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รักพอ่...

ไมม่วีันพอเพยีง รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง
รวมศิลปินอาร์เอส

คําร้อง/ทํานอง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
เรียบเรียง : อนุชา อรรจนาวัฒน์

ควบคุมวงออเครสตร้า โดย : เรืองยศ พิมพ์ทอง
ควบคุมคอรัส โดย : ธานี พูนสุวรรณ
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เก็บตก

“SAT/SBG” 
นอ้มนํา

การทรงงาน

กรณีศกึษา
บรษิทั อตุสาหกรรม
สเตนเลสเคหภณัฑ ์

จํากดั

มลูนธิสิง่เสรมิ
ศลิปาชพี

ในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนินีาถ
(ในรชักาลที7 9)

สรปุ

ถอดบทเรยีน
ถอดบทเรยีน

ถอดบทเรยีน



�  หลักปฏิบัติ 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท

�  การเชื่อมโยงกับ Industry 4.0

� 6 อย่างในการบริหารคนที่เปลี่ยนไป กับบทบาทของผู้บังคับบัญชา

�  บทสรุป ศาสตร์พระราชา กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์จาก 
“พระมหาชนก” ตอน “การฟื้นฟูต้นมะม่วง” ด้วยวิธีการ 9 อย่าง

�  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

�  การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 10 แนวทาง
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(จากหนังสือ ฅน)



หลักปฏบิตั ิ10 ประการตามรอยพระยคุคลบาท

ดร. สเุมธ ตันตเิวชกลุ

มคีวามอดทน 
มุง่ม ั7น ยดึ
ธรรมะ และ
ความถกูตอ้ง

ทาํงานอยา่งผูรู้ ้
จรงิและมี

ผลงานเป็นที7
ประจกัษ์

ความออ่นนอ้ม
ถอ่มตน เรยีบ
งา่ยและ
ประหยดั

มุง่ประโยชน์
คนสว่นใหญ่
เป็นหลกั

มคีวามต ัAงใจ
จรงิ และ

ขยนัหม ั7นเพยีร

รบัฟงัความ
คดิเห็นของ

ผูอ้ ื7น และเคารพ
ความคดิที7
แตกตา่ง

มคีวามสจุรติ
และกตญัEู

พึ7งตนเอง 
สง่เสรมิคนดี
และคนเกง่

เอืAอเฟืA อซึ7งกนั
และกนั

รกัประชาชน 
ลกูนอ้ง เพื7อน
รว่มงาน
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�   การเปลี่ยนแปลง
�   ความไม่แน่นอน
�   ความซับซ้อน 

และความกํากวม

คนคน
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ทิศทางที่เปลี่ยนไปทิศทางที่เปลี่ยนไป

2

3

1

4

5
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ฝึกอบรมและพัฒนา

บริหารผลการปฏิบัติงานรายได้ สวัสดิการ และการยกย่องชมเชย

สื่อสารสร้างความเชื่อมั่น สร้างความเข้าใจ

แรงงานสัมพันธ์ / 
พนักงานสัมพันธ์

สรรหา และคัดเลือก
SelectionSelectionSelectionSelection

Training and Training and Training and Training and 
DevelopmentDevelopmentDevelopmentDevelopment

PerformancePerformancePerformancePerformance
ManagementManagementManagementManagement

CompensationCompensationCompensationCompensation
+ Recognition+ Recognition+ Recognition+ Recognition

Total CommunicationTotal CommunicationTotal CommunicationTotal Communication

LabourLabourLabourLabour Relations/Relations/Relations/Relations/
Employee RelationsEmployee RelationsEmployee RelationsEmployee Relations

ที มา : ศาสตรพ์ระราชา
        ตอ้งเขา้ใจ / เขา้ถงึ แลว้จงึพัฒนา
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ถอดรหัส  คติธรรมการพัฒนามนุษย์ตาม
แนวทาง ด้วยวิธีการ  9 อย่าง

10

1. หมายถึง การบ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ หรือพัฒนา
สร้างสรรค์บุคลากรพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญ

2. หมายถึง องค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา ขีดความสามารถดั้งเดิมที่องค์กรมีอยู่นํามาฟื้นฟู

3. หมายถึง การบริหารจัดการคนดีคนเก่ง

4.  หมายถึง 
การสํารวจหาคนดีคนเก่งมาเป็นต้นแบบ ถอดแบบไปพัฒนากลุ่มอื่น 

5.  หมายถึง การปลูกถ่ายพันธุกรรมที่ดี
     ทั่วทั้งองค์กร
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หมายถึง การรวมคนดีคนเก่งมาทํางานด้วยกันใน
ภารกิจสําคัญและถ่ายโอนความรู้ / แบ่งปันความรู้

7. หมายถึง เสริมสร้างกลุ่มคนที่เคยเสียขวัญ 
     ขาดกําลังใจ ให้มีพลัง

8. หมายถึง การบําบัดและฟื้นฟู      คน
ที่เคยมีแววมีศักยภาพได้ฉายแววของตน

9. หมายถึง องค์กรเริ่มโครงการบ่มเพาะสร้าง
ค่านิยม  วัฒนธรรมองค์กรใหม่เพื่อความแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต 

ถอดรหัส  คติธรรมการพัฒนามนุษย์ตาม
แนวทาง ด้วยวิธีการ  9 อย่าง



หลักการฟื้นฟูต้นมะม่วง 
ด้วย  9 วิธีการ 

สะท้อนให้เห็นถึงหลักคิดแบบ
 “มนุษย์นิยม” (Humanism) และ

 “มนุษยธรรมนิยม” (Humanitarianism)
ที่ให้ความเอาใจใส่ดแูลบุคลากร 

ครอบคลุมทุกกลุ่ม
 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีผลงานดีหรือ

ยังไม่มีผลงานชัดเจนก็ตาม 
ด้วยหลักความคิดพื้นฐานในแง่บวก
ที่เชื่อว่าคงไม่มีมนุษย์คนใดที่อยาก

เป็นคนไม่เก่งไม่ดี 
มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่อยากเป็น
คนดีคนเก่ง และมนุษย์ทุกคนย่อม

สามารถพัฒนาฟื้นฟูได้ 
องค์กรที่ดีจึงควรมีความมุ่งมั่น
ที่ชัดเจนในการเปิดโอกาสและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อดงึเอา

ความสามารถและความดีงาม
ของบุคลากรออกมา

“

” 12ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาลี



�Workforce Planning

�Recruitment Selection

�Compensation

�Performance 

Management

�Training and Development

�Knowledge Management

�Organization 

Development

� Learning Organization

�Organizational 

Philosophy  & ethics

�Quality of work life

� Social Responsibility
�Good Governance 

ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี 13



- Recruitment
- Selection
- Placement
- Appraisal
- Compensation
- Workforce
planning

- Training
- Education
- HR  & Organization
Development 

- Organizational
- Philosophy  & ethics
- Quality of work life
- Good Governance 

สมดุล

ยั่งยืน

ความรู้
คุณธรรม

ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี 14
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• ค่านิยมร่วมคือ “ ” 
ขององค์การที่คนมักมองไม่เห็น 
แต่เป็นสิ่งที่ยึดโยง กํากับ และผลักดัน
แนวทางการทํางานของคนในองค์การ

• ตัวอย่างค่านิยมร่วมตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ความ
พอประมาณ, มีสติ สงบ และ
มีหลักการ, การพึ่งพาตนเอง, 
รู้รัก สามัคคี, หลักภูมิสังคม, 
มองการณ์ไกล เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ฯลฯ



การทํางานอย่างให้มีคุณภาพ ให้ได้ผล
บริบูรณ์ จะทําอย่างไร  เบื้องต้นต้อง

เสียก่อน  
โดย

ตรงตามเป้าหมายที่พึง
มุ่งหวัง  แล้ววางแผนการอันแน่นอนที่จะ
ดําเนินการต่อไป  ด้วยหลักวิชา  

