

ประกอบของกระบวนการจะตองทำใหเกิดความสมดุลยพอดี  

คำถามที่ชอบถามกันมาก คือ แลวเราจะรูไดอยางไรละ

วา จุดนี้เปนจุดพอดี... 
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หลักสูตรฝกอบรมของเดือนธันวาคมที่นาสนใจ :- 

หลักสูตร: กลยุทธการเปนที่ปรึกษากลุมคิวซีที่มีประสิทธิภาพ  

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2551 เพื่อใหทราบถึงบทบาทและหนาที่ของที่

ปรึกษากลุมกิจกรรม QCC ทบทวนปรัชญาและหลักการของกิจกรรม 

QCC ขั้นตอนการทำกิจกรรม QCC ประเภท Problem Solving และ 

Theme Achievement กรณีศึกษาและการฝกปฏิบัติ “ขั้นตอนการ

ทำกิจกรรม QCC” ทบทวนการใชเครื่องมือคิวซี QC 7 Tools New 7 

Tools กรณีศึกษาและฝกปฏิบัติ “เครื่องมือคิวซี” การสรุปเรื่องเพื่อ

การนำเสนอผลงาน QCC 

 

หลักสูตร: การบริหารงานดานควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร (ภาค

ประสบการณ) วันที่ 19-20 ธันวาคม 2551 เพื่อใหบุคลากรในสวนที่

รับผิดชอบในงานดานการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ ควบคุม

การผลิตและผูจัดการโรงงาน ไดรับรูวามีงานอะไรที่รับผิดชอบพรอม

รายละเอียดและเตรียมบุคลากรที่จะกาวหนาไปเปนหัวหนาแผนก ผู

จัดการและผูจัดการโรงงานใหมีความรูความสามารถในงานที่ทำ มี

เนื้อหาประกอบดวย Productivity ที่แทจริง, Benchmarking 

Deming 14 ขอ 5ส & GPM การควบคุมคุณภาพ ดวยหลักการ QC, 

QA, QMS การรับและตรวจสอบวัตถุดิบ การเก็บและการวิเคราะห

ขอมูล SPC, Cp, Cpk การดูแลสินคาในคลังสินคา กฎหมายสิ่ง

แวดลอมใหม การจัดการเรื่องรองเรียนจากลูกคา ปลูกจิตสำนึกดาน 

QES และการพัฒนาตน 

 

หลักสูตร: การวิเคราะหตนทุนเพื่อการตัดสินใจ วันที่ 24 ธันวาคม 

2551 หลักสูตรนี้สามารถนับเปนชั่วโมงทางวิชาชีพของผูทำบัญชีได 

6 ชั่วโมง (ชั่วโมงบัญชี) มีเนื้อหาประกอบดวยหลักการพื้นฐานของ

การตัดสินใจและความสำคัญของการใชขอมูลทางบัญชี ประเภท

ของตนทุนที่ใชในการตัดสินใจ ประเภทของปญหาที่ใชขอมูลตนทุน

ตัดสินใจ หลักเกณฑและวิธีการคำนวณตนทุนใชตัดสินใจเลือก

ดำเนินงานที่ใหกำไรมากที่สุด เหมาะสำหรับเจาของกิจการ ผูจัดการ

ฝายทุกฝายและหัวหนาแผนกตางๆ ในองคการ โดยไมจำเปนตองมี

พื้นฐานดานบัญชีมากอน 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tpif.or.th 

หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 

 

หลักสูตรดานความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอม 

ประจำเดือนธันวาคม :- 

● ความปลอดภัยในการใชสารเคมี 

● การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟาอุตสาหกรรม 

● การจัดทำขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยใน 

 การทำงาน 

● การฝกใหหยั่งรูอันตรายลวงหนาดวย KYT 4 Round 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tpif.or.th 

หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 

 

 

