
25

Human Development 

 * ผูอำนวยการสายงานการศึกษาฝกอบรม และวินิจฉัยใหคำปรึกษา 

www.tpif.or.th 

>>> 

อนุวรรตน ศิลาเรืองอำไพ* 

 

บางทานเห็นชื่อตอนแลวรูสึกวา เอาอีกแลว พูดเรื่องวัด

เรื่องวา นาเบื่อ สงสัยผูเขียนคงเปนผูคงแกเรียนเปนทานมหามา

หลายพรรษาแนเลย แตความเปนจริงผูเขียนไมเคยบวชเรียนแต

รูสึกสนใจในหลักคิดของศาสนาพุทธที่ใชหลักของเหตุผล ผลที่

เกิดในวันนี้เปนเหตุที่เราสรางในอดีตและถาเราตองการใหอนาคต

ดีตองสรางเหตุที่ดีในวันนี้ 

ขณะที่ทานยังสุขสบายดี รูสึกวาไมมีเวลาศึกษาธรรม 

เรื่องทางโลกมีมากมายเหลือเกิน “เอาไวกอน” ไมวางเขาวัด แต

พอเวลามีความทุกขก็จะนึกถึงวัด เนื่องจากไมสามารถทนตอ

ความผิดหวังที่เกิดขึ้นไดตองพึ่งพระพึ่งเจามาปลอบขวัญ ซึ่งดู

เหมือนวาจะสายเกินไปหรือเปลาเปรียบเสมือนเราในสภาวะปกติ

ใชรถใชถนน รูสึกวาไมจำเปนที่จะตองหัดวายน้ำ “เอาไวกอน” 

ไววางๆ คอยไปฝก แตเมื่อเกิดอุบัติเหตุขับรถลงไปในแมน้ำตอน

นั้นคิดจะฝกวายน้ำก็คงสายเกินไป ตอนหนุมก็จะบอกวาไมมี

เวลาตองหาเงินหาทอง สรางเนื้อสรางตัว ตอนวัยกลางคนมี

ครอบครัวก็มีภาระเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา ดูแลครอบครัว ถึงตอน

เกษียณคิดวาจะมีเวลาก็มีภาระตองเลี้ยงหลาน จนวันหนึ่งมาถึง

ก็ไดเขาวัดสมใจแตตองใหมีคนหามเขาวัด 3 คนหาม 4 แห มี

พระนำหนา 

ตอจากฉบับที่แลว 

เงินทองสามารถสงเราไดถึงโรงพยาบาล 

ลูกหลานสามารถสงเราไดถึงเชิงตะกอน 

บุญกุศลเปนทุนรอนสงเราไปถึงชาติหนาได 

ความจริงแลวเรื่องธรรมะไมใชเรื่องงมงาย สามารถนำมา

ประยุกตใชในทางโลกเพื่อใหเกิดความสุขที่แทจริงทำใหสังคม

นาอยูและยั่งยืน 

ในยุคโลกาภิวัตน ระบบ “ทุนนิยม” มาคูกับ “ระบอบ

ประชาธิปไตย” แมแตประเทศที่ปกครองดวยระบบสังคมนิยม

บางประเทศยังใชระบบ “ทุนนิยม” มาบริหารดานเศรษฐกิจอยาง

เชน ประเทศจีน 1 ประเทศ 2 ระบบ ทุนนิยม แปลตามตัว คือ 

นิยมทุน หมายถึง ประชาชนมีสิทธิในการเปนเจาของทุนและ

ที่ดิน การตัดสินใจในเรื่องทุนและที่ดินนั้นเปนกิจกรรมสวน

บุคคลไมใชเปนการควบคุมหรือบริหารโดยรัฐซึ่งก็จะสอดคลอง

กับการปกครองดวย “ระบอบประชาธิปไตย” ผูที่ลงทุนจะผลิต

สินคาหรือบริการและอาศัยกลไกตลาด ซึ่งปจจุบันจะเนน 

“ตลาดเสรี” ขึ้นกับผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการ      

แนวคิดการคาเสรีเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

(ค.ศ.1947) ประเทศตางๆ ตองการแกปญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

ทั่วโลกและเพื่อปองกันไมใหเกิดสงครามครั้งที่ 3 อันเนื่องจาก

ความยากจนจึงไดมีการรวมกลุมและมีการจัดการประชุมรอบ

เกาะอุรุกวัยวาดวยเรื่องของตกลงเกี่ยวกับ General Agreement 

on Tariffs and Trade หรือ GATT เปนจุดเริ่มตนที่จะไมใหเกิด

การเอารัดเอาเปรียบทางการคาจนกลายเปน World Trade Or-

ganization หรือ WTO โดยเริ่มเปนองคการอยางเปนทางการ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1995 มีสมาชิก 152 ประเทศทั่วโลก 

 “ทุนนิยม” และ “บุญนิยม” 
 

ตอน 
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ความเปนมาคือ ประเทศที่พัฒนาแลวในสมัยกอนมีกอง

