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บ
รษิทั ฮโีน่ มอเตอร์ส แมนแูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) บรษิทัผูผ้ลติ
รถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสาร โดยยดึมัน่ในคณุภาพ ซึง่รถ

ทุกคันที่ออกจากสายพานการผลิตของบริษัทฯ ผลิตด้วยเทคโนโลยี
และมาตรฐานตามแบบฉบับของฮีโน่มอเตอร์ส ประเทศญี่ปุ่น ภาย
ใต้มาตรฐานซึง่เป็นทีย่อมรบัระดบัสากล ควบคมุคณุภาพในทกุระดบั
ของขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด โดย
รถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารฮีโน่ทุกรุ่น ได้รับการคิดค้นและ
พัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี ่ยมด้วยประสิทธิภาพและ
สมรรถนะ ควบคู่ไปกับความต้องการของสังคมและการใส่ใจสภาพ
แวดล้อม เพือ่ตอบสนองทุกการใช้งานของทุกธุรกิจ ท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ อาท ิประเทศในแถบเอเชยีอาคเนย์และออสเตรเลยี 
ซึ่งแสดงถึงคุณภาพระดับสากลของฮีโน่

นอกเหนือจากการผลิต ประกอบ ผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์
บรรทุกที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองทุกธุรกิจแล้ว อีกหนึ่งความภาค
ภมูใิจ ของฮโีน่ คอืการได้เป็นส่วนหนึง่ของฟันเฟืองธรุกจิยานยนต์ชัน้
น�าทั่วไป ด้วยการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบคุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
รองรบัธรุกจิยานยนต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บรรทุก รถยนต์กระบะ 
รถยนต์อเนกประสงค์ หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยัง

มีการใช้ระบบการท�างานของคอมพิวเตอร์ในการคิดค้นและตรวจ
สอบให้ทุกชิ้นส่วนเปี่ยมด้วยคุณภาพสูงสุด เพื่อป้อนให้กับผู้ผลิต
ภายในประเทศและประเทศต่างๆ ในภมูภิาคใกล้เคียง อาท ิอนิโดนเีซยี 
สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และญี่ปุ่น

ฮีโน่ ประสบความส�าเร็จเป็นองค์กรที่ย่ังยืนในประเทศไทย 
เป็นระยะเวลาถงึ 48 ปี ด้วยหลกัการด�าเนนิชวีติอย่างชาญฉลาดตาม
แนวพระราชด�ารัส โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังยึด
มั่นในการท�างานสไตล์ ไทยฮีโน่ เน้นการท�างานเป็นทีมมากกว่า
ปัจเจกบุคคล ทุกคนมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของทีม การมีส่วนร่วมในการท�างาน 
การแก้ไขปัญหา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ ในฐานะสมาชิกของทีม ท�างานร่วมกันบน
พื้นฐานของการสื่อสารที่ชัดเจน ครบวงจร ภายใต้บรรยากาศการ
ท�างานเป็นทีมเวิร์ค เพื่อประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพร่วมกัน 

บรษิทั ฮีโน่ มอเตอร์ส เมนแูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ�ำกดั 
ในฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการ ส.ส.ท. มายาวนานต่อเนื่องและใช้บริการ
มาหลากหลายโครงการในการพัฒนาบุคลากรที่ทางฮีโน่ เน้นย�้าถึง

สัมภาษณ์พิเศษ 

คุณปราณี เต็มสังข์ 
ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
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ความส�าคัญ อาทิ Group Course ภาษาญีปุ่่น และ Public Training 
ภาษาญี่ปุ่น Public Training และ In-house Training ของฝ่ายการ
ศึกษาและฝึกอบรม นอกจากนี้ยังส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล
คุณภาพกับทาง ส.ส.ท. อีกด้วยเช่นกัน และในโอกาสนี้ วารสาร TPA 
News ได้รบัเกยีรตจิาก คณุปรำณ ีเตม็สงัข์ ผูจ้ดักำรส่วนงำนพฒันำ
ทรัพยำกรบุคคล มาถ่ายทอดถึงการพัฒนาบุคลากรของฮีโน่ โดยมี 
ส.ส.ท. เป็นผู้ให้บริการจัดคอร์สอบรมมาอย่างต่อเนื่อง   

 
TPA News: เมื่อพูดถงึ สมาคมสง่เสริมเทคโนโลย ี

(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. รู้สึกและนึกถึงอะไร

HINO: เมื่อพูดถึง ส.ส.ท. ส�าหรับฮีโน่แล้ว จะนึกถึงความม ี
ชือ่เสยีงทางด้านการเรียนภาษาญีปุ่น่ หลกัสตูรทางด้านคณุภาพ และ
การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทางด้านคุณภาพ (Award)   
 
