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By Jitrapat Boonchalieo

สวสัดี
ค่ะท่ำนสมำชกิ ส.ส.ท. ผูท้รงเกยีรตทิกุท่ำน รวมทัง้
แฟนคลับท่ีคอยตดิตำมคอลัมน์ต่ำงๆ ในวำรสำร TPA 

News ของเรำค่ะ น่ีก็เป็นอีกหนึ่งเดือนของปีมะเมียค่ะที่จะเป็นตัว
ก�ำหนดแผนกำรเริ่มต้นสู่ปีงบประมำณใหม่ท่ีจะถึงน้ีตำมสไตล์ญี่ปุ่น
นะคะ member club ก็ขอให้เป็นปีม้ำทองที่จะน�ำท่ำนสมำชิกทุกๆ 
ท่ำนไปสูช่ยัชนะ และควำมส�ำเรจ็ตำมแผนทีมุ่ง่หวงัไว้ในปีนีน้ะคะ

มำทีก่จิกรรมของเรำกันดกีว่ำค่ะ ท้ังขอแจ้งผลกำรจดักจิกรรม
ในเดอืนทีผ่่ำนมำ และท่ีก�ำลังจะด�ำเนินต่อไปมำบอกเก้ำเล่ำสบิสูก่นั
ฟังสกัเลก็น้อยค่ะ

ร่วมแบ่งปันน�า้ใจ เมือ่วนัที ่14 กมุภำพนัธ์ 2557 ทีผ่่ำนมำภำพ
น่ำรักๆ ของน้องที่มูลนิธิบ้ำนธรรมรักษ์ พวกเรำได้น�ำส่ิงของ ขนม 
เส้ือผ้ำ และได้ร่วมรบัประทำนอำหำรกลำงวนักบัน้องๆ นัน้ช่ำงเป็นภำพ
ที่น่ำรัก และน่ำประทับใจท่ีสุดแม้ว่ำกิจกรรมน้ีจะเป็นกิจกรรมที่ท�ำ
อย่ำงต่อเน่ืองกนัมำสูปี่ที ่8 แล้วในทกุครัง้ทีพ่วกเรำได้ไปเดก็ๆ จะดใีจ
มำก และพร้อมวิง่ออกมำต้อนรบัด้วยรอยยิม้ และควำมยนิดีต่ืนเต้น
ยิง่ในวนัแห่งควำมรักด้วยแล้วเดก็จะสนกุสนำน และเพลดิเพลนิมำก
กบักำรน่ังตดิสติก๊เกอร์รปูหวัใจทีพ่ี่ๆ  น�ำไปแจก แม้จะเป็นกำรพบกนั
เพียงปีละครั้งแต่เรำก็ได้สัญญำกับน้องๆ ว่ำเรำจะกลับไปเยี่ยมพวก
อกีเพรำะนีค่อืควำมรักควำมผกูพนั 

กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของสมำคมฯ อีกหนึ่งงำนที่ถือว่ำเป็น
ต�ำนำนสร้ำงชือ่เสยีงให้แก่สมำคมฯ ในทกุๆ ปีเลยก็ว่ำได้ทีมุ่ง่เน้นส่ง
เสริมทักษะควำมรู้ให้กับเยำวชนของประเทศไทย นั่นคือ กิจกรรม
แข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย หรอื TPA Robot Contest 
Thailand Championship 2014 ซึง่มปีระวตักิำรจดักำรแข่งขนัทีต่่อ
เนือ่งยำวนำน และปัจจบุนัหุน่ยนต์ได้เข้ำมำมส่ีวนส�ำคญัในชวีติประจ�ำ
วนัของคนเรำมำข้ึน รวมทัง้หลำยๆ ประเทศได้บรรจคุวำมรูด้้ำนหุน่ยนต์
เข้ำไปในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน หรือแม้แต่ภำยในโรงงำน
อุตสำหกรรมก็ยังต้องน�ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตแทนแรงงำนคน
อย่ำงทีเ่รำได้พบเห็นกนั ส�ำหรบักำรจดักำรแข่งขนัหุน่ยนต์ในปี 2014 
นีแ้น่นอนว่ำเรำจดัขึน้ที ่ศนูย์กำรค้ำ เดอะมอลล์ บำงกะปิ กำรแข่งขนั
ครัง้นี ้ เป็นศนูย์รวมของเยำวชนทีไ่ด้น�ำหุน่ยนต์ทีป่ระดษิฐ์ขึน้เองตำม
เงือ่นไข ของกฎ กตกิำทีท่ำงคณะกรรมได้ก�ำหนดไว้เพือ่ให้ผูเ้ข้ำแข่งขนั
ไปพฒันำหุน่ของตนถอืเป็นสร้ำงสรรค์นวตักรรมใหม่ให้เกิดกำรพฒันำ 
และสำมำรถแข่งขนัในสนำมได้อย่ำงมชียัชนะ เกมกำรแข่งขนัในแต่ละ
ครั้ง (ปี) จะมีควำมแตกต่ำงกันออกไปตำมข้อก�ำหนดสำกลผู้ได้รับ
ชัยชนะจะน�ำไปสู่กำรแข่งขันในระดับชำติ และระดับโลกต่อไป ทุก
อย่ำงล้วนแล้วแต่น่ำตื่นเต้น และน่ำสนใจ และเปิดโอกำสให้มีกำร

แข่งขนัในทกุระดบัรุน่กำรศกึษำ เช่น ระดบัอดุมศกึษำ และระดบัยวุชน 
ดังที่เรำจะได้เห็นน้องๆ เด็กๆ จำกหลำยๆ สถำบันได้ส่งทีมเข้ำร่วม
แข่งขันกันอย่ำงคึกคัก และสนุกสนำนด้วยกองเชียร์ที่กระหึ่มทั่วงำน 
member club กถ็อืโอกำสนีเ้ชญิชวนท่ำนสมำชกิทีท่ัง้อยูใ่นวยัเรยีน 
และวัยท�ำงำน เข้ำร่วมชมกำรแข่งขันหุ ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์
ประเทศไทย หรอื TPA Robot Contest Thailand Championship 
2014: ระหว่ำงวนัเสำร์ที ่17 – วนัอำทติย์ที ่18 พฤษภำคม 2557 นีน้ะ
คะ...ไปร่วมชม ร่วมเชยีร์กนัทีส่นำม ชัน้ 4 เอม็ซซี ีฮอลล์  ห้ำงสรรพ
สนิค้ำ เดอะมอลล์ บำงกะปิ ค่ะ

Member club ขอแนะน�ำโครงกำรใหม่ทีน่่ำสนใจซึง่ Member 
club กห็วงัว่ำจะน�ำมำซึง่ประโยชน์ส�ำหรบัท่ำนสมำชกิและองค์กรของ
ท่ำนนะคะ เมือ่เรว็ๆ นีส้มำคมฯ ได้จดัต้ัง โครงการเชือ่มโยง และพฒันา
อตุสาหกรรม ไทย-ญีปุ่น่ (Thailand-Japan Investment Promotion 
Project (J-SMEs) เป็นโครงการท่ีสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของผู้
ประกอบการไทย โดยมีกจิกรรม และบรกิารหลกั คอื

● ให้ค�ำปรกึษำ และบรกิำรส�ำหรบัผูป้ระกอบกำร SMEs ทัง้
ของไทย และญีปุ่น่

● ให้บรกิำรจดัอบรม-สมัมนำให้กบัผูป้ระกอบกำร SMEs ทัง้
ของไทย และญีปุ่น่

● ให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำ และกำรสนับสนุนพัฒนำด้ำน
บคุคลำกรทัง้ขอ SMEs ไทย และญีปุ่น่

