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4.2 บ่มเพาะคนเก่ง

4.2.1 บ่มเพาะคนเก่งโดยพัฒนาศักยภาพพนักงานตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร

ดงันัน้ ศนูย์การเรยีนรู ้ (Somboon Learning Academy: SLA)  
จึงเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทด้วยการจัดระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และหลักสูตร
อบรมภายในครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐาน (Core course) และ
หลักสูตรเฉพาะทางตามสายอาชพี (Specialty course) รวมถงึ 
การเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอหลักสูตรทีจ่ดัอบรมโดยองค์กรได้
ตามความเหมาะสมและความสนใจอกีด้วย ในปี 2560 ศนูย์การ
เรยีนรูบ้รษิทัสมบรูณ์ ได้จดัหลักสูตรภายใน แบ่งออกเป็น 10 หมวด  
82 หลักสูตร  ดังนี้

บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ  
มุง่เน้นการวางรากฐานทัง้ความรูเ้ชิงทฤษฎแีละการมคีวามเชีย่วชาญ 
ตามสายอาชีพ โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรไปสู่การปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กร ด้วยความมุ่งหวังให้เกิดการหล่อหลอมและพัฒนา
ไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลิศด้านคุณภาพ 
และล�า้หน้าด้วยการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นปัจจัย
ความส�าเร็จที่ส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท 
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4.2.2 บ่มเพาะคนเก่งด้วยการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน

ในปี 2560 บรษิทัได้ลงทนุด้านการพฒันาศกัยภาพพนกังาน เพือ่ให้เป็นคนเก่ง และพร้อมก้าวไปสูก่ารเป็น “ฅนสมบรูณ์” ใช้งบประมาณ 
5.6 ล้านบาท จัดอบรมกว่า 82 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมอบรมคิดเป็น 100% ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด ชั่วโมงอบรมของพนักงาน 
18.12 ชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี

รายละเอียด 2560 2559 2558

เงินลงทุน (ล้านบาท) 5.6 7.7 7.5

จ�านวนหลักสูตร 82 78 80

จ�านวนพนักงานที่เข้าอบรม 100% 100% 100%

จ�านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน 18.12 17.42 17.28

จ�านวนพนักงานที่ได้ปรับต�าแหน่ง (คน) 67 79 74

4.2.3 บ่มเพาะคนเก่งด้วยการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเสมอภาคของพนักงาน

บริษัทค�านึงถึงหลักความเสมอภาคในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกเพศและทุกระดับได้รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน

ระดับพนักงาน
 
 

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี

2560 2559 2558

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

หัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ (ชาย 85% หญิง 15%) 15.41 2.71 14.98 2.44 14.59 2.68

ผู้จัดการแผนก (ชาย 78% หญิง 22%) 14.14 3.98 17.28 3.13 14.61 2.66

ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป (ชาย 90% หญิง 10%) 16.31 1.81 16.54 0.88 16.77 0.39

ผู้บริหารระดับสูง (ชาย 91% หญิง 9%) 16.49 1.63 14.11 3.31 14.57 2.08

รวมชายและหญิง 18.12 17.42 17.28

หมายเหตุ (1) ปี 2560 มีจ�านวนพนักงานทั้งหมด 2,772 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2,356 คน และเพศหญิง 416 คน
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4.2.4 บ่มเพาะคนเก่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีมุ่งเน้นความเข้าใจตั้งแต ่
พ้ืนฐาน การฝึกฝนจนเกิดทกัษะและความเช่ียวชาญ สามารถประยกุต์ 
วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ด้วย
การสร้างเป็นมาตรฐาน (Standardization) ที่สามารถถ่ายทอด
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรที่เข้มแข็ง  

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการในโครงการที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 4 โครงการ ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาคนเก่งที่สร้างคุณค่าต่อ
องค์กร และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายการเติบโต
อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื บรษิทัฯ ยงักระตุน้ให้พนกังานมส่ีวนร่วม
กจิกรรม ส่งข้อเสนอแนะ (Suggestion) การคดิปรบัปรงุ เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการท�างานอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด Kaizen

1) Suggestion &  Kaizen  มีจ�านวน 170 โครงการ สามารถลดต้นทุนได้จ�านวน 2,752,364.68 บาท

2) QCC Project มีจ�านวน 202 โครงการ สามารถลดต้นทุนได้ 17,432,512.04 บาท

3) Toyota Production System-TPS Project มจี�านวน 10 โครงการ สามารถลดต้นทนุได้ 6,978,671 บาท

Improvement Project 2017

โครงการ วัตถุประสงค์ คุณค่าต่อองค์กร

Action Learning 
Project
(ระดับผู้บริหาร)

