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Human Development 

 * ผูอำนวยการสายงานการศึกษาฝกอบรม และวินิจฉัยใหคำปรึกษา 
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>>> 

อนุวรรตน ศิลาเรืองอำไพ* 

 

การพัฒนามนุษย เปนนโยบายของสถานประกอบการ
ที่ไดประกาศแจงไวโดยสวนใหญวา “ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากร

ที่สำคัญที่สุด” (ในแงผู เขียนจะใชคำวา การพัฒนามนุษย 

Human Development ซึ่งไดอธิบายไวในฉบับกอนหนานี้ เพราะ

มนุษยไมใชทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป แตยิ่งใชยิ่งชำนาญ จึงจัด

ไวอีกกลุมซึ่งตองมีวิธีบริหารจัดการที่แตกตางกับการบริหาร

จัดการทรัพยากร แตเพื่อสื่อใหเขาใจโดยทั่วไปบางครั้งตองอาง

คำที่นิยมใชกันวา ทรัพยากรมนุษย) แตความเชื่อในเรื่องดัง

กลาวเปนไปอยางที่ไดประกาศไวหรือไม เพราะจะเห็นวา

แนวทางปฏิบัติที่ไดเกิดขึ้นไมเปนไปอยางแนวทางที่ไดประกาศ

ไว เชน 

●  ไมมีการพัฒนามนุษยหรือมีแตนอย ปละ 1-2 วันตอ

คน โดยเฉพาะชวงที่มียอดขายสูงจะอางไมมีเวลาฝกอบรม 

●  แตเวลาเกิดปญหาสิ่งที่จะลดคาใชจายแรกลง คือ คา

ใชจายในการฝกอบรม แสดงวามองการฝกอบรมเปนคาใชจาย

ไมใชการลงทุน 

●  สิ่งที่จะตามมาจากการตัดงบการฝกอบรม คือ การ

ปลดคนงาน  แสดงวาสถานประกอบการไมเชื่อเรื่อง ทรัพยากร

มนุษยเปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุด เพราะทำการปลดกอนตัวอื่นๆ 

ตอจากฉบับที่แลว 

ดังนั้นชวงเศรษฐกิจไมดีก็ไมฝกอบรม เพราะวาไมมีพนักงานให

ฝกแลว 

●  แตเมื่อเศรษฐกิจกลับมาดีใหมก็ไมพรอมผลิต เพราะ

พนักงานไดถูกปลดไปแลวตองรับพนักงานใหมฝกใหม กวาจะ

ชำนาญก็ไมทันคูแขง หรือตองผลิตเผื่อจำนวนมากเพราะพนัก-

งานไมชำนาญ ผลิตแลวมีของเสียมาก   

●  พนักงานเรียกรองคาแรงตอวันใหสูงขึ้น แตไมสนใจ

คาแรงตอชิ้น แสดงวาพนักงานไมมีความเชื่อเรื่องการพัฒนา

มนุษยวาจะตองพัฒนาตนเองใหสามารถลดคาแรงตอชิ้นใหต่ำ

ลง เพราะจะเปนสิ่งที่ผูประกอบการตองการเชนกัน หากมีการนำ

คาแรงตอชิ้นมาพิจารณาถึงคาแรงตอวัน การเจรจาคาแรงตอวัน

ก็จะไมเกิดปญหา 
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ความเชื่อเรื่อง “ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สำคัญ

ที่สุด” ถือวาเปนแผนระยะยาวที่จะตองใชเวลาเหมือนเครื่องจักร 

เมื่อลงทุนแลวตองรักษาใหใชไดเปนสิบปยี่สิบป บางสถาน

ประกอบการบอกวา “ไมเห็นจะยากก็ดึงคนที่มีประสบการณจาก

ที่อื่น แตตองเสนอคาจางเปนสองเทา” ปญหาที่ตามมา คือ 

สถานประกอบการอื่นก็ทำเชนเดียวกัน ดังนั้น หากองคการไมมี

ระบบหรือไมมีการสะสมองคความรูดวยระบบองคการแหงการ

เรียนรูแลววงจรดังกลาวคงไมมีทางหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะการ

รักษาบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญในการทำงานมาหลายป 

แตสถานประกอบการไมยอมปรับคาตอบแทนใหทันกับราคา

ตลาด โดยอางวาไมสามารถปรับเงินเดือนใหได เพราะติดโครงสราง

จนพนักงานดังกลาวลาออกไปแลวตองรับสมัครพนักงานใหม

เขามาทำงานดวยเงินเดือนสูงกวามาก แถมยังไมแนใจวาจะ

สามารถทำงานไดดีหรือไม?  

ลองพิสูจนดวยกระบวนการงาย ๆ  

ถาพนักงานขององคการทานไมเคยฝกอบรมความรูเรื่อง

การบำรุงรักษาเครื่องจักรมากอนเลย ใหทานเก็บตัวเลขยอนหลัง 

1 ป ดานการใชจาย ดานการซอมบำรุง การซื้ออะไหล คาใชจาย

หลักสูตรฝกอบรมที่นาสนใจ : 

หลักสูตรเทคนิคการทำ Training Road Map และวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ภาคปฏิบัติ)  

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2551 ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย ความสำคัญและขอควรคำนึงเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม ปญหาของการจัด

ฝกอบรม การวางแผนการฝกอบรมและการจัดทำ Training Roadmap การพัฒนาบุคลากรตามความสามารถ Competency Model 

การประเมินและการนำผลการประเมิน Competency ไปใชในงานฝกอบรม รวมถึงตัวอยางการแปลง Competency Gap สูแนวทาง

การพัฒนาบุคลากรและแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) 

หลักสูตรกฎหมายแรงงานสำหรับผูบริหาร 

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2551 มีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายที่ผูบริหารไมรูไมได รวมทั้ง พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ร.บ. จัดตั้งศาล

แรงงานและวิธีพิจารณา คดีแรงงาน การดำเนินคดีในศาลแรงงาน พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ เรื่องอะไรที่เตือนไดและเตือนอยางไรให 

ถูกตองตาม กฎหมายประมวลกฎหมายแพงฯ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัย หลักการสอบสวน การวินิจฉัย การลงโทษ ตัวอยาง

คำพิพากษาศาลฎีกาใหมๆ ที่นาสนใจและศึกษาระบบแรงงานสัมพันธของบริษัทที่ไดรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

หลักสูตร Balanced Scorecard and KPIs: 

ประยุกตใชในการบริหารงานบุคคล วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เพื่อใหทราบถึงแนวคิดการบริหารงานยุคใหม การบริหารงาน

บุคคลเพื่อความสำเร็จ หลักการบริหารจัดการของ Balanced Scorecard กับ KPIs การประยุกตใชในองคกรธุรกิจตางๆ และการทำ 

Workshop 

จากของเสียเนื่องจากเครื่องจักรขัดของ คาทำงานลวงเวลา คา

ปรับจาการผลิตสงไมทันกรณีเครื่องจักรเสีย รวมถึงสินคาที่

ลูกคาคืนจากการผลิตแลวไมตรง Spec เนื่องจากเครื่องจักร

สึกหรอ ยังไมรวมความเสียหายทางออม เชน อุบัติเหตุ มลพิษที่

ตองบำบัดเนื่องจากเครื่องจักรขัดของหรือเครื่องจักรเสื่อมสภาพ 

เปนตน 

จากนั้นลองจัดระบบการฝกอบรม โดยวางโครงสรางแบบ 

Cascade Training คือการฝกอบรมแบบไลระดับน้ำ หัวหนา

ตองสอนลูกนองแลวฝกอบรมใหพนักงานระดับหัวหนามาเรียน

วิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักร การวัดผลจะตองใหระดับหัวหนา