 และสําคัญที่สุด  ต้อง
มีความพากเพียร ไม่ย่อหย่อนในอันที่จะ
กระทําต่อไปจนกว่าจะเป็นผลสําเร็จ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที� 9) ในพธิีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ : 19 กรกฎาคม 2516 16
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• การประเมินความพร้อมด้าน “คน” ทั้งในแง่
ปริมาณและระดับของทักษะและสมรรถนะที่จําเป็น
ต่อความสมดุลขององค์การในอนาคต

• การกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับความต้องการ
ด้านคนโดยผ่านการสรรหา การฝึกอบรมและพัฒนา 
การฟูมฟักบ่มเพาะผู้นํารุ่นใหม่ (succession 
planning)  ฯลฯ

• การกําหนดขั้นตอนเพื่อปรับปรุงยกระดับ  ผลิต
ภาพบุคลากร,  ขีดความสามารถใน    การปรับตัว 
และการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

• Scenario planning

• Competency-based and cultural-based 
planning

ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี
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• การได้มาซึ่งบุคลากรที่ และ 
ตามแนวทางที่องค์การต้องการ

• การคัดเลือกบุคลากรบนพื้นฐาน
ความสามารถ (Competency–based 
selection)

• การคัดเลือกคนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์การ (Cultural-based selection)

• มีกระบวนการคัดเลือกที่ดี โปร่งใส 
มีหลักการธรรมาสรรหาบุคลากร



สมดุล

ยั่งยืน

ความรู้
คุณธรรม
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     - ความยุติธรรมภายในองค์การ
     - แข่งขันกันภายนอกได้
     - สอดคล้องกับผลงาน
     - สอดคล้องกับศักยภาพองค์การ

      - ระบบการประเมินผล
      - ระบบการสํารวจอัตราตลาด
      - ระบบการบริหารผลงาน
        (performance management)

     - ธรรมาค่าจ้างและสวัสดิการ
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• การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อ ต่อ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน

         - แรงงานสัมพันธ์/พนักงานสัมพันธ์
          - การใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัย     

ของบุคลากร
        - กิจกรรมสันทานาการ และการมี
            ส่วนร่วมของพนักงาน
          - ระบบการสื่อสารที่ทั่วถึง

• การสร้างชุมชนในที่ทํางาน

• การรักษาสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิต
ครอบครัวของบุคลากร

• สร้างวินัยและจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อ   
ส่วนตนและส่วนรวม



สมดุล

ยั่งยืน

ความรู้
คุณธรรม

22



23

• การวินิจฉัยตรวจสุขภาวะขององค์การ
อยู่เป็นนิจ (Organizational health 
diagnosis)

• มีกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาองค์การ
ที่ “เหมาะอย่างต่อเนื่อง

• การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
และการจัดการความรู้

• การส่งเสริมความสัมพันธ์ และ
การทํางานร่วมกันของบุคลากร

• การส่งเสริมเครือข่ายการทํางาน
ร่วมกับองค์การภายนอก
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• การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับงานปัจจุบัน

• การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับอนาคตขององค์การ

• การพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เอื้อและ
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
บุคลากร

• การพัฒนาทัศนคติและจิตสํานึก
รับผิดชอบสังคม



ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี 25

- การจัดระบบผลตอบแทนที่เป็นธรรม
- การสร้างระบบคุณภาพชีวิตในการทํางาน

- การพัฒนาองค์การ
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

- สร้างค่านิยมร่วม
- วางแผนทรัพยากรบุคคล
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากร  



   เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทํา 

อันใดไว้ให้
เป็นเครื่องมือกีดขวาง คนที่ทํางานได้จริงๆนั้น ไม่ว่า
จะจับงานสิ่งใดย่อมทําได้เสมอ ถ้ายิ่ง

ก็ยิ่งจะช่วย
ให้ประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น การทํางาน
ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความตั้งใจและเอา
ใจใส่ศึกษานั้น เป็นการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นโดยแท้ และบุคคลผู้มีคุณภาพอันพัฒนาแล้ว 
ย่อมสามารถ

ได้สมประสงค์

กระแสพระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่นักเรียน 
นักศึกษา ครูและอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ 
วันที่ 27 ตุลาคม 2516 26



“เศรษฐกิจพอเพยีง 

เป็นเสมือนรากของชีวิต รากฐาน

ความมั นคงของแผน่ดิน 

เปรียบเสมือนเสาเข็มที ถกูตอก

รองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้

นั นเอง สิ งก่อสร้างจะมั นคงได้ก็

อยู่ที เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมอง

ไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็ม

ซะด้วยซํ.าไป ”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) 
จากวารสารชัยพัฒนา ประจําเดือนสิงหาคม 2542
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี 28



รศ.ดร. สุขสรรค์  กันตะบุตร 29

1 2 3



 แนวทางการดาํเนนิธรุกจิอยา่งย ั7งยนื ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
                      - 10 แนวทาง -

รศ.ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร1. มองการณ์ไกลในการบริหารจดัการ และตดัสินใจในเชิงนโยบาย

5. ใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. ลดความเสี+ยงโดยการมีผลิตภณัฑท์ี+หลากหลาย

7. ขยายธรุกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป เมื+อพร้อมทุกด้าน

9. แบง่ปันเพื+อผลประโยชน์ตกกบัผูบ้ริโภคและสงัคม

2. ให้คณุค่าพนักงานอย่างจริงใจ และพฒันาพนักงานอย่างต่อเนื+อง

3. จริงใจและหวงัดีต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของธรุกิจทั 7งหมด

4. ให้ความสาํคญัต่อการพฒันานวตักรรมทั +วทั 7งองคก์ร

6. ใช้และพฒันาเทคโนโลยีที+มีประสิทธิภาพ แต่ราคาไม่สงู

10. มีวฒันธรรมองคก์รที+แขง็แกร่งและมีจริยธรรม
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    หากองค์กรต้องการไปสู่ความเป็นผู้นํา และให้
องค์กรเจริญก้าวหน้า องค์กรส่วนใหญ่จะมองถึง 

“รายได้”และ “กําไรขององค์กร”
    แ ต่พ ร ะอ ง ค์ ท่ านทร ง เ น้ นก า ร พัฒนา เ พื่ อ 

“ความสุข” ของประชาชน.... การสร้าง
ความยั่งยืนจะต้องมองมากกว่านั้น เพราะหากเรา
ว า ง เป้ า หมาย ใน เ รื่ อ ง ค ว าม สุ ขขอ งอ ง ค์ ก ร  
ทุกอย่างจะตามมาเอง

ศาสตรพ์ระราชากับการบรหิารทรัพยากรมนุษย์

ลลิต  ถนอมสิงห์ - รองเลขาธิการ กปร. 31



ต้องคิดใหญ่ ใจกว้าง 
วางฐานความคิด พัฒนาจิตให้ละเอียด 
ลึกซึ้ง เข้าถึง รู้ทันการเปลีย่นแปลง 

และรู้จักที่จะชื่นชมความงามของธรรมชาติ

ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี  (สรุปจากการบรรยายของ Peter  M. Senge) 32



Hope

HappyHarmony

33



34

พลง : ต้นไม้ของพ่อ
ศิลปิน : ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)

คําร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทํานอง : อภิไชย เย็นพูนสุข

เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข
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บรษิทัฯในกลุม่สมบรูณ์ เป็นผูผ้ลติชิAนสว่นยานยนตม์านานกวา่ 55 ปี
มพีนกังานท ัAงหมด 2,802 คน ประกอบดว้ย 5 บรษิทั  คอื

 1. บรษิทั สมบรูณ์ แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) : SAT

2. บรษิทั สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนยีวอตุสาหกรรม จํากดั : SBM

3. บรษิทั บางกอกสปรงิอนิดสัเตรยีล จํากดั : BSK

 4. บรษิทั อนิเตอรเ์นช ั7นแนล  แคสติAง โปรดกัส ์ จํากดั : ICP

 5. บรษิทั สมบรูณ์ฟอรจ์จ ิAง เทคโนโลย ีจํากดั : SFT

ขอ้มลูท ั7วไปของบรษิทัในกลุม่สมบรูณ์

Plant 1. 129 ม.2 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ
Plant 2. นคิมอตุสาหกรรม อมตะซติีA จ.ระยอง
Plant 3. นคิมอตุสาหกรรม อสีเทรนิซ์บีอรด์ จ.ระยอง
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วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และวฒันธรรม