ถาเทียบกับการหมุนคลื่นวิทยุที่หนาปด เชน ตองการให

ไดชอง 96.5 การที่เราจะรูไดวาหมุนตรงจุดนั้นพอดีก็คือ การฟง

เสียงที่ชัดเจนและดังที่สุดเปนตัวกำหนด เพราะจะมีเพียงจุด

เดียวที่ให Output สูงสุด ถามองแบบคณิตศาสตร คือ การหา 

Differential โดยมีคา Slope เปน 0 นั่นหมายถึง จุดสูงสุดที่ไมมี

ความชัน นั่นคือคา Output เปน Maximum ถามองวงจรการ

ปรับคลื่น คือ เปนคา Resonance คา RIC (Resistance Induc-

tance Capacitance) ใหคา Power Maximum นั่นเอง 

 

สรุป จุดพอดี คือ จุดที่ไดผลลัพธดีที่สุดนั่นเองครับ 
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หลักสูตรฝกปฏิบัติดานคอมพิวเตอรในเดือนธันวาคมที่นาสนใจ :- 

● AutoCAD Part 1: Introduction and Concept 

● เทคนิคและการประยุกตใช Excel เบื้องตน (Excel Level 1) 

● การสรางเว็บไซตภายในองคการดวย Dreamweaver 

● เทคนคิและการประยกุตใช Excel ระดบักลาง (Excel Part 2) 

● การประยุกตใช Excel สำหรับงานนำเสนอขอมูลประกอบ  

 การตัดสินใจของผูบริหาร 

● สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel 

● การออกแบบและสรางระบบงานดวย Microsoft Access  

 Part III 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tpif.or.th 

หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 

 

หลักสูตรพื้นฐานและบริหารในเดือนธันวาคมที่นาสนใจ :- 

● เตรียมพรอมสูการเปนหัวหนางาน 

● เทคนิคการบริหารเวลา (Time Management Techniques) 

● มิติใหมในการนำเสนอขาย 

● ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

● กลยุทธการบริหารทีมขาย 

● เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training 

● เทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

● ศิลปการบริหารงานบุคคลสำหรับผูบังคับบัญชา 

● การบริหารการเปลี่ยนแปลงและเวลาดวยสมองสองซีก 

● E.Q. เสริมสรางคุณคาและประสิทธิภาพในงาน 

● ศิลปการบังคับบัญชา 

● เทคนคิการเจรจาตอรองในงานจดัซือ้แบบชนะทัง้คู (ฝกปฏบิตั)ิ 

● การประสานงานอยางมีประสิทธิผล 

● การบริหารงานบริการเฉพาะหนาอยางไรใหลูกคาประทับใจ 

● กลยุทธการเรียนรูตนเองและผูอื่นเพื่อพัฒนาตนเองและทีม 

 งานดวย “นพลักษณ” 

● วิธีจัดทำคูมือจัดซื้อ (ภาคปฏิบัติ) 

● การเขียนเอกสาร Job Description (พรรณนาลักษณะงาน) 

● การเจรจาตอรองในงานจัดซื้อระดับสูง (ภาคปฏิบัติ) 

● ตอนรับและบริการอยางไรใหลูกคาประทับใจ 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tpif.or.th 

หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 

 

หลักสูตรในเดือนธันวาคมที่นาสนใจ :- 

● การทวนสอบความถูกตองของกระบวนการ (Process    

 Validation) 

● การจัดการแบบ Six Sigma สำหรับผูบริหาร 

● TS16949:2002 มาตรฐานคณุภาพสำหรบัอตุสาหกรรมยานยนต 

● การแกไขและปองกันขอรองเรียนจากลูกคาสำหรับ ISO    

 9001:2000 

●  การควบคุมเอกสารและขอมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001,   

 ISO14001, 18001 

● การรวมระบบ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 เปนหนึง่เดยีว 

● ผูจัดการคุณภาพ ISO9001 (ISO9001 for MR/QMR) 

● กลยุทธการเปนที่ปรึกษากลุมคิวซีที่มีประสิทธิภาพ 

● การแกไขปญหาและปรับปรุงคุณภาพดวยเทคนิค 

● Multivariate Analysis โดยใชโปรแกรม Minitab R15 

● Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor) 

● Production Part Approval Process: PPAP 

● การบริหารงานดานควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร  

 (ภาคประสบการณ) 

● การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหระบบการวัด  

 (MSA) ดวย Excel 

● QC Story:การแกไขปญหาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

● Kaizen for Automation (Karakuri Kaizen) 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tpif.or.th 

หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 
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“เรียนรูตลอดชีวิต…เพิ่มพูนความคิดอยางยั่งยืน” กับ  

การศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน) 

หลักสูตรที่นาสนใจ :- 

● วศิวกรรมคณุคา (Value Engineering: VE) เรยีนเสรมิวนัที ่11  

 มกราคม 2552 

● การบรหิารการผลติชัน้กลาง เรยีนเสรมิวนัที ่18 มกราคม 2552 

● การลดและขจดัความสญูเปลา (MUDA Control) เรยีนเสรมิ  

 วนัที ่25 มกราคม 2552 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tpif.or.th 

หรือติดตอ แผนกการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยซันโน  

โทร. 0 2717 3000 ตอ 741-745 

 

หลักสูตรดานบริหารการผลิตในเดือนธันวาคม :- 

● เทคนคิการผลติสูการทำ ZD (Zero Defect) 

● การกำหนดตารางการผลติและการควบคมุ สำหรบัการผลติตามสัง่ 

 และผลติเพือ่สตอก 

● บญัชคีมุพสัดคุงคลงัและการตรวจนบัสนิคาคงคลงั 

● การจดัการสนิคาคงคลงั (Inventory Management) 

● การตดัสนิใจโครงการดวยเศรษฐศาสตรวศิวกรรม 

● การลดเวลารอบการทำงานและปรบัปรงุวธิกีารทำงานดวยเทคนคิ  

 MTM-2 

● การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารสนิคาคงคลงัและคลงัสนิค 

● การวเิคราะหตนทนุเพือ่การตดัสนิใจ 

● การลดตนทนุอยางมปีระสทิธภิาพดวยเทคนคิ VE 

● การบรหิารพสัดคุงคลงั (ภาคทฤษฎ)ี 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tpif.or.th 

หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 

 

หลักสูตรใหมในเดือนธันวาคมที่นาสนใจ :- 

● การประยกุตใชคอมพวิเตอรในการจดัเกบ็ประวตักิารฝกอบรม 

● ขายไดตองเกบ็เงนิไดในสภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั ทวงหนีย้าก 

● BS Mind Map: วธิสีะดวกจำและคดิอยางโลดแลนดวย  

 “พลงัใตสำนกึ” 

● การสือ่สารเพือ่การบรกิารทีเ่ปนเลศิ (Communication for   

 Service Excellence) 

● เทคนคิพดูและการฝกเสยีงสำหรบัวทิยากร (Speech and Voice  

 Training) 

● การออกแบบการทดลองอยางงาย โดยใชซอฟตแวร Design 

  Expert 

● HORENSOเทคนคิการเพิม่ประสทิธภิาพในการทำงานเพือ่ลด 

 ความสญูเสยี 

● เทคนคิการวเิคราะหและแจงผลการปฏบิตังิานอยางสรางสรรค 

● การประยกุตใช Excel ในงาน HR (Part IV) 
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หลักสูตรฝกปฏิบัติในเดือนธันวาคมที่นาสนใจ :- 

● การขบั Forklift อยางถกูวธิ ีแบบเครือ่งยนต 

● ชางสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัอตุสาหกรรม Part II 

● Temperature Measuring Instrument Calibration 

● การประมาณคาความไมแนนอนในการวดั 

● การทดสอบเครือ่งชัง่และการสอบเทยีบตุมนำ้หนกัมาตรฐาน 

● การตคีวามใบรายงานผลการสอบเทยีบเพือ่การควบคมุเครือ่งมอื  

 วดั ตามขอกำหนด ISO 9001:2000, ISO / IEC17025 Internal  

 Audit: Version 2005 

● PID Tuning for Process Control Optimization 

● การสอบเทยีบมาตรฐานเครือ่งมอืวดัทางไฟฟา 

● การสอบเทยีบไมโครมเิตอรและเวอรเนยีรดวยเกจบลอ็ก 

● Process Instrumentation Part II: Control 

● ระบบควบคมุเครือ่งมอืวดัตามขอกำหนด ISO9001:2000 ขอ 7.6 

● การบำรงุรกัษาและปรบัแตง Control Value 
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