สามารถเปน “วิทยากร” ได แลวนำความรูดังกลาวไปฝกอบรม

ลูกนองพรอมกับตัวเลขเปรียบเทียบเมื่อดำเนินการครบป 

 

สิ่งที่สามารถรับประกันไดคือ 

1. คาใชจายจากสาเหตุดังกลาวขางตนลดลงอยางมาก 

เนื่องจากพนักงานมีความรู การดูแล การใชเครื่องจักรยอมทำให

อายุการใชงานยาวนานขึ้น ปญหาขัดของนอยลงเปนผลใหคา

สูญเปลาและความสูญเสียลดลง กำไรของบริษัทสูงขึ้น (บางแหง
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หลักสูตรฝกอบรมที่นาสนใจ : 

●  ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

● หนทางสูความสำเร็จในงานแคชเชียร-การเงิน 

● การจัดการขอโตแยงในงานขายอยางมืออาชีพ 

 (ภาคปฏิบัติ) 

● เทคนิคการจัดทำงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

● เทคนิคการวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากรแบบ 

 ครบวงจร (ภาคปฏิบัติ) 

● การประสานงานอยางมีประสิทธิผล 

● เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training 

● เตรียมพรอมสูการเปนหัวหนางาน 

● ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

● ระบบการควบคุมดวยสายตา: Visual Control 

 System  

● 5ส กับการเพิ่มผลผลิต 

● เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษา 

 เครื่องจักร 

● อุปกรณการผลิต (เชิงปฏิบัติ) 

● การบำรุงรักษามอเตอร 

● การหลอลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม 

● 5ส: การปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานดวย 

 ภาพถาย

● ประยุกตใชคอมพิวเตอร วางแผนงานซอมบำรุง 

● การเพิ่มศักยภาพกิจกรรม 5ส ดวยเทคนิคการ 

 เพิ่มผลผลิต 

 

 

ที่ไมเคยดำเนินการมากอน สามารถลดความสูญเปลา ความสูญ

เสียลงได 40%) 

2. เมื่อพนักงานสามารถใชเครื่องจักร และดูแลบำรุง

รักษาได ยอมเกิดความมีสวนรวมและความเปนเจาของ แทนที่

จะเปนเหมือนอดีตที่พนักงานหนางานใชเครื่องจักรแตเพียง

อยางเดียว เวลาเสียขัดของเปนหนาที่ของฝายบำรุงรักษา ถา

เปรียบเทียบจะเปรียบไดกับการขับรถ ถารถยนตที่เราขับมี

ปญหาตลอดทาง การที่จะไปใหทันเวลาก็ยอมเปนไปไมได แตถา

ตองการลดความเสี่ยงเราคงไมสามารถนำชางซอมรถยนตนั่งรถ

หลักสูตรฝกอบรมที่นาสนใจ : 

● การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000 

● การปรับปรุงงานสำนักงานและงานบริการ 

● Presentation Skill 

● จะเปนผูชวย (ผูบริหาร) ที่มีประสิทธิภาพไดอยางไร        

 ใหเห็นผล

● พูดโทรศัพทอยางไรใหมีประสิทธิภาพและประทับใจ 

● ตอนรับและบริการอยางไรใหลูกคาประทับใจ 

● การสรางเกมและนำไปใชในการฝกอบรม   

● เตรียมพรอมสูการเปนหัวหนางาน 

● เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ 

● เทคนิคการเปนผูบังคับบัญชา 

● ครบเครื่องเรื่องการเขียน Job Description (เอกสาร 

  พรรณนาลักษณะงาน) 

●  เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนดวย KAIZEN 

● การวางแผนงาน 

● การพัฒนาผูบริหารระดับตน 

● มนษุยสมัพนัธ “ความสำเรจ็ในการทำงานขององคการ” 

● Mind Manager เครื่องมือคิดและวางแผนดวยการ 

  คิดเปนภาพ 

● จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology) 