37

วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และวฒันธรรม



บมจ.สมบูรณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี

38

 นโยบายและทศิทางการดาํเนนิธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สงัคม นโยบายและทศิทางการดาํเนนิธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สงัคม



ซื�อสตัย ์  ขยนั   อดทน

และเจตนารมยข์องผูก้่อตั�ง ท่านนายหา้ง สมบูรณ ์กิตะพาณิชย ์บนพื� นฐานของ 

“คุณธรรม”และ“ความกตญั,ู”
นาํไปสู่  ความรบัผดิชอบต่อสงัคม

...จากหลกัการทรงงาน และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

39



กิจกรรมซ่อมสร้าง แบบเตม็วัน
โดยสมาชิกชมรมฯ

2545-2546

จัดกิจกรรมสันทนาการแบบครึ�งวัน (เล่นเกมส์ / เลี $ยง
อาหารกลางวัน / มอบของ)

2544

2542 วกิฤตเศรษฐกิจ : พนักงานรวมตัวกันทาํกิจกรรม (ทาํบุญ / บริจาคสิ�งของ)

2543 ก่อตั $งชมรมนักประชาสัมพันธ์อาสา เพื�อสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมภายในบริษัท

2547-2548
กิจกรรมซ่อมสร้าง แบบเตม็วัน โดยการ
มีส่วมร่วมของพนักงาน และ Suppliers

2549
กิจกรรมซ่อมสร้าง แบบค่ายอาสา 3 วัน 2 คืน / 
โครงการรักบ้านเกิด ช่วยพัฒนาชุมชนของพนักงาน 

2550บริษัทฯร่วมสมทบเงนิบริจาค 1 เท่าตัวของเงนิที�พนักงานบริจาค

2551จัดทาํเสื $อยืดจิตอาสาจาํหน่ายเพื�อจัดหาทุนสาํหรับการทาํกิจกรรม

2552จัดกิจกรรมโบว์ลิ�งการกุศล เพื�อจัดหาทุนสาํหรับการทาํกิจกรรม

เสน้ทางสูค่วามย ั7งยนื
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เสน้ทางสูค่วามย ั7งยนื

CSR DIW 2010 - 2017

ISO 26000
SET Awards 2011-2016

SD Report
ตามหลกั GRI

นโยบาย SD 

หุ้นยั�งยืน 2015-2016
ESG 100 

Thailand 

Excellence 
Awards 2016
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บมจ.สมบูรณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี

ปรชัญาในการดาํเนนิธรุกจิ 3 สมบรูณ์สรา้งสมดลุ

ธุรกิจสมบูรณ์
Business Trust

ชุมชนสมบูรณ์
Growth Society

ฅนสมบูรณ์
Smart People

สร้างคุณค่า 
ต่อตนเอง องค์กร และสังคม

สร้างโอกาส 
เพื�อสังคมที�เข้มแขง็ 

สร้างมูลค่า 
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 42



บมจ.สมบูรณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี

Y 2014 Y 2015 Y 2016 Y 2017

• การสรา้งความผกูพนัพนกังานตอ่
องคก์ร

• รายงานความย ั7งยนืตามกรอบ GRI

• TPS for Suppliers จาํนวน  2 ราย

• โครงการการจดัการการศกึษาทวภิาค ี(แบบ
พเิศษ) คนืคนดสีูส่งัคม 11 คน

• โครงการชุมชนดมีอีาชพี
  (สรา้งรายไดสู้ชุ่มชนและสงัคม 1.2 ลบ.)

• โครงการพฒันาชา่งเทคนคิรว่มกบั
วทิยาลยัเทคนคิมาบตาพดุ

  (นร.เขา้รว่มหลกัสตูร 24 คน)

• สรรหาตน้แบบฅนสมบรูณ ์        
(คนด ีคนเกง่) ตามกรอบ
วฒันธรรมองคก์ร

• พฒันาชุมชนคูค่า้ทอ้งถิ7นเพิ7มข ึAน 2 
ราย

• สรา้งการมสีว่นรว่มในธุรกจิและ
สื7อสารกบัชุมชนอยา่งตอ่เนื7อง

• สง่เสรมิ CSR in process สูคู่ค่า้
• การพฒันากระบวนการผลติที7ลดผลกระทบ
ตอ่สิ7งแวดลอ้มดา้นตา่งๆ

• การพฒันาผลติภณัฑ ์ ECO-
products

• Green Purchasing

• พฒันาผลติภณัฑเ์พื7อสนบัสนนุ
การเกษตรพลงังานทางเลอืก 
รว่มกบัฝ่าย R&D

• องคก์รแหง่การแบง่ปนั
ความรูข้า้มสายงาน •เป็นองคก์ร

แหง่
นวตักรรมการ
เรยีนรู ้

• การพฒันาผลติภณัฑ ์
เพื7อสรา้งมลูคา่รว่มทาง
ธุรกจิ

• สรา้งเครอืขา่ยในการพฒันา
ชุมชนรว่มกบั หนว่ยงานภาค
รฐั เอกชน สถาบนัการศกึษา 
องคก์รอสิระ

• นํากระบวนการผลติที7เป็น
มติรตอ่สิ7งแวดลอ้มมาใช้
และพฒันาอยา่งตอ่เนื7อง

• พฒันานวตักรรมเพื7อบรหิารตน้ทนุ
และลดผลกระทบดา้นสิ7งแวดลอ้ม

• สง่เสรมิคูค่า้ที7มคีวาม
รบัผดิชอบตอ่สงัคม

• พฒันาความรูค้วามสามารถพนกังาน
   การถา่ยทอดความรูร้ะหวา่งพนกังาน

• จดัการปจัจยัเสี7ยงที7กอ่ใหเ้กดิ
ปญัหาคอรร์ปัช ั7นในองคก์ร

• พฒันาระบบสรรหาบคุลากร 
ฅนสมบรูณใ์นอนาคต

•สรา้งพนัธมติร 
และเพิ7มมลูคา่
ทางธุรกจิ

• พนกังานในองคก์รรว่ม
ตอ่ตา้นการทจุรติ

• รว่มพฒันาคณุภาพผลติภณัฑก์บัลกูคา้
   ลดตน้ทนุการผลติ Coil Spring High 
Stress ลง 3%

Our 
Stakeholders

ฅ
น
ส
ม
บ
รูณ

์
ธุร
ก
จิ
ส
ม
บ
รูณ

์
ชุ
ม
ช
น
ส
ม
บ
รูณ

์

แผนแมบ่ทการพฒันาที7ย ั7งยนื

• สง่เสรมิคูค่า้ใหเ้ขา้รว่ม Anti-corruption

• นําหลกัทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัสูก่ารสรา้งวฒันธรรม
องคก์ร

•เป็นโรงงานแหง่
การเรยีนรูข้อง
สงัคมและชุมชน
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เงื+อนไขคณุธรรม

ซื+อสตัย ์สจุริต อดทน 
เพียร มีสติ ปัญญา 

เงื+อนไขความรู้

รอบรู้ รอบคอบ 
ระมดัระวงั

มีเหตผุล

พอประมาณ

มีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที+ดี

ทางสายกลาง � � � �  พอเพียง

3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ

ฅนสมบรูณ์ ธรุกิจสมบรูณ์ ชมุชนสมบรูณ์

การนอ้มนําหลกัการทรงงาน และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
มาประยกุตใ์ชก้บัองคก์ร
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“สรา้งคุณค่าตนเอง องคก์ร 
และสงัคม”        

ฅนสมบูรณ์

PEOPLE

and an engaging CULTURE

SMART 
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“ความรู้ในวิชาการ เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้สามารถฟันฝ่า อุปสรรคได้ 
และทําให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่จะมีความพอใจได้ในตัวว่า 