เรือรบและอาวุธที่แข็งแกรง หรือเรียกวาประเทศมหาอำนาจมี

การลาอนานิคม ลาเมืองขึ้น เมื่อไดเมืองขึ้นก็ขนเอาทรัพยากร

ของประเทศที่เปนเมืองขึ้น รวมถึงแรงงานไปเปนทาส เพื่อสราง

ความร่ำรวยและมั่งคั่ง อยูกันอยางสุขสบายโดยการกดขี่และเอา

รัดเอาเปรียบกัน เมื่อประเทศที่เปนเมืองขึ้นถูกกดขี่ การตอตาน

และสงครามจึงเกิดขึ้น    

เมื่อเกิดสงครามเนื่องจากการแยงชิงทรัพยากรที่มีจำกัด 

ดังนั้นเพื่อใหคนในโลกสามารถอยูดวยกันไดอยางสงบสุข จึงมี

การประชุม GATT เกิดขึ้น ประเทศพัฒนาแลวตองชวยเหลือ

ประเทศดอยพัฒนาหรือประเทศยากจนใหมีภาวะเศรษฐกิจที่ดี

หลักสูตรฝกอบรมที่นาสนใจ  
หลักสูตร: เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด

และเปาหมายงานอยางมี ประสิทธิภาพ วันที่ 8 สิงหาคม 2551 มี

เนื้อหาครอบคลุม 

● ปญหาของการจัดทำแผนงาน  

● ผลกระทบที่เกิดจากการวางแผนงานที่ไมมีประสิทธิ-

ภาพ 

● เทคนิคการวิเคราะหหาตัวชี้วัดผลงานของหนวยงาน 

องคประกอบและขั้นตอนการวางแผนงาน (Action Plan)  

● การกำหนดเปาหมาย (Target Setting)  

● เทคนิคการตรวจติดตามงาน  

● เทคนิคการใหผลตอบกลับอยางมีประสิทธิภาพ 

(Effective Feedback) พรอมฝกปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของ

แผนปฏิบัติการ (Skill Practice) 

 

หลักสูตร: เทคนิคการออกแบบและสรางระบบการวัด 

KPI ดวย Excel วันที่ 20-22 สิงหาคม 2551 เพื่อใหสามารถ

ออกแบบและสรางระบบการวัด KPI ดวย Excel โดยคำนึงถึง 

● การสรางระบบขอมูลและฟอรมมาตรฐานการวัดผล  

● การทำรายงานการวัดผลเปนรายบุคคลในแผนก  

● การตรวจสอบโปรแกรมระบบที่สรางขึ้น  

● การทดสอบการเพิ่มเติม แกไข และปรับแตงฐาน

ขอมูล  

● หลักการวิเคราะหและเทคนิคการออกแบบรายงาน

การวัดผล  

● การสรางรายงานการวัดผลดวย Chart และมาตรฐาน

รายงาน  

● การตรวจสอบโปรแกรมรายงานที่สรางขึ้นมาและลูก

เลนตางๆ ในการแกไข และปรับแตง Chart 

ขึ้น เริ่มแรกใชมาตรการการใหเงินชวยเหลือ ปรากฎวาประเทศที่

ใหเงินชวยเหลือเริ่มจนลง ประเทศที่รับความชวยเหลือยังจน

เหมือนเดิม มาตราการตอมาคือเปลี่ยนเปนการใหเงินกูแทน

ผลลัพธที่ไดเหมือนเดิม ประเทศที่รับเงินกูใชเงินจนหมดแตไม

สามารถคืนเงินกูได ตอมาจึงเห็นวาวิธีการที่ดีที่สุดคือ  

ใหประเทศที่ดอยพัฒนาเริ่มทำการคา 

ปญหาจากการรุกรานดวยกำลัง จึงเปลี่ยนแปลงไปเปน 

การแขงขันการทำการคา โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจจะมี

เทคโนโลยีที่ดี การผลิตสินคามาขายยังประเทศดอยพัฒนาก็มี

ตนทุนต่ำกวา เพราะตนเองสามารถผลิตแบบเชิงมวลยิ่งผลิต

มากตนทุนสินคาตอหนวยก็จะต่ำลง แถมยังผลิตไดเร็ว คุณภาพ

ดีกวา 

ประเทศที่ดอยพัฒนาจึงมีวิธีเดียวที่จะปองกันตัวเอง คือ 

ออกมาตรการมาปกปองสินคาในประเทศ คือ  

1.  การจำกัดโควตาการนำเขา 

2.  การตั้งกำแพงภาษี 

เมื่อมีการจำกัดโควตาและตั้งกำแพงภาษีในการปองกัน

ไมใหตางชาตินำสินคาเขามาขายและทุมตลาด แตละประเทศ

จึงใชมาตรการนี้ทั่วโลก โดยเฉพาะภาครัฐจะออกมาตรการเพื่อ

ปกปองฐานเสียงที่เปนอาชีพคนสวนใหญในประเทศ เชน สินคา

เกษตร การอุดหนุนสินคาเกษตร เปนตน เพื่อใหชาวนา 

เกษตรกร ยังเลือกรัฐบาลในการเลือกตั้งคราวหนา  

เมื่อเกิดสงครามการตั้งกำแพงภาษีและการจำกัดโควตา 

การคาที่มีอยูจึงไมเปนธรรม ประเทศพัฒนาและดอยพัฒนาจึง

ไดรวมตัวกัน 152 ประเทศ เพื่อกำหนดขอตกลงกันวาจะลด

กำแพงภาษีและโควตาใหลงเปน 0 สินคาและบริการจะตอง

สามารถเคลื่อนยายไดโดยเสรีทั่วโลก หรือ เรียกวา “โลกาภิวัตน 

(Globalization)” 