 

 

 
ไปดวยได สิ่งที่คนใชรถตองดำเนินการ คือ การบำรุงรักษาตาม

กำหนดและคอยสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกอนที่รถยนตจะดับ

แลวไมสามารถขับเคลื่อนได พนักงานที่ทำงานหนางานก็เชนกัน 

ตองดูแลเครื่องจักรดวยตนเอง ฝายบำรุงรักษาทำหนาที่วางแผน 

เปนพี่เลี้ยงและใหความรู รวมถึงการซอมใหญประจำป โดย

เฉพาะองคการที่คิดปรับปรุงดวยการเปลี่ยนเครื่องจักรอยาง

เดียวจะไมไดแกปญหาเปรียบเสมือนกับเปลี่ยนรถเปนโรลสรอย

แลว แตใชคนขับรถสิบลอคิดวารถราคาเปนสิบลานจะใชไดถึงป

หรือไม 

3. สถานประกอบการมีระบบการฝกแบบ Cascade จะ

ทำใหหัวหนามีความสามารถดานการสอนงาน ซึ่งจะเปนองค-

ความรูที่อยูกับองคการ เพราะจะตองทำแผนการฝกอบรม เนื้อหา

ฝกอบรม โดยเฉพาะการทำ One Point Lesson จะเปนการ
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ทบทวนความรูใหตกผลึกและใหหัวหนานำความรูที่อยูในตัวเขียนเปนแผนบทเรียนแบบงายๆ ใชสอนลูกนองถือวาเปนเรื่องการสราง

องคการแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน 

ในประเทศญี่ปุน พนักงานหนางานมีความสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตได ทั้งนี้เนื่องจากการกำหนดนโยบายระยะยาว 

การจางงานตลอดชีวิต บริษัทจริงจัง พนักงานทุมเท จึงมีการพัฒนาตอยอดความรูของพนักงานตลอดเวลา  บริษัทก็สบายใจ

เพราะพนักงานมีความจงรักภักดีตอองคการสูง ไมเปลี่ยนงานงายๆ เพราะการเปลี่ยนงานในสังคมคนญี่ปุนไมนิยมทำกัน    

แตระบบดังกลาว ไมแนใจวาจะใชไดผลกับประเทศไทยหรือไม เพราะคนญี่ปุนมีพื้นฐานที่ดี คือ “วินัย” วินัยคือ การเคารพ