ทําประโยชน์แก่ตนเอง และแก่ส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ 
ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม 

สอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม 
ถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัว และความรู้ในชีวิต 

ก็จะทําให้เป็นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้”

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา
วันเสาร์ ๒๕ มี.ค. ๒๕๑๕

พระบรมราโชวาท / พระราชดาํรสั
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 “พฒันาคนเกง่ : ศนูยก์ารเรยีนรู ้SLA”

มีเหตผุล

พอประมาณ

มีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที+ดี

ความรู้ คณุธรรม

� พฒันาความรู ้และ
ทกัษะพนกังาน

� ศนูยก์ลางการเรยีนรู ้
ของนคิม

� ศนูยฝ์ึกอาชพี
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มีเหตผุล

พอประมาณ

มีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที+ดี

ความรู้ คณุธรรม

� Key Man
� พฒันา Talent 

Successors
� SBG QCC 

Awards/Kaizen 
Award

 “พฒันาคนเกง่ : PROJECT & PROGRAM”
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มีเหตผุล

พอประมาณ

มีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที+ดี

ความรู้ คณุธรรม

 “พฒันาคนดี : ทําความดเีพื7อชุมชน”

ช ั7วโมง
การทําความดี

 6.3 ช ั7วโมง / คน /ปี
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ธุรกิจสมบูรณ์
and

Share
TRUST BUSINESS

VALUE to STAKEHOLDERS

are crucial of our future

สร้างมูลค่า 
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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“การจะทํางานให้มีประสิทธิผลและให้ ดําเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น 
จําเป็นอย่างยิ่ง จะต้องทําด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง 

ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน 
สําคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมาย ของคําว่า ความรับผิดชอบ
เพราะความรับผิดชอบ คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทํา

จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้”

         พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๑๙

พระบรมราโชวาท / พระราชดาํรสั
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 “สรา้งวฒันธรรมบรรษทัภบิาลในองคก์ร”

มีเหตผุล

พอประมาณ

มีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที+ดี

ความรู้ คณุธรรม

• อบรมและทดสอบ
หลกัธรรมมาภบิาล
และจรยิธรรมใหแ้ก่
พนกังานทกุระดบั

• CGR ระดบั 5 ดาว
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 “การตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัช ั7นขององคก์รและคูค่า้”

มีเหตผุล

พอประมาณ

มีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที+ดี

ความรู้ คณุธรรม

• Anti-Corruption Progress 
Indicators ระดบั 5

• ผลกัดนัใหคู้ค่า้
ประกาศเจตนารมย์
กบั CAC จํานวน 88 บรษิทั
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 “ถา่ยทอดระบบ TPS ใหคู้ค่า้”

มีเหตผุล

พอประมาณ

มีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที+ดี

ความรู้ คณุธรรม

� มคีูค่า้พฒันาระบบ TPS

� ตอ่เนื7อง จํานวน 11 บรษิทั

� อบรมและถา่ยทอดความรูเ้ร ื7อง
ความปลอดภยั และ CSR DIW
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 “พฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ..เพื7อส ิ7งแวดลอ้ม”

มีเหตผุล

พอประมาณ

มีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที+ดี

ความรู้ คณุธรรม

� Hollow Stabilizer Bar

� Cold Coil Spring
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ชมุชนสมบูรณ์
to

Opportunity
GROWTH SOCIETY

TOGETHER happilyand living

Our giving

สร้างโอกาส 
เพื�อสังคมที�เข้มแขง็ 
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“สังคมใดกต็าม ถ้ามีความเอื $อเฟื$อเกื $อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน 
สังคมนั$นย่อมเตม็ไปด้วยไมตรีจติมิตรภาพ มีความร่มเยน็เป็นสุข น่าอยู่”

                              พระราชดํารสั พระราชทานเพื�อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสาร
                                            ที�ระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ

ในพระบรมราชูปถมัภ์ วนัศกุร์ที� ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘

พระบรมราโชวาท / พระราชดาํรสั
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 “โรงงานแหง่การเรยีนรู ้ของชุมชน”

มีเหตผุล

พอประมาณ

มีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที+ดี

ความรู้ คณุธรรม

• สรา้งอาชพีให้
ชุมชน

• จดัซืAอผลติภณัฑ์
ทอ้งถิ7นของชุมชน
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“สรา้งโอกาสทางการศกึษา”

มีเหตผุล

พอประมาณ

มีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที+ดี

ความรู้ คณุธรรม

• ใหท้นุการศกึษา
• โครงการนกัศกึษา

ฝึกงาน
• ใหค้วามรูก้บันกัเรยีน

ในโรงเรยีน
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“การพฒันาคณุภาพชวีติแกผู่ด้อ้ยโอกาส”

มีเหตผุล

พอประมาณ

มีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที+ดี

ความรู้ คณุธรรม

� จา้งงานผูพ้กิารในชุมชนตาม
อตัราที7กฎหมายกาํหนด

� ฝึกอาชพีใหก้บัคนพกิารตาม
หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

� พาพนกังานผูพ้กิารดงูาน 
โครงการตามแนวพระราชดาํร ิ
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บมจ.สมบูรณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี

ผูถ้อืหุน้

• เปิดบา้นตอ้นรับผูถ้อืหุน้ (Open House) เยี ยมชมกจิการ
• การรายงานความยั งยนืตามกรอบ GRI
• ประชมุผูถ้อืหุน้
• มชีอ่งทางรับขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน

การเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่ม

การสรา้งคณุคา่ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอด Supply Chain

หนว่ยงานราชการ / สถาบนัการศกึษา /
องคก์รภายนอก

• โครงการขา้ราชการพันธใ์หม ่(สน.เลขาธกิารคณะรัฐมนตร)ี
• โครงการการจัดการการศกึษาทวภิาค ี(ภาคพเิศษ)
• โครงการพัฒนาชา่งเทคนคิ รว่มวทิยาลัยเทคนคิมาบตาพดุ
• การรว่มประชมุโครงการพัฒนาชมุชน (อบต.บางโฉลง)

ลกูคา้
• นําระบบการบรหิารการผลติ (TPS) จากลกูคา้มาใช ้
• ลกูคา้มสีว่นรว่มในการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑก์ับบรษิัท
• สนับสนุนการดําเนนิงาน CSR รว่มกับลกูคา้
• การรว่มเป็นบรษิัทเครอืขา่ยอนุรักษ์พลังงานเพื อลด CO2 

พนกังาน

• กจิกรรม WE CARE เวทเีปิดรับความคดิเห็นพนักงาน
• กจิกรรมสานเสวนา จับเขา้พนักงาน และผูบ้รหิาร
• กจิกรรมมุง่สูส่ ิ งที ดกีวา่ ส
• กจิกรรม QCC , KAIZEN, Team base Learning

ชุมชน

• เปิดบา้นตอ้นรับชมุชน (Open House for Community)
• การอบรมใหค้วามรูช้มุชน ภายในบรษิัท
• มมีาตรการป้องกันผลกระทบดา้นสิ งแวดลอ้ม ขัน̀ตอนรับ
เรื องรอ้งเรยีนจากชมุชน เยี ยมชมชมุชนทกุไตรมาส
• มโีครงการพัฒนาชมุชนทอ้งถิ น (ชมุชนดมีอีาชพี)
• การสรา้งเครอืขา่ยคูค่า้ทอ้งถิ นรว่มกับชมุชน

คูค่า้
• อบรมระบบการบรหิารการผลติ (TPS) ใหแ้กคู่ค่า้
• สง่เสรมินโยบายความรับผดิชอบตอ่สงัคมใหคู้ค่า้นําไป
ปฏบิัติ
• มรีะบบการประเมนิความพงึพอใจและความเป็นธรรม
• คูค่า้ 17 บรษิัท ตอบรับนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ัปชั น
• โดยการเขา้เป็นแนวรว่มปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ตา้นธรุกจิ และขึน̀ทะเบยีนกับ IOD 2 บรษิัท
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มุง่สูค่วามเป็นเลศิดา้นบรรษทัภบิาลและการพฒันาที7ย ั7งยนืมุง่สูค่วามเป็นเลศิดา้นบรรษทัภบิาลและการพฒันาที7ย ั7งยนื

หลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
Environment Social Governance  

CG

SD

คนดี คนเก่ง ซื�อสัตย์สุจริต 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม

สังคม

ธุรกจิสมบูรณ์
Business Trust

ชุมชนสมบูรณ์
Growth Society

ฅนสมบูรณ์
Smart People

เรียนรู้ร่วมกัน
แบ่งปัน และสร้างโอกาส
เพื�อสังคมที�เข้มแขง็

สร้างมูลค่า ตอบสนอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้

SD
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ความภาคภมูใิจดาน ความภาคภมูใิจดาน ความภาคภมูใิจดาน ความภาคภมูใิจดาน CSR & SDCSR & SDCSR & SDCSR & SD

CSRCSRCSRCSR----DIW Award DIW Award DIW Award DIW Award 

((((2008200820082008----2016201620162016))))

ตอเนื่อง 9 ปีซอน

SET Awards of Honor SET Awards of Honor SET Awards of Honor SET Awards of Honor 

ดานความรบัผดิชอบตอสงัคม 

ตอเนื่อง 4 ปีซอน (2011-2014)

SET CSR SET CSR SET CSR SET CSR 

RecognitionRecognitionRecognitionRecognition

2014201420142014

องคกร องคกร องคกร องคกร CSR CSR CSR CSR 
ทีม่ีความเป็นทีม่ีความเป็นทีม่ีความเป็นทีม่ีความเป็นเลศิเลศิเลศิเลศิ
(กระทรวงพฒันาสงัคม

และความม ั่นคงของมนุษย))))

This image cannot currently be displayed.
This image cannot currently be displayed.
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บมจ.สมบูรณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี

SET Sustainability Awards 2015-2016

รางวลั รางวลั รางวลั รางวลั Sustainability AwardsSustainability AwardsSustainability AwardsSustainability Awards
ยกระดบัจาก  ยกระดบัจาก  ยกระดบัจาก  ยกระดบัจาก  Top Top Top Top CG Report Awards CG Report Awards CG Report Awards CG Report Awards     &&&&    CSR Awards CSR Awards CSR Awards CSR Awards 

รางวลัหุนย ั่งยนืรางวลัหุนย ั่งยนืรางวลัหุนย ั่งยนืรางวลัหุนย ั่งยนื
Thailand Thailand Thailand Thailand Sustainability Sustainability Sustainability Sustainability Investment Investment Investment Investment ((((THSI)THSI)THSI)THSI)
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"สรา้งมลูคา่จากการเป็นองคก์รที7มกีารพฒันาอยา่งย ั7งยนื
ภายใต ้ปรชัญาการดาํเนนิธรุกจิ 3 สมบรูณ์ สรา้งสมดลุ"

Contact us

สอบถามเพิ�มเตมิ แผนกพัฒนาที�ยั� งยืน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
โทรศัพท์ 02-7288500 ต่อ 8579  โทรสาร 02-2728-8517  

E-mail : thepyuda.s@somboon.co.th 



SBG Volunteer Club Facebook Fanpage
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Thank YouThank YouThank YouThank You

““““ทาํงานทาํงานทาํงานทาํงานดวยการสรางคณุคาอยางมีความสขุ ดวยการสรางคณุคาอยางมีความสขุ ดวยการสรางคณุคาอยางมีความสขุ ดวยการสรางคณุคาอยางมีความสขุ 
สนุกสนุกสนุกสนุกกบัการพฒันาอยางกบัการพฒันาอยางกบัการพฒันาอยางกบัการพฒันาอยางตอเนื่องตอเนื่องตอเนื่องตอเนื่อง””””
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SAT/SBG
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แหลง่รวมทรพัยากร เชน่ 
เทคโนโลย ี เครื7องจกัร  อปุกรณ ์ และคน

71

องคก์รองคก์ร
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ผูบ้รหิาร/ผูบ้งัคบับญัชาผูบ้รหิาร/ผูบ้งัคบับญัชา

This image cannot currently be displayed.

คนที7ตอ้งบรหิารแหลง่รวมทรพัยากร เชน่ 
เทคโนโลย ีเครื7องจกัร อปุกรณ ์และคน
ใหถ้กูตอ้ง เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

This image cannot currently be displayed.



• ปลกูฝังวัฒนธรรมองคก์ร
• พัฒนา
• สื อสาร พดูคยุ
• สรา้งแรงบนัดาลใจ

ผูบ้รหิารองคก์รผูบ้รหิารองคก์ร

คอื การบรหิารทรัพยากรในองคก์ร เชน่ 
เทคโนโลย ีเครื องจักร อปุกรณ์ และคน

เพื อการเตบิโตอยา่งยั งยนื
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เนน้...



ชนิสา  แดงสี

ผูบ้รหิารที7จะประสบความสําเร็จ
ในการบรหิารจดัการอยา่งมคีณุภาพ + คณุธรรม จะตอ้ง..

ประสบความสาํเร็จในการบรหิารจดัการ

มปีญัญา

มคีวาม
สามารถ

มคีวามรู ้

มคีวาม
จรงิใจ+ 
มสีจัจะ

มสีต ิ+ 
ความสงบ
สํารวม

มวีนิยั
รูจ้กั

สรา้งสรรค์
และพฒันา

มกีารวาง
แผนการ
ทาํงาน

รูจ้กั
ประสาน
กบัผูอ้ ื7น

คณุภาพ คณุธรรม+
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การจัดการ
Head

คุณธรรม
Hands On

คุณลักษณะของบุคคล
Heart

คุณภาพ
Standards

Health
Role Model
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EXECUTIVE PRODUCTION SUPERVISOR : ถกลเกยีรต ิวรีวรรณ
เนื`อรอ้ง : วเิชยีร ตันตพิมิลพันธ ์
ทํานอง : สราวธุ เลศิปัญญานุช 

เรยีบเรยีง : สราวธุ เลศิปัญญานุช
Mixed down : ศริพิร แตรตลุาการ 

Guitar by : ศริโิรจน ์องคม์หัทมงคล Producer : นราธปิ ปานแร่
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ศาสตร์พระราชา

Recruit

Retention
Retire

Case – Theory – Text - Discussion

















COMPETENCY





EFFECTIVE



Human Resource Practitioner #3



               

Human Resource Practitioner #3

B.S.E. Member

Human Resource Practitioner #3 

Group 1

คุณอัจฉรา สุขเขียวคุณฉัตรพล ไชยเชิดเกียรติ คุณรจนาพร  อุทยัธรรมกุล



Human Resource Practitioner #3

การประสานพลังร่วมกันระหว่างองค์กรและพนักงานทุกระดับ
ด้วยความรัก      ที�จะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 
ภายใต้การทาํงานบนกรอบของหลักการ

ผสมผสานกับความคดิสร้างสรรค์และสนุกกับการทาํงาน



ก่อตั $งขึ $น เมื�อปี พ.ศ. 2516 

ผลติอุปกรณ์เครื�องครัวและเครื�องสุขภัณฑ์ที�มีคุณภาพ

ผลติอ่างล้างภาชนะเหลก็กล้าไร้สนิมจนเป็นที�สาํเร็จ

นําเทคโนโลยีระดับสูงมาพัฒนากระบวนการผลติให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ครองตลาดมากกว่า 80% ของส่วนแบ่งตลาดทั $งหมดในประเทศไทย



ขยายตลาด

ภมูภิาคเอเซีย
และตะวนัออกกลาง

19891986

อปุกรณ์เครื�อง
ใช้ในครัว

ขยายสาย
การผลิต

เพื�อผลติอ่าง
อาบนํ -าเหลก็ปั/ม
เคลือบสีผลสําเร็จ
เป็นโรงงานแห่งแรก
ในประเทศไทย  

19901989

อ่างอาบนํ -าเหลก็ปั/ม
เคลือบสีไปยงั
ภมูภิาคต่างๆ
 ในเอเซีย

และทวีปแอฟริกา

ผลิตภณัฑ์
ดีเด่น 

ขยาย
ตลาด
ส่งออก

This image cannot currently be displayed.This image cannot currently be displayed.





เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมการผลิตอ่างซงิค์สเตนเลส
และนวัตกรรมที�เกี�ยวข้อง  

ในภมูิภาคเอเซีย



1) พัฒนากระบวนการผลติอย่างต่อเนื�อง
       ด้วยเทคโนโลยีที�ทันสมัยและมีประสทิธิภาพ
2) ให้ความสาํคัญในการปรับปรุงคุณภาพของผลติภัณฑ์
       เพื�อความพงึพออใจสูงสุดของลูกค้าและผู้บริโภค
3) ศกึษา วจิัยและพัฒนารูปแบบของผลติภัณฑ์
      เพื�อเพิ�มอรรถประโยชน์ในการใช้งานด้วยรูปทรงที�สวยงาม 
      ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
4) พัฒนาความรู้ความสามารถ  ส่งเสริมความก้าวหน้า  
       และสร้างความผาสุกในการทาํงานแก่พนักงานทุกระดับ
5) สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมเพื�ออนุรักษ์พลังงาน  
       สิ�งแวดล้อม  และกจิกรรมเพื�อสังคม





เป็นหน่วยงานที�มุ่งมั�นที�จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรดาํเนินธุรกจิ

และเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมการผลติอ่างซงิค์สเตนเลส
และนวัตกรรมที�เกี�ยวข้อง  
ในภูมภิาคเอเซียภาย

ด้วยบุคลากรที�มีขีดความสามารถและคุณภาพชีวติที�ดี



� พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อม
      ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

� สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที�ดี
     และมีความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม



• กลยุทธ์ที� 1 : Human Resource Organization Structure• กลยุทธ์ที� 1 : Human Resource Organization Structure

1.1    ปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที�ในสายงาน Human Resources 

         เพื�อยกระดบัขีดความสามารถ HR ทีม

1.2 การพฒันาระบบการสรรหาคดัเลือก เพื�อประสทิธิภาพของหน่วยงาน

• กลยุทธ์ที� 2 : Learning and Development • กลยุทธ์ที� 2 : Learning and Development 

2.1  สร้างระบบ Development Plan  เพื�อพฒันาพนกังานให้มีความรู้
       และทกัษะพร้อมรองรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 4.0
2.2 สร้างระบบ  Rotation เพื�อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตใน
        สายงาน



ทรัพยากรมนุษย์ใน 3 มติ ิหรือ หลัก 3 Rs

Recruit

RetentionRetire

Recruit :
 การได้มาซึ�งทรัพยากร การวางแผนกาํลังคน 
 การสรรหา  การคัดเลือก  และการปฐมนิเทศ

Retention :
การรักษา

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การประเมินผลงาน  
การอบรมและพัฒนา 

การรักษาวนิัย ค่าตอบแทน 
การสอนงาน

และการให้คาํแนะนํา 
การดูแลด้านการรักษาสุขภาพ

และความปลอดภยั

Retire  :

การพ้นจากองค์กร
หรือพ้นจากการทาํงาน  
ซึ�งเกี�ยวข้องกับกิจกรรม 3 

อย่างคือ
การสัมภาษณ์เมื�อพ้นสภาพ
การเป็นพนักงาน การช่วย
หางานใหม่ การวางแผน

เกษียณอายุ



ประเดน็ปัญหาที�ควรได้รับการพฒันา 

HRM
System



วัตถุประสงค์ :

1. เพื�อศกึษากระบวนการการสรรหาวา่จ้างที�ใช้ในปัจจบุนั
2.      เพื�อพฒันากระบวนการสรรหาวา่จ้าง

การพัฒนากระบวนการสรรหาว่าจ้าง

     วธิีการดาํเนินโครงการ (แผนกจิกรรมระยะสั $น)  :    

1.   ศกึษาสภาพปัจจบุนั
       2.    กําหนดหวัข้อและวิธีการในการพฒันา
       3.     ออกแบบขั -นตอนและเงื�อนไข

     4.    นําเสนอเพื�อขออนุมัตใิห้นําไปใช้
     5.    ประเมนิผลการนําไปใช้



ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ :

1.   กระบวนการสรรหาวา่จ้างที�เป็นระบบ
       2.      ได้บคุลากรที�มีคณุภาพและทนัตอ่ความต้องการ
       3.      หน่วยงาน HR มีขีดความสามารถมากขึ -น
       4. องค์กรมีขีดความสามารถมากขึ -น
       5.      การลงทนุในการสรรหาวา่จ้างเกิดที�คุ้มคา่

การพัฒนากระบวนการสรรหาว่าจ้าง

ระยะเวลาดาํเนินการโครงการ :

1 เมษายน – 30 มิถนุายน 2560

        



No. กิจกรรมหลัก
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1 กําหนดคณะทํางานเพื�อ 1.1 กําหนดคณะทํางานในการพัฒนากระบวน P
การพัฒนา การสรรหาว่าจ้าง A

2 ประชุมคณะทํางาน 2.1 ประชุมคณะทํางาน P
A

2.2 ติดตามความคืบหน้า P
A

P

A

P
A

4 P
A
P
A
P
P
A
P
A

5 P
A
P
A
P
A

เดือน

4.5 ออกแบบแบบการรายงานผลการสรรหาว่าจ้าง

และที�เกี�ยวข้อง

5.3 ติดตามผลการใช้และปรับปรุง

นําไปปรับใช้ 5.1 OJT สร้างความเข้าใจ / ฝึกปฏิบัติ

5.2 นําไปปฏิบัติจริง

4.4 ออกแบบแบบฟอร์มที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

4.3  กําหนดวิธีปฏิบัติของกระบวนการสรรหาและที�

ดําเนินการพัฒนา

กระบวนการสรรหาว่าจ้าง
4.2 ออกแบบกระบวนการสรรหาว่าจ้าง

4.1  กําหนดหัวข้อและวิธีการในการพัฒนา

รายละเอียดการปฏิบัติ
(Key Actions) (Activity)

3 ศึกษาสภาพปัจจุบัน
3.1  ศึกษากระบวนการสรรหาว่าจ้างปัจจุบัน

3.2  สรุปสิ�งที�ควรพัฒนา

      3.1.1 กระบวนการ
      3.1.2  คู่มือ / ระเบียบปฏิบัติ
      3.1.3  แบบฟอร์มที�เกี�ยวข้อง
      3.1.4  ระบบรายงานที�เกี�ยวข้อง



กจิกรรมที� 1:  กาํหนดคณะกรรมการเพื�อการพัฒนา



กจิกรรมที� 1:  เข้าพบผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
คุณธนาคม ทศิาปราโมทย์กุล

รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อุตสาหกรรมสเตนเลสเคหภณัฑ์  จาํกัด 

ให้เกียรติoกลุ่มผู้ศึกษาองค์กรเข้าพบ



คณะทาํงานในการพัฒนากระบวนการสรรหาว่าจ้าง
ของบริษัท อุตสาหกรรมสเตนเลสเคหภัณฑ์ จาํกัด

1. คณุอจัฉรา    สขุเขียว   ตําแหน่ง  ผู้ ช่วยผู้จดัการแผนกบคุคล
2.  คณุวนิดา      ยาประดิษฐ์ ตําแหน่ง   หวัหน้างานบคุคล

กจิกรรมที� 1:  กาํหนดคณะกรรมการเพื�อการพัฒนา

คณะทาํงานในการพัฒนากระบวนการสรรหาว่าจ้าง
สมาชกิผู้เข้าอบรมหลักสูตร HR Practitioner#3

1.  คณุอจัฉรา     สขุเขียว
2.   คณุฉตัรพล   ไชยเชิดเกียรติB
3.   คณุรจนาพร  อทุยัธรรมกลุ