ที่กลาวมานั้นเปนลักษณะ “อุดมคติ”  ในแงความเปนจริง 

152 ประเทศใน WTO จะสามารถตกลงกันไดหรือไม กำแพง

ภาษีที่จะใหลดลงเปนศูนย รัฐบาลของแตละประเทศจะตอบ

คำถาม เกษตรกร ในประเทศไดหรือไมจึงเปนปญหาที่ WTO 

สามารถประชุมไดชามากและคืบหนานอยทำใหรอกันไมไหว จึง

มีการจับมือรวมกลุมในระหวางประเทศเพื่อนบานใกลเคียงกัน

ระหวาง 2 ประเทศ จัดตั้งเปนเขตการคาเสรี Free Trade Area 

หรือ FTA เชน ไทย-ญี่ปุน ไทย-จีน ไทย-อินเดีย เปนตน ภายใต

ขอตกลง WTO เพื่อสามารถเปดการคากันไดกอน ดังนั้นจึงเกิด
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เขตการเสรี แบบทวิภาคี ไตรภาคี หรือ เปนแบบสหภาพ เปนตน  

“โลกาภิวัตน” กับ “ตลาดการคาเสรี”  จึงมาคูกัน การ

ปองกันการผูกขาดจึงเปนคำยอดฮิตในปจจุบันที่ชอบพูดกัน การ

คาเสรี ลูกคาตองมีความอิสระในการเลือกซื้อสินคาและบริการ  

ตองมีการแขงขันทำใหเกิดการกำหนดราคาดวยกลไกตลาด นี่

คือ “ทฤษฎี” 

ในทางปฏิบัติไมไดเปนอยางนั้น ลูกคาตองการมีสิทธิ์เลือก

และใชหลักของเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน แตในมุมมองผู

ประกอบการนั้น ผูประกอบการตองการการผูกขาด ไมใชใหมีการ

แขงขันเสรี ดังนั้นการรวมกลุมตั้งองคการการคา สมาคมการคาจึง

เกิดขึ้น เพื่อใชในการกำหนดราคาขายและรวมอำนาจในการตอ

รองกับอำนาจรัฐในการขอสิทธิ์และการสนับสนุนจากรัฐ ทำใหรัฐ

เขามาแทรกแซงกลไกตลาดจึงถูกบิดเบือน ทั้งนี้เพื่อตองการกำไร

สูงสุดนั่นเอง  

และถามีกลุมบุคคลที่มี “ทุนจำนวนมหาศาล” บางกลุม

ทุนมีเงินทุนมากกวางบประมาณของประเทศไทยเปนพันเทา ถา

อยางนั้นจะเกิดอะไรขึ้น? ระบบทุนนิยมใหสิทธิกับบุคคลในการ

เปนเจาของทุนและทรัพยสินอยางไมจำกัดและรัฐไมมีสิทธิ์ใน

การควบคุม  กลุมทุนนี้ตองการสรางผลตอบแทนหรือกำไรสูงสุด

อยางรวดเร็วและจำนวนมาก วิธีการเดียว คือ การผูกขาดทรัพยากร 

ไมวาจะเปน ตลาดทุน ตลาดเงินและปจจุบันก็ลงถึงตลาดของ

สินคาที่จำเปนในการบริโภค (Consumer product) เชน น้ำมัน 

อาหาร ยา เปนตน โดยการกวานซื้อทรัพยากรทั้งหมดและเริ่ม

กลไกในการปนราคา เพื่อใหไดกำไรสูงสุด โดยไมคำนึง ถึงผล

กระทบที่เกิดขึ้น นั่นก็คือการเปลี่ยนจากการรบดวยกำลัง มารบ

ดวยเศรษฐกิจ แตที่แตกตางกันคือ โลกโลกาภิวัตน ไมมีเชื้อชาติ 

ไมมีประเทศ เปนเรื่องของกลุมผลประโยชนเทานั้น  

การบริหารธุรกิจตองพยายามมองในระยะยาว ทำอยางไร 

ที่จะใหธุรกิจสามารถดำรงอยูไดอยางยั่งยืนและยอดเยี่ยมเหนือ

คูแขง ในสมัยกอนจะมองวาการบริหารตองมองเรื่อง “ความ

มั่งคั่งของผูถือหุน หรือ Stock Holder” ทำอยางไรผูถือหุนถึงจะมี

กำไรสูงสุด 

ความคิดดังกลาวในยุคโลกาภิวัตนถือวา เปนการ “คิดสั้น” 

