การพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็ นสินทรัพย์ทีมีคา่ สูงสุดในการดําเนินธุรกิจ ดังนัน# แนวคิดเกียวกับการพัฒนาบุคลากรควรเป็ น
การลงทุนอย่างต่อเนืองระยะยาว บริ ษัทฯได้ ดําเนินการในการพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับนโยบายและสภาวการณ์ ด้ วย
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้ เครื องมือในการพัฒนาบุคลากร 2 รู ปแบบ ได้ แก่ การสอนงาน
(Coaching) การแบ่งปั นความรู้ (Knowledge Sharing) และ การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพือให้ บคุ ลากร
สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพเพือส่งมอบสินค้ าทีเหนือความ
คาดหวังให้ กบั ลูกค้ า ซึงจะสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั องค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยังยืน ทังนี
# # บริ ษัทฯได้ จดั ทํา
โครงการพัฒนาบุคลากรทีครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี #
1. การพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Development)
บริ ษัท ฯ ได้ เล็งเห็นความสําคัญต่อการสร้ างและเตรี ยมความพร้ อมด้ านบุคลากรทีจะมารองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
โดยได้ กําหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานกลุม่ ผู้มีศกั ยภาพสูง (High Potential Development) ปั จจุบนั โครงการดังกล่าว
ได้ ดําเนินการมาแล้ ว ทังหมด
#
V รุ่น มีจํานวนทังหมด
#
WX คน ได้ มีการกําหนดแผนการพัฒนารายบุคคลทีเหมาะสม (Individual
Development Plan :IDP) พนักงานทีได้ รับการคัดเลือกมีโอกาสในการเรี ยนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง นอกจากนี # บริ ษัท
ฯ ยังส่งเสริ มให้ พนักงานมีเวทีทีจะแสดงออกถึงศักยภาพ โดยการมอบหมายโครงการพิเศษทีมีความท้ าทาย เช่น “โครงการ
TNL ก้ าวสูป่ ี ที VX” รวมถึงสนับสนุนทีมงานให้ มีความแข็งแกร่ งเพือร่วมสร้ างผลงานให้ เป็ นทียอมรับและสอดคล้ องกับทิศทาง
ขององค์กร
+. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที-เป็ นกําลังสําคัญของหน่ วยงาน ( Key Person Development)
บริ ษัทฯ มุ่งมันพัฒนาและเตรี ยมความพร้ อมในด้ านการพัฒนาบุคลากรกลุม่ ทีเป็ นกําลังสําคัญของหน่วยงาน หรื อ Key
Person โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทีมีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสม มีความรู้ความเชียวชาญในงานทีรับผิดชอบ มีบคุ ลิกภาพและ
พฤติกรรมการทํางานด้ วยความมุง่ มันตังใจ
# รวมทังมี
# ทศั นคติทีดีต่อการทํางาน ซึงฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ ร่วมกับหน่วยงานต้ น
สังกัดจัดทําแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ด้ วยรูปแบบการเรี ยนรู้พฒ
ั นาทีหลากหลาย
เช่น การสอนงาน การแบ่งปั นความรู้ การมอบหมายโครงการ การฝึ กอบรมภายในและภายนอก เป็ นต้ น และเพือให้ ได้ ข้อมูลใน
การพัฒนาบุคลากรอย่างแท้ จริ ง จึงได้ จัดให้ มีการประเมินรายบุคคล โดยให้ ผ้ ูเกียวข้ องเป็ นผู้ประเมิน ตลอดจนดําเนินการ
ติดตามผลกับผู้บงั คับบัญชา ปี ละ 2 ครัง# เพือให้ การพัฒนาบุคลากรกลุม่ ทีเป็ นกําลังสําคัญ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และ
เกิดประโยชน์สงู สุด
3. การฝึ กอบรม
นอกจากโครงการพัฒนาบุคลากรทีได้ จดั ทําแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการ
ฝึ กอบรมและพัฒ นาบุ ค ลากรทุก ระดับ ตัง# แต่ ร ะดับ บริ ห าร ระดับ จัด การ และระดับ
ปฏิบัติการ เพื อเป็ นแนวทางการพัฒ นาบุคลากรอย่างสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ เป็ นการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้ จดั การฝึ กอบรมให้ กบั บุคลากรในทุกระดับ
ดังนี #
ระดับบริ หาร เช่น
• หลัก สูต ร “CAC (Coalition Against Corruption) การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอรัปชัน”
• หลักสูตร “การเตรี ยมความพร้ อมด้ านโลจิสติกส์เมือเข้ าสูอ่ าเซียน”
• หลักสูตร “สร้ างความสุขให้ พนักงานเครื อสหพัฒน์”