● ให้บริกำรด�ำเนินกำรจัดกำรทัศนะศึกษำด้ำนธุรกิจทั้ง
ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ

● ให้บรกิำรด้ำนล่ำม และแปลภำษำ
● ให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำรลงทุนที่ครอบคลุมส�ำหรับกำร

ด�ำเนนิกำรในประเทศไทย
โดยมีศูนย์บริกำรที่อำคำรสมำคมฯ ซอยสุขุมวิท 29 หำก 

ท่ำนสมำชกิสนใจก็สำมำรถติดต่อได้ที ่ โทรศัพท์ 02-2580320-5 ต่อ 
1400

แล้วพบกันใหม่ฉบับเดือนเมษำยนกับเทศกำลสงกรำนต์ที่
สขุสนัต์นะคะ
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เรียน ท่านสมาชิก ส.ส.ท.

กองบรรณำธิกำรวำรสำร TPA News ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้ติดตำมอ่ำนวำรสำร TPA News มำโดยตลอด และด้วยควำมมุ่งมั่น

ที่จะพัฒนำ และปรับปรุงวำรสำร TPA News ให้มีเนื้อหำสำระที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท่ำน ทำงกองบรรณำธิกำรจึงใคร่ขอควำม

อนุเครำะห์ในกำรกรอกแบบสอบถำมน้ี โดยข้อมูลของท่ำนจะไม่ถูกเปิดเผย เพื่อน�ำข้อเสนอแนะจำกท่ำนมำปรับปรุงวำรสำร TPA News ให้

เหมำะสม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท่ำนสมำชิกทุกท่ำนต่อไป

ทำงกองบรรณำธิกำรขอขอบพระคุณในควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์

จำกท่ำนเป็นอย่ำงดี 

กองบรรณาธิการวารสาร TPA News

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ   
  ชำย    หญิง

2. อาย ุ  
  20-30 ปี   31-40 ปี   41-50 ปี   51-60 ปี   61 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
  ต�่ำกว่ำอนุปริญญำ/ปวส.    อนุปริญญำ/ปวส.   ปริญญำตรี
  ปริญญำโท     สูงกว่ำปริญญำโท

4. อาชีพ 
  นักศึกษำ     รับรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  
  พนักงำนบริษัทเอกชน    นักธุรกิจ/ประกอบอำชีพส่วนตัว 
  เจ้ำของกิจกำร     ไม่ได้ประกอบอำชีพ    อื่นๆ (โปรดระบุ)...................

ตอนที่ 2 ความสนใจในวารสาร TPA News 

5. ท่านสนใจอ่านคอลัมน์ใดบ้างในวารสาร TPA News (กรุณำใส่เครื่องมำย ✓ ลงในช่อง  สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1)
 @ Member club   ดอทคอม    Project Based Management
 เทคนิคสู่ควำมส�ำเร็จ   บ้ำนทนำย    แกะรอยญี่ปุ่น 
 SHE ภำคปฏิบัติ   J-Business Focus  CSR Talk
 รู้ทัน AEC   โรงงำนสีเขียว    Cover story
 มองมุม TRIZ   Special scoop    วิถีซำมูไร วิถีไทย วิถีโลก
 Human Development   Marketer คุณเป็นได้    KANO Quality Award
 Kaizen Society   ประตูสู่ TNI    คบเด็กสร้ำงบ้ำน
 Bookmark   สนุกกับภำษำ    เล่ำเรื่องหนังสือ 

6. ท่านอ่านเนื้อหาจากคอลัมน์ต่างๆ ในวารสาร TPA News มากน้อยเพียงใด 

คอลัมน์ อ่านเป็นประจ�า อ่านค่อนข้างบ่อย อ่านบางครั้ง อ่านไม่ค่อยบ่อย ไม่เคยอ่าน

@ Member club
ดอทคอม
Project Based Management
เทคนิคสู่ควำมส�ำเร็จ
บ้ำนทนำย

แบบสอบถาม
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7. ท่านมีพฤติกรรมในการอ่านวารสาร TPA News อย่างไร 