เปนไปไดหรือที่องคการจะเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืนโดยคำนึง

ถึงแตผูถือหุนเทานั้น ซึ่งไดพิสูจนแลวาการบริหารโดยคำนึงถึงผู

ถือหุนอยางเดียวเปนเพียงการสรางกำไรในระยะสั้น ในระยะยาว

องคการจะอยูไมได 

หลักสูตรฝกอบรมที่นาสนใจเดือนสิงหาคม : 
● 10 กาวสูการเปนหัวหนางาน 

● Competency Based Training Analysis 

● E.Q. เสริมสรางคุณคาและประสิทธิภาพในงาน 

● KAIZEN FOR KAIZEN 

● Mind mapping ที่เหนือกวาความคิดสรางสรรค 

● การแกไขปญหาโดย Bridge Method 

● การขายดวยกลยุทธการบริหารสัมพันธภาพกับ ลูกคา 

(CRM) 

● การทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 

● การบริหารงานบริการเฉพาะหนาอยางไรให ลูกคา

ประทับใจ 

● การบริหารงานเอกสาร 

● การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

● การพัฒนาตนเองเพื่อความเปนเลิศ 

● การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดตอที่ชุมชน 

● การสรางแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ดวยวิธี

การ 7Q 

● การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล 

● เคล็ดไมลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรใหองคกร 

● เคล็ดลับ...สูการเปนเลขานุการบริหารมืออาชีพ 

● จัดซื้ออยางไรใหมีประสิทธิภาพ 

● ตอนรับและบริการอยางไรใหลูกคาประทับใจ 

● เตรียมพรอมสูการเปนหัวหนางาน 

● เทคนิคการบริหารเวลา 

● เทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

● เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training 

● เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน 
ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  

www.tpif.or.th หรอืสอบถามขอมลูที ่Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 

ปจจุบันไดมีแนวคิดการบริหารยุคใหมวา การบริหารที่ถูก

ตองนั้นตองคำนึงถึงความมั่งคั่งของ “ผูมีสวนไดสวนเสียแทน หรือ 

Stake Holder”  

แลว Stake Holder หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียมีใครบาง? 

1. ผูถือหุน (Stock Holder) ความตองการ คือ สินคาที่

สามารถที่ขายไดและทำกำไรไดดี ดังนั้นสิ่งที่ผูถือหุนหรือตัวแทน

ผูถือหุน คือ เจานายเราตองการ คือ 

A. คุณภาพ (Quality) 

B. ตนทุน (Cost) 

C. เวลาสงมอบ (Delivery Time) 
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ตองบริหารปจจัยทั้ง 3 ตัวเพื่อใหกำไรไดสูงสุด 

2. พนักงาน เราคงปฏิเสธไมไดวาพนักงานเปนผูมีสวน

ไดสวนเสียและถือวาสำคัญที่สุดเปนกุญแจแหงความสำเร็จ

เพราะคนเหลานี้จะเปนผูผลิตสินคาและบริการที่มี QCD ที่ดีได 

ซึ่งสิ่งที่พนักงานตองการคือ 

A.  ผลิตภาพ (Productivity)  

B.  ความปลอดภัย (Safety) 

C.  ขวัญกำลังใจ (Morale) 

3.  สังคมรวมถึงชุมชน ถาสังคมไดรับความเดือดรอน

จากการประกอบธุรกิจ เชน น้ำเสีย มลพิษ เปนตน ผลตามมาคือ 

องคการคงอยูไมไดยั่งยืน บางแหงไมทันจะไดสรางก็โดนเผา

โรงงานแลว สิ่งที่สังคมตองการคือ 

A.  สิ่งแวดลอม (Environment)  

B.  ธรรมาภิบาล (Ethics)   

4. ผูมีสวนอื่นๆ เชน ผูจัดหา (Supplier) ลูกคา (Cus-

tomer)   ผูขนสง (Logistics)   

จะเห็นวาผูที่มีสวนไดสวนเสียมีหลายดานที่ผูบริหารจะ

ตองคำนึงถึง เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การตั้งโจทยที่จะให 

ผูถือหุนหรือสวนของเจาของไดรับกำไรสูงสุดจึงเปนแนวคิดที่ไม

ยั่งยืน องคการกำไรมากแตทิ้งของเสียโดยไมบำบัด ชุมชนเจ็บปวย 

ลด Spec ของที่สงใหลูกคา โกงภาษี พนักงานไมดูแล พัฒนา 

หลักสูตรแนะนำ: 
มาตรฐานการจัดการพลังงานและการพิสูจนผลประหยัด

ของมาตรการอนุรักษพลังงาน (28-29 ส.ค. 2551) 

หลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในที่นี้ เปนหลักสูตรที่

เนนการอนุรักษพลังงานที่ใชมาตรฐานการจัดการพลังงานอยาง

เปนระบบ เพื่อใหเกิดการนำไปใชอยางตอเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งยัง