ระดับจัดการ เช่น
• หลักสูตร “การบริ หารความเสียง”
• หลักสูตร “ระบบการจัดการสิงแวดล้ อม ISO 14001”
• หลักสูตร “CSR Engagement”
• หลักสูตร “การอนุรักษ์ พลังงาน”
ระดับปฏิบตั ิการ เช่น
• หลักสูตร “Trend Fashion”
• หลักสูตร “Industrial Work Study”
• หลักสูตร “Email Writing”
• หลักสูตร “เทคนิคการแก้ ปัญหา & ตัดสินใจ”
ทังนี
# ห# ัวใจสําคัญ ของการฝึ กอบรมและพัฒ นาบุคลากร คือ การติดตามและวัดผลในด้ านความรู้ ทีได้ รับ รวมถึงการ
ถ่ายทอดความรู้ให้ กบั ผู้เกียวข้ อง เพือให้ บคุ ลากรได้ นําสิงทีเรี ยนรู้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการทํางาน และปรับปรุงพัฒนา
งานให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึ #น
ในปี oppq บริ ษัทฯ ได้ จดั การอบรมโดยแยกเป็ นการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จํานวน 96 หลักสูตร และ
ภายนอกองค์กร (Public Training) จํานวน 112 หลักสูตร รวม 208 หลักสูตร มีบุคลากรทีได้ รับการอบรม จํานวน W,389 คน
แบ่งเป็ น o ระดับ ได้ ดงั นี #
หัวหน้ างาน opy คน (คิดเป็ น Wy%)
พนักงานปฏิบตั ิการ W,W2X คน (คิดเป็ น {W%)
สัดส่วนบุคลากรทีได้ รับการฝึ กอบรมในแต่ละสายงาน มีดงั นี #
1.ปี 2557 มีบุคลากรทีไดรั้ บการอบรม (นับรายชือไม่ซํา)
้ ล ณ วันที พ.ย. 2014)
(ขอมู
หัวหน ้างาน
ปฏิบัตก
ิ าร

จํจําานวนบุ
กรที
-เข้ าเข้รับารัการฝึ
กอบรม
นวนบุคลากรขององค์
คลากรขององค์
กรที
บการฝึ
กอบรม
259
1130
1389

%
100

สัดส่วนบุคลากรแต่ละสายงานที-ได้รับการฝRกอบรม

หน่วยงาน สายงานธุรกิ
สายงานผลิ
จ
สายงานสนั
ต
บสนุน
บุคลากรทีผ่านการอบรม
93.00
39.00
73.00
บุคลากรทังหมด 7.00
61.00
27.00

80
60

19%19%
หัวหน้ างาน
หัวหน้างาน
81% 81%

ปฏิ บัติกปฏิ
าร บตั ิการ

40

93%

73%
39%

20
0
สายงานธุรกิจ

สายงานผลิต

บุคลากรทัSงหมด (%)

สายงานสนับสนุน

บุคลากรที-ผ่านการอบรม (%)

4. การพิจารณาให้ ทุนการศึกษาแก่ พนักงานและบุตรหลานพนักงาน
ตามทีบริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มให้ บุคลากรมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ เพิมเติมความรู้ เกียวกับ
การทําสินค้ าแฟชัน ความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยีทีเหมาะสม สอดคล้ องกับ
การดํ าเนิ น ธุ รกิ จ และเอือ# ต่อ การสร้ างความเจริ ญ เติ บ โตที ยังยื น ของธุรกิ จ จึงได้
พิจารณาให้ ทนุ การศึกษาหลักสูตรอาภรณ์นิรมิต ซึงจัดโดยสถาบันไทยบุนกะแฟชัน
สถาบัน ฯดัง กล่า ว เป็ นความร่ ว มมื อ ระหว่า งเครื อ สหพัฒ น์ กับ Bunka Fashion
College ประเทศญี ปุ่ นจัดตัง# ขึ #น โดยมีวตั ถุป ระสงค์ เพื อวางรากฐานด้ านวิชาการ
แฟชันในประเทศไทย เสริ มสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะ ความเชียวชาญในแต่ละสาขาของ
ผลงานของพนักงานที-ได้ รับทุนฯ