TPA News: รู้จักและมาใช้สินค้าและบริการที่ 

ส.ส.ท. ได้อย่างไร

HINO: เป็นสมาชิก ส.ส.ท. มานาน และสนใจใช้บริการโดย
เข้าไปดเูวบ็ไซต์และเอกสารของทาง ส.ส.ท. ทีจ่ดัส่งมาแนะน�าบรกิาร
ต่างๆ ส�าหรับบริการท่ีใช้ส่วนมากกจ็ะเป็นการส่งพนกังานเข้ารบัการ
อบรม Public Training ในหลักสูตรทางด้านคุณภาพ QC, Kaizen 

TPA News: เหตุผลใดที่ส่งพนักงานมาเรียนและ

อบรมด้านภาษาเพิ่มเติมที่ ส.ส.ท.

HINO: สาเหตทุีส่่งพนักงานมาเรยีนและอบรมภาษาที ่ส.ส.ท. 
เพราะเป็นหน่วยงานท่ีมคีวามร่วมมอืกบัประเทศญีปุ่น่ มคีรผููส้อนเป็น
ชาวญี่ปุ่น มีชื่อเสียง มีทักษะที่ดีและก่อตั้งมาเป็นเวลานาน 

TPA News:  คอรส์ทีส่ง่พนกังานมาอบรม หรอื

เรียนด้านภาษาต่างๆ เป็นคอร์สประเภทใด  

HINO: คอร์สท่ีทาง Hino ส่งพนกังานมาอบรมภาษาที ่ส.ส.ท. 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุม่ที ่1 คอื กลุม่ทีพ่ฒันาความรูพ้นกังานภายในองค์กรโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการท�างาน 

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มท่ีเตรียมความพร้อมพนักงานส�าหรับไป
ท�างาน ณ ประเทศญ่ีปุน่ ซึง่มแีผนชดัเจนว่าในแต่ละปี จะส่งก่ีรุน่และ

จ�านวนคนต่อรุ่นเท่าใด ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ที่ส่งมาเตรียมความ
พร้อมจะเป็นวิศวกร

TPA News: เหตผุลในการเลอืกใชบ้รกิารโรงเรยีน

ภาษาและวัฒนธรรม ของ ส.ส.ท. และบริการอื่นๆ 

จาก ส.ส.ท. 

HINO: ที่เลือกใช้บริการที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมของ
ส.ส.ท. คือ ความมัน่ใจ ส.ส.ท. ในคุณภาพของหลักสูตรและครผููส้อน 
โดยจดุเด่นโรงเรยีนภาษาและวฒันธรรมของ ส.ส.ท. คอื ภาษาญีปุ่น่ 
ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของรากฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่น การสนับสนุนจาก
ประเทศญี่ปุ่น ครูผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนที่สูง

นอกจากการเรยีนภาษาแล้ว Hino ยงัมกีารใช้บรกิาร Public 
Training, In-house Training ของฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมด้วย 
รวมทั้งส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน Kaizen Award (Karakuri 
Kaizen)

หลังจากที่ได้ส่งบุคลากรเข้ามาเรียนภาษา หรืออบรมแล้ว 
ทาง Hino จะมกีารวัดและประเมนิผลบคุลากร โดยทางหน่วยงานฝึก
อบรมและพฒันาองค์กร ได้มกีารจดัท�าแผนงานก่อนทีจ่ะส่งพนกังาน
อบรมว่า หลังจากอบรมแล้ว กลับมาจะต้องมาท�าอะไรบ้าง

TPA News: ในโอกาสที่ ส.ส.ท. จะครบรอบ 40 

ปี อยากเห็นและอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

ใน ส.ส.ท.

HINO: ทราบว่า ส.ส.ท จะครบรอบ 40 ปีในปี 2556 อยาก
เหน็และอยากให้มกีารเปลีย่นแปลงในด้านหลกัสตูรใหม่ๆ เพือ่สอดรบั
กับ AEC เช่น ภาษาจีน หรือภาษาในกลุ่มของ AEC อยากให้มีรูปแบบ
การเรียนภาษาแบบ E-learning ส�าหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทาง

และในโอกาสที่ส.ส.ท. ครบรอบ 40 ปี ทาง Hino ขออวยพร
ให้ ส.ส.ท. มั่นคงโดดเด่นยาวนาน มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขอให้
รักษามาตรฐานของ ส.ส.ท. เช่นนี้ต่อไปในด้านความรู้ทางด้าน
กจิกรรม การพฒันาต่อยอดความรู ้ทกัษะ การสร้างองค์กรให้เข้มแขง็ 
มีสิ่งดีๆ เกื้อหนุนและผลักดันไปยังอุตสาหกรรม