สามารถที่จะนำไปใชในการประเมินผลและวิเคราะหผลไดอยาง

เปนรูปธรรม โดยอาศัยการวิเคราะหตัวชี้วัดสมรรถนะ (Perfor-

mance Index) และการพิสูจนผลประหยัดในแตละมาตรการจาก

เทคนิคการวิเคราะหผลประหยัดสะสม (Cumulative Sum Analysis) 

ซึ่งจากเทคนิคดังกลาวคาดวาจะสามารถตอบคำถามในการลงทุน

ดานพลังงานของผูบริหารและผลการดำเนินงานดานการอนุรักษ

พลังงานของผูปฏิบัติไดอยางเปนเหตุเปนผลที่แทจริง อันจะนำไปสู

การประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศไดเปนอยางมาก 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   

www.tpif.or.th หรือสอบถาม Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 

 

สวัสดิการไมดี กดคาแรง เสี่ยงตออุบัติเหตุ ปลดออกเมื่อองคการ

มีปญหา ไมมีแผนระยะยาว กดราคาวัตถุดิบ ไมไดรวมกันพัฒนา 

Supplier จนอยูไมได ทำใหโรงงานปด ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่ทำให

ไดกำไรก็จริง แตที่สุดแลวองคการก็อยูไมได ในที่สุดเปนกำไร

ระยะสั้น 

ดังนั้นการบริหารงานตองตั้งอยูบนพื้นฐานที่ประสาน

ประโยชนทุกฝาย ผูถือหุนตองลงทุนแลวไดผลตอบแทน ในขณะ

เดียวกันลูกคาตองไดรับสินคาและบริการที่ดี พนักงานตองไดรับ

การพัฒนาทำใหการผลิตมีผลิตภาพดีขึ้น สงผลใหตนทุนต่ำมี

กำไรมากขึ้น พนักงานไดผลตอบแทนสูงขึ้น กำไรสวนหนึ่งตอง

นำไปคืนสูสังคม ไมทำลายสิ่งแวดลอม ไมโอนตนทุนของตนเอง

ไปเปนตนทุนสังคม Supplier ไดรับการพัฒนารวมกันกับบริษัท 

ทำใหสามารถสงวัตถุดิบไดในราคาต่ำ คุณภาพดีขึ้นรวมถึงการ

บริหาร Logistics ที่นับวันจะเปนตนทุนที่สูงขึ้นทั้งหมดนี้จะอยู

ภายใตของคำวาการบริหารที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได ตรง

ไปตรงมาหรือเรียกวา “ธรรมาภิบาล (ethics)” 

หลักสูตรฝกอบรมที่นาสนใจ  
หลักสูตร: ศิลปการบริหารงานบุคคลสำหรับผูบังคับ

บัญชา วันที่ 26 สิงหาคม 2551  

● เนื้อหาประกอบดวยบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

ของผูบังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล กระบวนการในการ

บริหารงานบุคคล ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาตามสายงาน 

(Line) กับฝายบุคคล (Staff) ในการบริหารงานบุคคล ทักษะที่ผู

บังคับบัญชาตามสายงานจะตองรูและปฏิบัติได เชนการคัดเลือก

พนักงาน การพัฒนาพนักงาน การควบคุมพนักงาน การอนุรักษ

พนักงานและเทคนิค การจูงใจพนักงาน 

 

หลักสูตร: เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุม

คุณภาพ (New 7 Tools) วันที่ 29-30 สิงหาคม 2551 

● เพื่อใหสามารถประยุกตใชเครื่องมือในการบริหารได

อยางถูกตองเหมาะสม โดยคำนึงถึงแนวคิดและหลักการของการ

แกไขปญหาแบบคิวซี หลักการของการบริหารขอเท็จจริง หลักการ

พื้นฐานของ New 7 Tools แผนภาพกลุมความคิด (Affinity 

Diagram) แผนภาพความสัมพันธ (Relation Diagram) แผนภาพ

ตนไม (Tree Diagram) แผนภาพแมททริกซ (Matrix Diagram) 

แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram) แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ 

(Process Decision Program Chart) การประยุกตใชเครื่องมือใน

กระบวนการแกไขและปรับปรุงงาน 
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ซึ่งปจจุบันแนวคิดที่องคการตองทำประโยชนใหกับสังคม 

ไมวาจะเปนเรื่องการทำสาธารณประโยชน เรื่องสิ่งแวดลอม 

พลังงาน  การลดภาวะโลกรอน การใชเทคโนโลยีสะอาด  การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ไมคอรัปชั่น เพื่อการแขงขันที่เปนธรรมและ

เสรี เรียกวา “ความรับผิดชอบตอสังคม” หรือ “Corporate 

Social Responsibility: CSR”   

 

โดยสังคมโลกในปจจุบันเรียกรองใหบริหารดวยความ

โปรงใส Good Governance หรือธรรมาภิบาลจึงเปนสิ่งโลก

ตองการ ทุกคนเคารพ กติกา ประสานประโยชนทุกฝายหรือ 

พูดอีกนัยหนึ่ง คือ การบริหารงานดวย “ธรรม” ซึ่งผูเขียนขอใช

คำวา “บุญนิยม” แทนคำวา “ทุนนิยม”  