งานแฟชันนันๆ
# และเป็ นสือกลางในการแลกเปลียนความรู้ และพัฒนาการด้ านแฟชันของประเทศไทยและนานาชาติ เพือสร้ าง
ความเจริ ญก้ าวหน้ า และทันสมัยให้ กบั วงการแฟชันไทย
สําหรับในปี การศึกษา 2557 นี # บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาและมอบทุนการศึกษาด้ านการออกแบบแฟชันแก่พนักงาน รุ่นที p
ในหลักสูตร “Fashion Creation & Fashion Professional” ของสถาบันไทยบุนกะแฟชัน ประจําปี การศึกษา oppq จํานวน W
ทุน ได้ แก่ น.ส.ดวงเดือน สามารถ หน่วยงาน ผลิตชุดสตรี รวมทังสิ
# #น o„X,XXX บาท (ตลอดหลักสูตร o ปี )
จากปั ญหาการขาดแคลนแรงงานฝี มือในธุรกิจสิงทอ บริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อสหพัฒน์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุ งเทพ จึงมีนโยบายร่ วมมือกันทางวิชาการ ในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริ ญญาตรี ในธุรกิจสาขาดังกล่าว
มุง่ หวังเพิมศักยภาพในการแข่งขันของกลุม่ อุตสาหกรรมสิงทออย่างยังยืน จึงได้ มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ
ทางวิ ช าการ (MOU) เมื อวัน จัน ทร์ ที oo ธัน วาคม oppq โดยเป็ นการจัด ทํ า โครงการพัฒ นาการรวมกลุ่ม และเชื อมโยง
อุต สาหกรรม (Cluster) โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื อสนับ สนุน ทุน การศึก ษา การฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ หรื อ ฝึ กสหกิ จศึก ษา
สนับ สนุน ผู้ท รงคุณ วุฒิ เพื อเป็ นวิ ท ยากร
การจั ด หาสถานประกอบการเพื อเข้ า
ปฏิ บัติ ง าน และความร่ ว มมื อ ในการจั ด
กิ จกรรมทางการศึกษาอืนๆ อีกมากมาย
ทังนี
# #โครงการความร่ วมมือดังกล่าวถือเป็ น
การสร้ างรากฐานทางการศึ ก ษา สร้ าง
บุคลากรยุคใหม่ทีมีคุณภาพ สามารถเพิม
ผลิ ต ภาพทางการผลิ ต อั น จะนํ า มาซึ ง
ค วาม ได้ เป รี ย บ ท างก ารแข่ ง ขั น ขอ ง
อุตสาหกรรมไทยอย่างยังยืน
โครงการพัฒนาครูฝึกเย็บเสือS เชิตS (Sensei Project for Developing Shirt)
ด้ วยความมุง่ มันในการสร้ างและพัฒนาบุคลากรในสายการผลิตให้ สามารถสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยฝี มือการตัดเย็บที
ประณี ต พิถีพิถัน มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล อันสอดคล้ องกับ
พัน ธกิ จ ในการสร้ างความพึ ง พอใจให้ กั บ ลูก ค้ า ด้ ว ยการพัฒ นา
คุณ ภาพสิ น ค้ า ที เป็ นเลิ ศ บริ ษั ท ฯ จึ ง ดํ า เนิ น นโยบายการพัฒ นา
บุค ลากร “โครงการพัฒ นาครู ฝึกเย็บ เสื #อเชิ ต# ” (Sensei Project for
Developing Shirt) ม าอย่ า งต่ อเนื อง ตั ง# แต่ ปี พ .ศ .oppp ดั ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ ในการเสริ มสร้ างศักยภาพของหัวหน้ างาน
ในสายการผลิตให้ เหมาะสมกับลักษณะงานในอนาคต เป็ นการสร้ าง
ครูฝึกทีเป็ นต้ นแบบทีดีในการนําหลักการเย็บเสื #อเชิ #ตทีถูกต้ อง เพือให้
งานได้ คุ ณ ภาพ และป ระสิ ท ธิ ภาพ สาม ารถไป สอนงาน ใน
คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการผู้จดั การบมจ.ธนูลกั ษณ์
สายการผลิตให้ กับพนักงานเย็บในทุกสาขาทุกโรงงานทีมีการผลิต
Mr.Takeo Saito ประธานบริ ษัท Rio Bianco Inc.
เสื #อเชิ #ต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้ าภายนอก อีก
Ms.Keiko Hatada อาจารย์ผ้ เู ชียวชาญขององค์กร
ผู้บริ หาร และครูฝึก บมจ.ธนูลกั ษณ์
ทังเป็
# นการนําสิงทีได้ เรี ยนรู้ เข้ ามาปรับใช้ กับการพัฒนาการผลิตทัง#
สินค้ าในประเทศและสิน ค้ าส่งออก เพื อเป็ นการรองรับ ลูก ค้ ากลุ่ม
ต่างๆ ทีมีความหลากหลายมากยิงขึ #น