DIAGNOSIS PROCESSDIAGNOSIS PROCESS

PROCESS + WORK STANDARD + FORMAT + REPORT SYSTEM



สถานที�จริง
เกม็บะ

ชิ $นงานจริง
เกม็บุสึ

ข้อเทจ็จริง
เกน็จสิี



วธิีการและขั $นตอนการเกบ็ข้อมูลวธิีการและขั $นตอนการเกบ็ข้อมูล



Coaching

คณุวนิดา ยาประดิษฐ์ 
ตําแหน่งหวัหน้างานบคุคล 

บริษัท อตุสาหกรรมสเตนเลสเคหภณัฑ์ จํากดั 
โดยกลุม่ผู้ศกึษาองค์กรได้แสดง

วิธีการสมัภาษณ์พนกังานเป็นรายบคุคล
ให้ผู้ปฏิบตัิงานสรรหาได้ดโูดยใช้ทกัษะ

• การกําหนดเป้าหมาย
• การสร้างสมัพนัธ์
• การสร้างการมีสว่นร่วม
• การสมัภาษณ์ด้วยการตั -งคําถามปลายเปิด
• การเก็บรวบรวมข้อมลู
• การนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในงาน



• สภาพแวดล้อมการทํางานของแตล่ะแผนก
• บรรยากาศของพื -นที�การทํางานที�แวดล้อมพนกังานในแตล่ะแผนก
• พฤติกรรมของบคุลากรในแผนกและที�เกี�ยวข้อง
• ทศันคติของพนกังาน (ปัจเจกบคุคล) ตอ่องค์กร / ตอ่งานที�ทํางาน
• ความคาดหวงัและทศันคติของผู้บริหารต้นสงักดัตอ่การสรรหาและคดัเลือก
• ช่องทางที�พนกังานทราบข่าวการรับสมคัรงานสว่นใหญ่
• ความคาดหวงัของพนกังานที�เข้ามาร่วมงานกบับริษัทฯ
• สาเหตขุองการลาออกจากงานที�นอกเหนือจากที�ระบไุว้ในใบลาออก

PARTICIPATION



ลําดบั หวัขอ้

มเีอกสาร /
 มกีาร

ปฏบิตั ิที7ใช้
อยูจ่รงิ

QP WI Format Report Remarks

1 การวางแผนกําลังคน (ย่อย / รวม) X X X X X ปฏบิัตบิางแผนกไม่เป็นมาตรฐาน ไม่มวีธิกีารคํานวณในการ
ไดม้าซึ งจํานวนกําลังคน

2 โครงสรา้งองคก์ร � - X � X
3 โครงสรา้งหน่วยงานต่าง ๆ � - X � X

4 การจัดทําแผนอัตรากําลังคน X X X X X
ปฏบิัตบิางแผนกไม่เป็นมาตรฐาน ไม่มวีธิกีารคํานวณในการ
ไดม้าซึ งจํานวนกําลังคน

5 Job description � - X � - ด,ี รายละเอยีดมาก
6 Job Specification  � - X � -
7 การขออนุมัตติําแหน่งงาน � X X � X
8 แบบฟอรม์ขออนุมัตติําแหน่งงาน � X X � X แบบฟอรม์ดูยาก และไม่เป็นเครื องมอืท ี ดใีนการตรวจสอบ

9 สื อโฆษณา /  ประชาสัมพันธ์ � X X � X
ยังไม่ม ีWebsite ของตัวเอง / ลงสอื Jobthai บา้ง / ใชว้ธิ ี
ปิดประกาศรับสมัครในโรงงาน

10 แบบฟอรม์สมัครงาน (Paper / Online) � - - � X มแีบบฟอรม์ Paper  ไม่มรีะบบการรายงานจํานวนใบสมัคร

11 แบบฟอรม์สัมภาษณ์งาน � - X � X มแีบบฟอรม์แบบเดยีวใชก้ับทุกตําแหน่ง และไม่มรีะบบ
รายงานผล

12 ขอ้สอบที เก ี ยวขอ้งกับการสรรหาคัดเลอืก � - - - - จากการสอบถามมกีารจัดใหม้ขีอ้สอบบา้งบางตําแหน่ง
13 คู่มอืการสัมภาษณ์ � X X - -
14 ตารางอํานาจดําเนนิการ � X X - -
15 เอกสารแจง้สทิธิ{ � - - - -
16 ใบส่งตัวตรวจสุขภาพ X X X X X
16 สัญญาจา้ง � - - � -
17 แบบฟอรม์ควบคุมการเปลี ยนแปลงพนักงาน - - - - -
18 แบบฟอรม์ยืนยันพนักงานเขา้ปฐมนเิทศ X X X X X
19 แบบประเมนิผลการปฐมนเิทศ X X X X X
20 แบบประเมนิผลการทดลองงาน � - - � -

สาํรวจสภาพปัจจุบนักระบวนการสรรหาวา่จา้งและกระบวนการที7เก ี7ยวขอ้ง

บริษัท อุตสาหกรรมสเตนเลสเคหภัณฑ์ จาํกัด



Effective

Recruitment

Job 

Advertisemen
t

CV Search
Employee 

Referral

Job Fairs

Internship 

Programs

Head Hunting
Service

Monitor/Follow up / Report

CompetencyCompetencyCompetency



PARTICIPATION

DEVELOPMENTDEVELOPMENT

�
�
�
�

�
�

1) คูม่ือการจดัทําแผนกําลงัคนประจําปี

2) คูม่ือการขออนมุตัิตําแหน่งงาน

3) คูม่ือการสรรหาวา่จ้าง

4) แบบฟอร์มวางแผนกําลงัคน

5) แบบฟอร์มขออนมุตัิตําแหน่งงาน

6) รายงานความคืบหน้าการสรรหาวา่จ้าง



แผนปฏิบตัิ

งานที�ชดัเจน

ติดตามประเมินผล

กลยุทธ์การสรรหาต้องเป็นเชงิ
รุกทั $งด้านปริมาณและคุณภาพ

แผนกาํลังคน

ต้องกาํหนดออกมาเป็นกลยุทธ์

ต้องมีข้อมูลเกี�ยวกับกับการวางแผนอัตรากาํลังคน

วางแผนอัตรากาํลังที�สอดคล้อง

กับกลยุทธ์องค์กร (ระยะสั $น / ระยะยาว)



HR System Development Road Map

Where are we now ?

Where do we want to go ?

How we will go there ?

พฒันา
กระบวนการ
สรรหาว่าจ้าง

พฒันา
กระบวนการ
สรรหาว่าจ้าง
และระบบการ
สรรหาภายใน

สร้างระบบ 
Career Path & 
Career 
Development

พฒันา / สร้าง
ระบบอื�น ๆ ให้
ครอบคลุมมติ ิ
Retention & 
Retirement

2018

2017

2019

2020



       ศึกษากระบวนการสรรหาว่าจ้างที�ใช้ในปัจจุบัน

          พัฒนากระบวนการสรรหาว่าจ้างและที�เกี�ยวข้อง

สิ�งที�ได้รับจาก
การพัฒนากระบวนการสรรหาว่าจ้าง ทางตรง



ความรู้จาก
หลกัสตูร

การบริหาร
จดัการ

การศกึษา
ค้นคว้า

     เรียนรู้ในการทาํงานร่วมกันบนความแตกต่าง     

คดิ     วเิคราะห์  เชื�อมโยง  สรุปความ เรียบเรียง    ถ่ายทอด

ความ
เพียร

ความ
เพียร

เข้าใจ        เข้าถงึ        พัฒนา



ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภมูิ
คุ้มกันที�ดี

ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื�อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สตปิัญญา แบ่งปัน

นํา
ไปสู่

เศรษฐกจิ/สังคม/สิ�งแวดล้อม/วัฒนธรรม

สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลง



พอประมาณ

ความพอดีที�ไม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกนิไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื�น

• กาํหนด Vision / Mission / Strategy HR อยู่ในขอบเขตที�สามารถ
ดาํเนินการได้สอดคล้อง Mission องค์กร