หลักสูตรฝกอบรมที่นาสนใจ : 
● การจัดทำระบบ HACCP และการประยุกตใช 

● การจัดระบบการบริหารงานประจำวัน 

● การบริหารเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน 

● การประยุกตใชคอมพิวเตอรกับ SPC 

● การวิเคราะหสาเหตุและการประยุกตใชแผนภาพกาง

ปลาอยางมีประสิทธิผล 

● เทคนิคการวิเคราะหคุณคาเพื่อลดตนทุนงานสำนักงาน

และงานบริการ 

● วิเคราะหเชิงลึกใน MSA ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

● ผูสงเสริมระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ 

● เตรียมความพรอมสู ISO9001:2008 

● AutoCAD Part 2 : 2D 

● การตกแตงและแกไขภาพดวย Adobe Photoshop 

● เทคนิคและการประยุกตใช Excel 

● การสรางเว็บไซตภายในองคการดวย Dream weaver 

● การออกแบบและสรางระบบงานดวย Microsoft 

Access 

● วิธีเพิ่มผลงาน ลดความซับซอนของงานดวย Excel 

VBA 

● การขับ Forklift อยางถูกวิธี แบบเครื่องยนต 

● ISO/IEC17025: Requirement 

● Process Instrumentation Part I: Measurement 

● การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุมน้ำหนัก

มาตรฐาน 
ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   

www.tpif.or.th หรือสอบถาม Call Center 027173000 ตอ 81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น โลกใบนี้หากนำเอา “หลักธรรม” นำหนาในการ

บริหาร ไมเอารัดเอาเปรียบ ไดประโยชนแตพอดี  รวมแรงรวมใจ

ดังนั้น โลกใบนี้หากนำเอา “หลักธรรม” นำหนาในการ

บริหาร ไมเอารัดเอาเปรียบ ไดประโยชนแตพอดี  รวมแรงรวมใจ

หลักสูตรฝกอบรมที่นาสนใจ : 
● ภาวะผูนำ (ผูนำแหงศตวรรษใหม) 

● ระบบการจดัทำและเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนกิส 

● หลกับรหิาร 9 ประการ กญุแจทองของหวัหนางาน 

● หวัหนางานกบัการควบคมุงาน ดยใชกรณศีกึษา 

● เทคนคิการบรหิารระบบขอเสนอแนะใหประสบความ

สำเรจ็ 

● Production Part Approval Process: PPAP 

● QC Story 

● QFD: Quality Function Deployment 

● SPC Interpretation 

● Statistical Problem Solving 

● Statistical Process Control 

● TS16949:2002 

● กลวธิทีางสถติิ 

● การแกไขปญหาและปรบัปรงุคณุภาพดวย ANOVA 

และ Regression Analysis 

● การควบคมุเอกสารและขอมลูของระบบ มาตรฐาน 

ISO 9001, ISO 14001, 18001 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

www.tpif.or.th หรือสอบถาม Call Center 

0 2717 3000 ตอ 81 

 

ในการแกปญหายอมจะสามารถแกปญหาได แตประเทศ

มหาอำนาจตางปกปองประโยชนของตนเอง ไมเห็นวาปญหา

ของโลกเปนปญหาที่ตนเองกอ คิดวาตนเองเก็บทรัพยากรสำรอง

ไวมากๆ จะเปนทางรอดแตลืมไปวาอากาศบนโลกนี้ไมไดแบงวา

เปนของประเทศไหน น้ำทะเลไมไดแบงวาของประเทศไหน ทุก

อยางเคลื่อนยายตลอดเวลา หากมีปญหา อากาศและน้ำ

ประเทศของทานก็หนีไมพน สังเกตไดจากการเปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ทุกประเทศตองมีสวนรวมที่

ตองแกปญหา การประชุม G8 ที่ผานมา มีประเทศยักษใหญ 8 

ประเทศ สหรัฐ ญี่ปุน ฝรั่งเศส รัสเซีย แคนนาดา อังกฤษ เยอรมัน 

อิตาลี ที่ออกมติเลื่อนการบังคับใชมาตรการลดกาซเรือนกระจก

ลงครึ่งหนึ่ง ไปเปนป ค.ศ. 2050 อีก 42 ปขางหนา นี่แสดงถึง

ความจริงจังของประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย ไมแนใจวาอีก 42 
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ปขางหนาโลกใบนี้จะเหลือใหชื่นชมหรือไม บางทานบอกวาชาง

มันเถอะ ถึงตอนนั้นเราคงไมอยูแลว (เชื่อหรือวาจะไมมาเกิดใหม) 