โครงการดังกล่า วบริ ษั ท ฯ ได้ รับ ความร่ วมมื อ เป็ นอย่า งดี จ ากบริ ษั ท Rio Bianco Inc. ซึงตัง# อยู่ในจังหวัด ฟุ คุชิ ม ะ
(Fukushima) ประเทศญีปุ่ น ตลอดมา ซึงบริ ษัท Rio Bianco Inc. มีความเชียวชาญในการผลิตเสื #อเชิ #ตและเป็ นทียอมรับในการ
ผลิตทีมีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพทีโดดเด่น โดยได้ รับการสนับสนุนจากท่านประธานบริ ษัท Mr.Takeo Saito ทีได้ มอบหมาย
ให้ Ms. Keiko Hatada ซึงเป็ นอาจารย์ผ้ ูเชียวชาญขององค์ กรมาถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการเย็บระดับมาตรฐานสากล
ให้ กบั พนักงานทีผ่านการคัดเลือกในการเข้ าร่วมโครงการ ซึงบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีสถานทีฝึ กปฏิบตั ิและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ทีครบครันเพือสร้ างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ทีเน้ นผลสัมฤทธิ‡ในการเรี ยนการสอน นอกจากนี #ยังได้ เสริ มสร้ างทักษะทางด้ าน
Soft Skills อย่างต่อเนือง อาทิ ทักษะการสอนงาน ทักษะการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการคิดตัดสินใจและแก้ ไข
ปั ญหา เพือให้ กลุม่ ครูฝึกเหล่านี #มีทกั ษะทีเก่งงาน และเก่งคนอันจะนํามาซึงประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรต่อไป

บรรยากาศการเรี ยนรู้ในสถานทีฝึ กปฏิบตั ิจริ ง

บรรยากาศการสรุปผลทดสอบการเย็บเชิ #ต

กรรมการบมจ.ธนูลกั ษณ์ และ บริ ษัท Rio Bianco Inc. ถ่ายรูปร่วมกับ
พนักงานทีได้ รับโอกาสเดินทางไปเรี ยนงานทีบริ ษัท Rio Bianco Inc. ประเทศญีปุ่ น

นอกจากนี # ในปี oppq บริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มและให้ โอกาสกลุม่ ครู ฝึกดังกล่าวในการเดินทางไปศึกษาเรี ยนรู้ เทคนิคการ
ผลิต ในด้ า นต่า ง ๆ ณ บริ ษั ท Rio Bianco Inc. ประเทศญี ปุ่ น เป็ นระยะเวลา 3 สัป ดาห์ จากการไปเรี ย นรู้ ดังกล่า วได้ รั บ
ประโยชน์ ต่อ การพัฒ นางานเทคนิ ค แพทเทิ ร์น การเพิ มประสิท ธิ ภ าพการผลิต ด้ วยการใช้ เครื องจัก รเครื องช่ วยเย็ บ และ
วัฒนธรรมการทํางานสไตล์ญีปุ่ น พร้ อมทังมี
# การขยายผลต่อยอดการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เกียวข้ องเพือนําความรู้ทีได้ รับมาประยุกต์ใช้
ในการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิงขึ #น อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ หวังเป็ นอย่างยิงว่าโครงการ
ดังกล่าวจะนํามาซึงความเป็ นเลิศในการสร้ างคุณภาพสินค้ าและผลิตภัณฑ์เพือส่งมอบให้ กบั ลูกค้ า และสร้ างความได้ เปรี ยบใน
การแข่งขันทางธุรกิจอย่างยังยืน