กติกา การมีวินัย เปนตนตอที่กอใหเกิดธรรมาภิบาล 

การตรงไปตรงมาตามขอตกลง ทำใหไมเกิดการทุจริต 

การยอมรับผลการประชุมแลวปฏิบัติตามมติที่ประชุม

อยางเครงครัด เคารพมติที่ประชุม ไมตั้งสภากาแฟ

นอกหองประชุมแลวตอตานอยางเงียบๆ ทำใหการ

บริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และไดประสิทธิผล แต

สำหรับประเทศไทยจะเกิดการคิดในแงลบมากกวาแง

บวก เพราะถาจางงานตลอดชีวิต พนักงานก็จะรูสึก

สบายๆ ไมกระตือรือรน จะเปลี่ยนสภาพกลายเปน

หนวยงานราชการบางแหงทันที และในยุคปจจุบันการ

เปลี่ยนงานถือวาเปนคานิยมของเด็กรุนใหม เพราะจะ

ไดมีการปรับเงินเดือนสูงขึ้น ดังนั้นบางองคการเวลารับ

สมัครพนักงาน ถาเห็นประวัติการทำงานที่เปลี่ยนบอย

ทุกหนึ่งปหรือสองป บางคนเปลี่ยนทุกป ถาเห็นประวัติ

ดังกลาวจะไมรับเปนพนักงาน เพราะองคการจะไม

สามารถวางแผนระยะยาวได  

การรับสมัครพนักงานเขาทำงาน จึงถือวาเปน

ขั้นตอนกระบวนการที่สำคัญที่สุดของกระบวนการการ

บริหารทรัพยากรมนุษย (Human resource manage-

ment) เพราะเปนตนเหตุหลักที่ทำใหเกิดปญหาตาม

มาขององคการ สิ่งที่ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอง

คำนึงเปนหลัก คือ ทัศนคติ แลวตามมาดวยความ

สามารถหรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ ตองเปนคนดีเปนหลัก

กอน แลวตามดวยคนเกง เพราะถือหลักวา “คนดีที่ไม

เกง ฝกใหเกงได แตคนเกงที่เลว ฝกใหดียาก ถาจะดี

มาก ก็ตองไดคนทั้งดี ทั้งเกง” 

ทัศนคติเปนเรื่องสำคัญ การมองโลกในแงบวก 

การยอมรับในความเปนจริง เปนสิ่งที่จะทำใหพนักงาน

คนนั้นมีพื้นฐานของ “การยอมรับการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งธุรกิจปจจุบันจะตองเปลี่ยนแปลงใหทันกับคูแขงขัน สิ่งที่ตามมาคือ เมื่อพนักงาน

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะเปนปจจัยใหพนักงานเปนคนวานอนสอนงาย ชอบเรียนรู ทำใหทักษะความสามารถมีการพัฒนาตลอด

เวลาจึงเปนเหตุที่สงผลใหเกิด “ความเกง” ตามมา ถาพนักงานมัวแตคิดวา “ทำแลวเราจะไดอะไร มีเงินมีทองชดเชยใหหรือไม?” จะ

 
หลักสูตรที่นาสนใจเดือนกรกฎาคม  

●  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ISO 9001:2000 และการนำไปประยุกต   

  ใชภายในองคกร

●  การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 

●  ผูนำกลุม QCC 

●  How to Collect  Data for QCC Problem Solving 

●  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการเอกสารระบบคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 

●  TQM สำหรับหัวหนางาน 

●  การออกแบบการทดลอง: Design of Experiments 

●  การบริหารเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน: Cross 

Functional Management in TQM Way 

●  Failure Mode and Effect Analysis: FMEA 

●  การจัดทำระบบมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของอาหารตาม

มาตรฐาน GMP  

●  ผูจัดการคุณภาพ ISO 9001 (ISO 9001 for MR/QMR) 

●  กระบวนการแกไขปญหาโดยอาศัยการวิเคราะหขอมูล 

●  ISO/TS 16949:2002 Internal Auditor Training 

●  การจัดทำระบบ HACCP และการประยุกตใช 

●  มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL-105E 

●  Practical Implementation ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000 

  ภาคปฏิบัติ) 

●  Statistical Problem Solving for Middle Management 

●  เทคนิคการประชุมกลุม QCC ที่มีประสิทธิภาพ 

 

64720_025-030_M2.indd   2864720_025-030_M2.indd   28 6/11/08   6:55:58 PM6/11/08   6:55:58 PM



29

Human Development 

เปนการทำงานเพื่อเงิน ปญหาคือ ถาไมไดเงิน ก็ไมทำ เมื่อไมทำงานก็ออกมาไมดี เมื่องานออกมาไมดีลูกคาก็ไมซื้อ ลูกคาไมซื้อ รายได

บริษัทก็นอยลง สงผลใหคาจางตัวเองลดลงไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรแนะนำ 

เทคนิค “นำเสนอผลงานสูเวทีสากลอยางมีชีวิตชีวา” 
(29-30 ก.ค. 2551) 

 การนำเสนอผลงานดานคุณภาพ เชน 5ส, Kaizen, กิจกรรมกลุม QCC, TPM, TQM ฯลฯ จะเห็นไดวาผูนำเสนอมักจะมี

การนำเสนอในรูปแบบเดิมๆ ทั้งนี้ก็เพราะวาผูนำเสนอผลงานของกลุมหรือรายบุคคลยังไมคอยกลาปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอผลงานใน

รูปแบบใหมๆ ใหมีความเราใจ จึงทำใหไมสามารถนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพใหผูเขารับฟงเขาใจได อีกทั้งบรรยากาศในการนำเสนอผล

งานก็ยังไมมีชีวิตชีวา การที่จะฟนฝาเขาไปประกวดแขงขันผลงานคุณภาพสูเวทีระดับสากลไดยาก ถือวาเปนการเสียโอกาสเปนอยางยิ่ง 

ดังนั้น การฝกฝนทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) จึงเปนทักษะที่สำคัญอยางหนึ่งชวยในการสื่อสารของการเลาเรื่องราวงาน

คุณภาพ ทำใหชวนติดตามอยางใจจดใจจอ เพลิดเพลิน สนุกสนาน นาฟงไดชัดเจนมากขึ้นในระหวางนำเสนอใหคณะกรรมการตัดสิน

และผูเขารวมรับชมผลงานเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู นำแนวคิดจากการนำเสนอผลงานดานคุณภาพที่ประสบผลสำเร็จขององคกร 

เปนการสรางภาพลักษณชื่อเสียงที่ดีตอองคกรไดอยางสัมฤทธิ์ผล  

 

การคิดเชิงวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจและแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
(Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving) 

(30 ก.ค. 2551) 
ปญหา (Problem) คือ “ความแตกตางของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดเอาไว” ซึ่งปญหาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งในดาน

การทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน  

“การคิดเชิงวิเคราะห” เปนทักษะที่จำเปนเพื่อการตัดสินใจและการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบังคับบัญชา/หัวหนา

งาน รวมทั้งพนักงานทุกคนในองคกร จึงควรสรางเสริมทักษะนี้เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 

แตถาทำงานเพื่องาน งานก็จะออกมาดี งานดีลูกคาก็ซื้อ 

รายไดเขาบริษัทมาก คาตอบแทนก็เพิ่มเปนเงาตามตัว ดังนั้น 

คำวา “ผลิตภาพ (Productivity)” จึงเปนสิ่งที่พนักงานตองการ

จริง สงผลใหผลิตภัณฑที่ไดออกมานั้น มีคุณภาพดีสุด (Quality) 

ดวยตนทุนต่ำสุด (Cost) และสามารถสงมอบทันเวลาพอดี 

(Delivery Time) การบริหารสิ่งที่ลูกคาตองการเปนเรื่องที่จะตอง

บริหารใหพอดีกับความตองการ เชน การสงมอบ บางทานจะ

บอกวาตองสงใหเร็วสุด ถาสงเร็วสุดตองทำ OT ตนทุนจะสูงขึ้น 

การเรงผลิตก็อาจจะทำใหคุณภาพสินคาตกลงและการสงเร็ว 

ลูกคาก็ไมชอบ เพราะไมมีที่เก็บ ของเดิมยังใชไมหมด ตองสงให

ทันเวลาพอดี ถาพนักงานทำงานอยางมืออาชีพ ผลิตภาพสูง 

(Productivity) QCD จะตามมาเองโดยไมตองรองขอ ดังนั้นการ

พัฒนามนุษยจึงเปนเรื่องสำคัญในยุคโลกาภิวัฒนปจจุบัน 
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โดยเฉพาะในยุคปจจุบัน ลูกคาไมสั่งซื้อสินคาทีละมากๆ 

เพราะจะตองจายเงินกอนเปนตนทุนที่ไมกอใหเกิดรายได 

แนวคิดคือ ทำอยางไรที่จะสั่งทีละนอยๆ แตสั่งบอยๆ ยิ่งปจจุบัน

น้ำมันแพง ตนทุนการขนสงเปนปญหาในการบริหารจัดการ บาง

แหงเปนขอกำหนดวาตองตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

เพื่อประหยัดคาขนสงและบริหารจัดการไดงายมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลดีกวา การผลิตทีละนอยๆ เรียกวา Lean Production 