ปญหาการผูกขาดที่พบในปจจุบัน ที่มีกลุมคนมีทุน

มหาศาลไมกี่คนในโลกนี้พยายามสรางระบบผูกขาด อยางเชน 

ราคาน้ำมัน ราคาขาว ซึ่งมีการถีบราคาสูงขึ้นโดยไมเปนไปตาม

กลไกตลาด แตเกิดจากการกวานซื้อและกักตุน เพื่อปนราคา

ไมใชระบบการคาเสรี ปญหาหลักคือ ความโลภ ที่ไมคำนึงถึง  

ความเดือดรอนของ Stake Holder แตคำนึงถึงกำไรสูงสุดของ

กลุมทุน โดยใชชองวางของระบบทุนนิยม จนทำให Stake Holder 

ไมมีทางเลือกและเมื่อถึงที่สุดแลวการแยงชิงทรัพยากรยอมเกิด

ขึ้น สภาวะที่เกิดขึ้นก็จะยอนกลับไปยังสมัยสงครามโลก คือ มี

การกอสงครามเพื่อแยงชิงทรัพยากรที่มีอยูจำกัดในโลกใบนี้ เมื่อ

ถึงจุดนั้น ไมวาทานจะเปนใครก็ตามในโลกใบนี้ ยอมหนีกรรมนี้

ไมพน...  

หลักสตูรแนะนำ: 
การบริหารคน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (People for Performance) (14-15 ส.ค. 2551) 

ปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจมีความรุนแรง องคการตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหเทาทันตอเหตุการณ ปจจัยที่จะนำมาซึ่งแตมตอในการแขงขันจึง

หนีไมพนเรื่องของ “คน” ในองคการ คนเหลานี้ตองพรอมที่จะปรับเปลี่ยนไปกับองคการ พรอมทั้งความสามารถและศักยภาพ ที่สำคัญคือพรอมดวย 

“ใจ” ที่จะมุงมั่นพัฒนาองคการใหประสบความสำเร็จไดอยางยั่งยืน การเพิ่มศักยภาพใหกับพนักงานในองคการของตนจึงเปนแนวทางที่หลาย

องคการตางมีความตองการ เพื่อความกาวหนาและเจริญเติบโตขององคการหรือหนวยงานนั้นๆ หลักสูตรนี้มุงเนนการทำความเขาใจพฤติกรรมของ

คนทำงานและพัฒนากลวิธีในการดูแลจัดการคน ใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความเทาทัน ในสถานการณการเปลี่ยนแปลงขององคการ โดยทานจะ

ไดรับความรูและเทคนิคใหมๆ จากวิทยากรระหวางการอบรมทั้ง 2 วัน พรอมแนวทางการนำไปใชปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมใน

องคการหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น 

 

เทคนิคการดำเนินการทางวินัยตามระเบียบขอบังคับฯ อยางมีประสิทธิผล (27 ส.ค. 2551) 

คำถามหนึ่งที่รบกวนจิตใจและอารมณของผูบริหาร ผูบังคับบัญชาและนักบริหารงานทรัพยากรบุคคลอยูเสมอๆ ไดแก ปญหาเกี่ยวกับการ

ดำเนินงาน เมื่อมีพนักงานกระทำความผิดวินัย/ขอบังคับการทำงาน วาจะตองทำอยางไรจึงจะถูกตองและเปนธรรมทั้งตอองคการและพนักงาน โดย

มีผลกระทบนอยที่สุดดานคาใชจาย ผูกระทำผิดใหการยอมรับและไมเกิดความแคนเคือง/บาทหมางกันตอไป มีขอเท็จจริงที่วาคดีแรงงานที่ไปสูศาล

แรงงานหรือเจาหนาที่แรงงานจำนวนไมนอยที่นายจางตองตกเปนฝายแพและเสียคาใชจาย คาชดเชย คาเสียหาย โดยไมจำเปน อันเนื่องมาจากการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบสวน การพิจารณา การวินิจฉยัตัดสินใจที่ไมเหมาะสมไมถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายคุมครองแรงงาน รวมทั้ง

ระเบียบขอบังคับการทำงานขององคการเองที่กำหนดไวทำใหตองสูญเสียโดยใชเหตุ 

 

ขายไดตองเก็บเงินไดในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทวงหนี้ยาก (31 ส.ค. 2551) 

ในยุคที่สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนี้ เราจะทำอยางไรเมื่อขายของไปแลวแตเก็บเงินไมได ในหลักสูตรนี้ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูขั้นตอนเกี่ยว

กับการขายและการเขาพบลูกคา ตลอดจนถึงขั้นกระบวนการทวงหนี้แบบตางๆ การจัดการขอโตแยง การปดการขายและการทวงหนี้ ซึ่งเหมาะกับ

สภาพเศรษฐกิจที่มีลักษณะที่ถดถอยอยางในปจจุบันอยางยิ่ง โดยทั่วไปหลักสูตรการขายสวนใหญจะเนนการขายใหได แตมักจะละเลยขั้นตอน

สำคัญในชวงเกือบสุดทายของการขายและการตลาดไปเสมอนั้น คือ การเก็บเงิน เพราะสวนใหญจะไปเนนถึงขั้นตอนในตอนทายอีกสวนหนึ่งนั่น คือ 

การบริการหลังการขายแทน เหมือนอยางที่ผูเปนกูรูในวงการธุรกิจและการขายมักจะพูดเตือนสตินักขายเสมอวา หากคุณขายไดเก็บเงินไมได ก็

เทากับคุณลมเหลวในการเปนนักขาย 

 