• จับประเดน็สาํคัญ เพื�อแก้ปัญหาให้ตรงจุด
• คาํนึงถงึบริบทองค์กร
• คัดกรองและบริหารข้อมูล 

ทางสายกลาง



มีเหตุผล

การตัดสินใจเกี�ยวกับระดับความพอเพยีงนั$นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพจิารณาจากเหตุปัจจัยที�เกี�ยวข้องตลอดจนคาํนึงถงึผลที�คาดว่าจะเกดิขึ $น

จากผลกระทบนั$นอย่างรอบคอบ

• SWOT องค์กร และแผนก HR

• กาํหนดกลยุทธ์ จากผลของการวเิคราะห์องค์กรและแผนก HR

• ลาํดับความสาํคัญก่อนหลังของการแก้ปัญหา Weak Point

• กาํหนดวัตถุประสงค์ / แผนกจิกรรม และวธิีการในแต่ละขั $นตอนของแผน

ทางสายกลาง



มีภมูิคุ้มกันที�ดี

การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี�ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที�จะเกดิขึ $น
โดยคาํนึงถงึความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที�คาดว่าจะเกดิขึ $นในอนาคต

• SWOT แผนก HR และ การวนิิจฉัยกระบวนการ HR

• กาํหนด Vision / Mission / Strategy HR ที�สอดคล้องและตอบสนอง
      กลยุทธ์องค์กร เพื�อสร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
• HR Strategy ที�มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรภายในไปพร้อมกับการพัฒนาระบบ

ให้เข้มแขง็

ทางสายกลาง



ความรู้เกี�ยวกับวชิาการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบ
ที�จะนําความรู้เหล่านั$นมาพจิารณาให้เชื�อมโยงกัน เพื�อประกอบ

การวางแผนอย่างระมัดระวัง

เงื�อนไข



ตระหนักในคุณธรรม มีความซื�อสัตย์ สุจริตและมีความอดทน 
มีความเพียร ใช้สตปิัญญาในการดาํเนินชีวติ

เงื�อนไข

• รักษาความลับ ผลประโยชน์ ให้ข้อมูลที�ถูกต้องและไม่บดิเบือน
จากความเป็นจริง

• แสดงเจตนาที�ชัดเจนและเปิดเผย
• นําความรู้มาเป็นหลักในการทาํงาน
• แบ่งปันความรู้ 



ยกระดับความรู้ทกัษะบุคลากรระดับบริหาร และทมี  HR 

พฒันาระบบและกระบวนการปฏบิตังิาน แบบสร้างการมีส่วนร่วม

ความเข้าใจ

พฒันา

Inside 
Out



พฒันา

มั�นคงและยั�งยืน

      พฒันาความคดิ    พฒันาคน     พฒันาชีวติ



ศาสตร์พระราชา กับการสรรหาว่าจ้าง 

… “จะขอเดนิ

เหนื�อยยากเพียงไหน

ตามรอยเท้าพ่อ ไป
ไม่ทาํให้พ่อผิดหวัง” 
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บรษิทั อตุสาหกรรมสเตนเลสเคหภณัฑ ์จาํกดั



คดิ     วิเคราะห์  เชื�อมโยง  สรุปความ  เรียบเรียง  ถ่ายทอด���� ���� ���� ���� ����
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บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

เนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ 
ทํานอง : สราวุธ เลิศปัญญานุช



โดย...คุณภานินี นิมากร และ คุณสรรพสิทธิ อุดมบุญดี
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพัฒนาทางโอกาสมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
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มลูนธิสิง่เสรมิศลิปาชพี

ในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนินีาถ
 (ในรชักาลที7 9)
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เก็บตก

“SAT/SBG” 
นอ้มนํา

การทรงงาน

กรณีศกึษา
บรษิทั อตุสาหกรรม
สเตนเลสเคหภณัฑ ์

จํากดั

มลูนธิสิง่เสรมิ
ศลิปาชพี

ในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนินีาถ
 (ในรชักาลที7 9)

สรปุ

ถอดบทเรยีนถอดบทเรยีน

ถอดบทเรยีน
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บทเพลง "สืบต่อไป" บทเพลงแห่งการสานต่อพระราชปณิธาน
โครงการ ๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน  

จัดทําโดย : บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ผู้แต่งทํานอง : หนึ่ง จักรวาล เสาธงยุติธรรม

ผู้แต่งคําร้อง : แม็ค ศรัณย์ วงศ์น้อย



พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๓๓

“ ต่างคนต่างมีหน้าที่ 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทําเฉพาะหน้าที่นั้น 

เพราะว่าถ้าคนใดทําหน้าที่เฉพาะของตัว

โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไม่ได้ 

เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน

จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมี

ความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทํา ”
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ด้วยความขอบคุณ....

หนังสือ ฅน (People Magazine) Vol.4.2559 หน้าที่ 8-13

ถอดรหัส พระมหาชนก คติธรรมการพัฒนามนุษย์ ตามแนวทาง “การฟื้นฟูต้นมะม่วง”

และ หนังสือ การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 107-109

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และ หนังสือ ฅน (People Magazine) Vol.2.2559 หน้าที่ 37

เชิงอรรถความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรยายของ Peter M.Senge จากมุมมองของศิษย์ผู้ติดตาม

โดย ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

+  +  +  +  +  +  +

หนังสือ ฅน (People Magazine) Vol.4 2559 หน้าที่ 20-28

การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”

โดย รศ.ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร
อาจารย์หลักสูตรการจัดการ  มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล
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หนังสือ ฅน (People Magazine) Vol.4 2559 หน้า 30-33

หลักปฏิบัติ 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท

ข้อมูลจากหนังสือ “หลักธรรม หลักทําตามรอยพระยุคลบาท”

โดย  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

+  +  +  +  +  +  +

หนังสือ ฅน (People Magazine) Vol.4 2559 หน้า 18

การสร้างนวัตกรรม ตามแนวพระราชดําริ เพื่อการนํามาประยุกต์ใช้ในองค์กร

โดย คุณลลิต  ถนอมสิงห์
รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

ผู้ช่วยเลขาธิการ สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

+  +  +  +  +  +  +

กรณีศึกษา ของบริษัท อุตสาหกรรมสเตนเลสเคหภัณฑ์ จํากัด

ด้วยความขอบคุณ....
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คุณภานินี นิมากร และคุณสรรพสิทธิ อุดมบุญดี
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพัฒนาทางโอกาสมนุษย ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

+  +  +  +  +  +  +

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

คุณรจนาพร อุทัยธรรมกุล
ผู้จัดการแผนกบุคคล

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด / (บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์)

+  +  +  +  +  +  +

คุณศุภฤกษ์ แก้วเกตุ
ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบการจัดการ

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) / (บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์)

+  +  +  +  +  +  +

ด้วยความขอบคุณ....
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้เขียนหนังสือ ให้ข้อคิดกับพวกเราคนไทยทุกคนว่า

“59 ปีที่ผ่านมานั้น ได้ทรง หมดทุกอยา่ง ได้ทรง หมดทุกอยา่ง 

ทรง หมดทุกอย่าง เพื่อรักษาประเทศนี้ไว้... 

พวกเราพสกนิกร พระเจ้าอยู่หัว แต่ พระเจ้าอยูเ่ลย 

ขอยกพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งที่ได้ให้ข้อคิด และกําลังใจในการทําความดีที่ว่า

“ที่สําคัญที่สุด คือ คือ ไม่ย่อท้อใน

สิ่งที่ดีงามนั้น ทํามันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันครึ ทําดีนี่ 

แต่ขอรับรองว่า การทําดีไม่ครึ  ต้องมีความอดทน  

เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง
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asaniya.s@somboon.co.th
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ศิลปิน: นันทิดา แก้วบัวสาย, อรวี สัจจานนท์, สุเมธ องอาจ, อุเทน 
พรหมมินทร,์ ปนัดดา เรืองวุฒิ, ภูวนาถ คุนผลิน

คําร้อง/ทํานอง: ยินดี รําพัน
เรียบเรียง: วิชัย ปุญญะยันต์