การผลิตจำนวนนอยแถมหลากหลายเปนเรื่องที่ทำใหตนทุนการ

ผลิตของผูประกอบการสูงขึ้น พนักงานตองเกงขึ้น สามารถทำได

หลายอยาง (Multi Skill) เพราะการจางพนักงานจำนวนมาก

แบบเดิมไมสามารถทำไดเพราะตนทุนดานคาแรงจะสูง สมัย

กอนสามารถทำไดเพราะผลิตทีละมากๆ คุมที่จางคนมา  

ปจจุบันตองเปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตเปนระบบตอ

เนื่องสายพาน มาเปนการผลิตทั้งกระบวนการดวยคนเพียงกลุม

เดียวหรือคนเดียว ตั้งแตตนจนจบกระบวนการและตองมีการวาง

ระบบใหกระบวนการสามารถทำไดแบบ One stop เพื่อลดสินคา

คงคลัง (Stock) เวลา วัตถุดิบ งานระหวางกระบวนการ (Work 

In Process) ทำอยางไรที่ผานเครื่องเดียว กระบวนการเดียว 

แลวสินคาสำเร็จรูปทันที เชนการฉีดพลาสติก สมัยกอนตองฉีด

แลวมีคนคอยเอาออกจากแมพิมพ เอาออกมาแลวตองมีคนคอย

เก็บรายละเอียดของคลีปที่เกิน จากนั้นตองผานกระบวนการ

สกรีนยี่หอ แตปจจุบันเครื่องฉีดสามารถฉีดไดพรอมกับสกรีนไป

ในตัว อาจจะเปนเทคโนโลยี IML หรือระบบ Heat Transfer 

แถมยังมี Cycle Time เร็วกวา 2 เทา เพราะสามารถฉีดพรอมกัน 

2 Mould ภายใน 1 เครื่อง ประหยัดพลังงาน เพิ่ม Capacity ไมมี 

Work In Process เปนการผลิตแบบ Lean ทำใหตนทุนการผลิต

สินคาต่ำลงจากเดิมมาก สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่ผูประกอบการและ

พนักงานตองรับรูเพื่อปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

“โลกาภิวัฒน (Globalization)” ถาทานปรับตัวไดก็จะ “โกบอล

ไลท” แตถาไมปรับตัวก็ตองเตรียมตัวเปน “โกบรรลัย” แนนอน

ในไมชา 

หลักสูตรแนะนำ 

สรางแรงบันดาลใจใหกับตัวเองเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน 
(Self-inspiration for Increasing Your Potential) 

(31 ก.ค. 51) 
การทำงานที่จะใหผลดีและยั่งยืนนั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ พลังแรงจูงใจ ใหกับตนเองได ใครก็ตามที่สามารถทำไดจะเกิด

การทำงานอยางปติสุข ผลงานที่ออกมาจะมีคุณภาพและปริมาณที่เหนือกวาผูอื่นซึ่งจะเปนตัวดึงดูด ขับเคลื่อน หนวยงานและองคกรให

มีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขามการทำงานโดยขาดการสรางแรงบันดาลใจ พลังภายในใหกับตัวเอง จะมีความเปราะบาง เกิดทอแท

การทำงาน เบื่อหนายการทำงานไดงาย ที่มีผลตอทางดานคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of working life) ลมเหลวและสงผลตอ

หนวยงาน องคกร เปนเหตุทำใหผลผลิต (Productivity) ไมขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือกลับตกต่ำลงมาไมสามารถสรางการแขงขันได   

 ดงันัน้แลวการจะปรบัปรงุอะไรกต็าม สิง่ทีไ่มควรมองขามไป...คอื การปรบัปรงุตวัเอง...สรางแรงบนัดาลใจพลงัภายในใหกบัตวัเอง 
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