หลักสูตรฝกอบรมที่นาสนใจ : 
● การประมาณคาความไมแนนอนในการวัด 

● การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลอินดิเคเตอรและไฮเกจ 

● การสอบเทยีบไมโครมเิตอรและเวอรเนยีรดวยเกจบล็อก 

● ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามขอกำหนด ขอ 7.6 

 

หลักสูตรดานความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน

สิงหาคม : 

● การจัดทำขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยใน

การทำงาน 

● เจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทำงาน ระดบัหวัหนางาน 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่เติมไดที่   

www.tpif.or.th หรือสอบถาม Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 
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ศึกษาตอปริญญาตรี   
เปดรับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการ

เทียบโอนวุฒิปริญญาตรีฯ  

● อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต รุนที่ 10    

● บริหารธุรกิจบัณฑิต  รุนที่ 1 

โครงการความรวมมือระหวางสมาคมสง

เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) กับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ติดตอซื้อใบสมัครและระเบียบการ 

ตั้งแต ก.ค.- ต.ค. 2551 

ไดที่ ฝายการศึกษาและฝกอบรม (ชั้น 7) 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซอย

พัฒนาการ 18 หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  

0 2717 3000 ตอ 744/741  คณุจรีต/ิคณุพชัรนิทร 

 

หลักสูตรที่นาสนใจ:  
แผนกการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน) เปนหนวยงานหนึ่งของสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ที่มีกิจกรรมหลัก 

คือ การจัดฝกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการศึกษาทางไกลซึ่งไดรับความรวมมือทางวิชาการจาก The SANNO Institute of 

Management แหงมหาวิทยาลัยซันโน ประเทศญี่ปุน ซึ่งไดมอบหลักสูตรให ส.ส.ท. เปนผูดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเปนภาษาไทยและเปดสอนใน

รูปแบบการศึกษาทางไกล นอกจากนั้นทางแผนกการศึกษาทางไกลฯ ยังไดทำการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเอง เพื่อใหทันตอความตองการของ 

ผูประกอบการและสภาพการแขงขันที่มีลูกคาเปนผูกำหนดเงื่อนไขความตองการ โดยเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นใหม

ทั้งอยูในภาคปฏิบัติและนักวิชาการมาทำงานรวมกัน เพื่อใหผูเรียนมั่นใจไดวาจะสามารถนำความรูความสามารถที่ได  นำไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 

ตลอดจนพัฒนาองคกร ไดอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หลักสูตรที่ติวเสริมเดือนสิงหาคม     หลักสูตรที่ติวเสริมเดืนตุลาคม 

การปรับปรุงงานดวย KAIZEN  (17 สิงหาคม 2551)  การบริหารการผลิตชั้นตน (3-4 ตุลาคม 2551) 

การเพิ่มผลผลิตดวย IE เทคนิค ( 14 สิงหาคม 2551)  การบริหารการผลิตชั้นสูง (26 ตุลาคม 2551) 

หลักสูตรที่ติวเสริมเดือนกันยายน    หลักสูตรที่ติวเสริมเดือนพฤศจิกายน 

การบริหารการผลิตชั้นกลาง (21 กันยายน 2551)  เทคโนโลยีการบริหารโรงงานขั้นสูง (16 พฤศจิกายน 2551) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน) 

โทร.0 2717 3000 ตอ 742-745 www.tpif.or.th/sanno  

 

จัดฝกอบรมเฉพาะกลุม   
สำหรับหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนผลการฝกอบรมสูการเทียบวุฒิปริญญาตรีฯ 

หลักสูตรแนะนำ 

รายวิชา การเขียนรายงานทางวิชาชีพ ประกอบดวยหลักสูตร 

 1. เทคนิคการจัดทำรายงานและการนำเสนอตอผูบริหาร หลักสูตร 1 วัน 

 2. Presentation Skill  หลักสูตร 2 วัน 

 3. หลักการเขียน Portfolio หลักสูตร 1 วัน 

 4. ฝกปฏิบัติการเขียนรายงานทางวิชาชีพ หลักสูตร 2 วัน 

รายวิชา  จิตวิทยาการบริหารงานอุตสาหกรรม  ประกอบดวยหลักสูตร 

 1. แนวความคิดเกี่ยวกับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตร  1 วัน 

 2. การวิเคราะหงานจิตวิทยาการสั่งงานและการติดตามงาน หลักสูตร  1 วัน 

 3.  การรายงาน การประเมินผลงาน หลักสูตร  2 วัน 

 4. ความแตกตางระหวางบุคคล หลักสูตร  1 วัน 

 5. ความเปนผูนำ หลักสูตร  1 วัน 

 6. การอภิปรายประเมินคาในการจัดการองคกร หลักสูตร  1 วัน 

และมีหลักสูตรที่นาสนใจอื่นๆ อีกมากกวา  50 หลักสูตร 

สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  0 2717 3000 ตอ 741 คุณพัชรินทร  

(หนีไปอยูดาวอังคารแลวกัน)...   

   

 

 

อานตอฉบับหนา 
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