  อ่ำนอย่ำงละเอียดทุกคอลัมน์     อ่ำนผ่ำนๆ แต่อ่ำนทุกคอลัมน์

  อ่ำนอย่ำงละเอียดแต่อ่ำนเฉพำะบำงคอลัมน์    อ่ำนผ่ำนๆ และอ่ำนเฉพำะบำงคอลัมน์

  อ่ำนเฉพำะเรื่องเกี่ยวเนื่องจำกปกหน้ำ

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีคอลัมน์ในวารสาร TPA News 

8. ท่านมีความพึงพอใจกับคอลัมน์ต่อไปนี้อย่างไร 

คอลัมน์ อ่านเป็นประจ�า อ่านค่อนข้างบ่อย อ่านบางครั้ง อ่านไม่ค่อยบ่อย ไม่เคยอ่าน

แกะรอยญี่ปุ่น  
SHE ภำคปฏิบัติ
J-Business Focus
CSR Talk
รู้ทัน AEC
โรงงำนสีเขียว
Cover story
มองมุม TRIZ
Special scoop
วิถีซำมูไร วิถีไทย วิถีโลก
Human Development
Marketer คุณเป็นได้
KANO Quality Award
Kaizen Society 
ประตูสู่ TNI 
คบเด็กสร้ำงบ้ำน
Bookmark 
สนุกกับภำษำ 
เล่ำเรื่องหนังสือ

คอลัมน์
ระดับความพึงพอใจ

ข้อเสนอแนะ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

@ Member club

ดอทคอม

Project Based Management

เทคนิคสู่ควำมส�ำเร็จ

บ้ำนทนำย

แกะรอยญี่ปุ่น  

SHE ภำคปฏิบัติ

J-Business Focus

CSR Talk

รู้ทัน AEC

โรงงำนสีเขียว

Cover story

มองมุม TRIZ
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คอลัมน์
ระดับความพึงพอใจ

ข้อเสนอแนะ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

วิถีซำมูไร วิถีไทย วิถีโลก

Human Development

Marketer คุณเป็นได้

KANO Quality Award

Kaizen Society 

ประตูสู่ TNI 

คบเด็กสร้ำงบ้ำน

Bookmark 

สนุกกับภำษำ 

เล่ำเรื่องหนังสือ

9. ในภาพรวมของวารสาร TPA News ท่านมีความพึงพอใจในระดับใด

  มำกที่สุด   มำก    ปำนกลำง          น้อย       น้อยที่สุด
10. ท่านน�าข้อมูลจากวารสาร TPA News ไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง

  น�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในองค์กร และพัฒนำงำนที่ท�ำอยู่ (โปรดระบุรำยละเอียด)....................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

  สำมำรถน�ำข้อมูลข่ำวสำรที่ได้อ่ำนมำ ไปถ่ำยทอด เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับ ผู้อื่น (โปรดระบุรำย

ละเอียด)…………........................................................................…………………………………………………………………………….

  น�ำข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำน (โปรดระบุรำยละเอียด) ………..............................……………………………

……………………………………………………………………...........................................…………………………………………………

  ได้รับควำมเพลิดเพลินคลำยเหงำ  และใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์

11. ท่านต้องการให้วารสาร TPA News เพิ่มเนื้อหา คอลัมน์ ทางด้านใด (โปรดระบุ) ....................................................................

……………………………………………………………………...........................................…………………………………………………

……………………………………………………………………...........................................…………………………………………………

12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................................................................................

……………………………………………………………………...........................................…………………………………………………

……………………………………………………………………...........................................…………………………………………………

ชื่อ – สกุล (ผู้ตอบแบบสอบถำม) .........................................................................................................................................
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