• พัฒนาผู้บริหารให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกลุ่มย่อยต่าง
สายงาน เพื่อสร้างโอกาสและเร่งการพัฒนา Talent และ 
Successor เพื่อสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

• มุ่งเน้นการน�าศักยภาพและประสบการณ์มาวิเคราะห์/แก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ

มีบุคลากรที่พัฒนา
องค์กรให้เติบโตได้
อย่างต่อเนื่อง

Key Man 
(ระดับปฏิบัติการ)

• ยกระดับพนักงานในกระบวนการ Forging Machining และ 
Heat Treatment ให้สามารถพฒันาเทคโนโลยไีด้เอง

• สร้าง Process Know-How จาก Process Mapping 
Competency Gap และพฒันาหลกัสตูรของแต่ละกระบวนการ

บริษัทมีบุคลากรที่มี
ความพร้อมรับการ
ขยายธุรกิจใหม่ใน 
ต่างประเทศ

Re-Train 
(ระดับปฏิบัติการ)

• พฒันาพนกังานในสายการผลิตปัจจบุนั ด้วยการทบทวนความรู้
และหลกัการ (Total Productive Maintenance : TPM)

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในสายการผลติ ลดการ
สูญเสีย และเพิม่ผลติ

Pre-Operation 
(พนักงานใหม่
ระดับปฏิบัติการ)

• พฒันาพนกังานใหม่ระดบัปฏบิตักิาร ก่อนเข้าสูส่ายการผลติ
• พนกังานใหม่ทีผ่่านการอบรม สามารถเป็น Man Power Bank 
เพือ่หมนุเวยีนและทดแทนพนกังานทีม่กีารโยกย้ายไปรบัต�าแหน่ง 
หรอืลาออกได้ 100%

บริษัทสามารถเดินสาย
การผลิตได้อย่างต่อเนือ่ง
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4.2.5 บ่มเพาะคนเก่งด้วยการสร้างวฒันธรรมองค์กรสูค่วามยั่งยนื ภายใต้โครงการ “มุง่สูส่ิ่งทีด่กีว่า”  

บริษทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการสร้างและพฒันาวฒันธรรมองค์กร 
เนือ่งจากเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ะขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลวุสิยัทศัน์ 
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี

ในปี 2560 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมองค์กร 
ผ่านช่องทางการสือ่สารทีห่ลากหลายครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย
ในบริษัท เช่น อีเมล SBG Weekly News บอร์ดประชาสัมพันธ์  
เสยีงตามสาย เป็นต้น เพือ่ให้เกดิความเข้าใจถงึความส�าคญัในการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กรกิจกรรมท่ีโดดเด่นและสามารถส่ือสารได้อย่าง 
มีประสิทธิผล คือ โครงการ “มุ่งสู่สิ่งท่ีดีกว่า” โดยมุ่งเน้นการ
ท�าความเข้าใจนิยามของวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 6 พฤติกรรม 
โดยสอดแทรกผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ด้วยการใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ ดังนี้
1. ฐานกิจกรรมลกูโป่งลอยฟ้า โดยให้แต่ละทมีดแูลลกูโป่ง 5 ลกู 

ให้ลอยอยูบ่นฟ้า 5 นาท ีเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาทมีและมีวนิยั
2. ฐานกิจกรรมสไลด์แก้วน�า้ โดยให้พนกังานสไลด์แก้วทลีะ 1 คน 

และนบัคะแนนตามช่องคะแนนรวม  เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความ
รอบคอบและใส่ใจลกูค้า

3. ฐานกจิกรรมส่งน�า้ตามระยะ โดยให้พนกังานเคลือ่นย้ายแก้วน�า้
จากหวัโต๊ะไปยงัท้ายโต๊ะให้เรว็ทีส่ดุและเหลอืน�า้ในแก้วมากทีส่ดุ 
เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาทมีและสร้างสรรค์สิง่ใหม่

4. ฐานกจิกรรมสานใยย้ายกระด้ง โดยแต่ละทมีย้ายถาดพลาสตกิ
และลูกบอล จากจดุหนึง่ไปยงัจดุหนึง่ โดยห้ามทกุคนแตะถาดและ
ลูกบอล เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความรอบคอบ มวีนิยัและใส่ใจลกูค้า

5. ฐานกจิกรรมปากการวมใจ โดยให้ทกุคนในทมีจบัเชอืก เขยีนค�า
ว่า Somboon Group จบัเวลา 3 นาท ีนบัคะแนนจากจ�านวน
ตวัอกัษรทีเ่ขยีนได้ เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาทมีและมวีนิยั

6. ฐานกิจกรรมยิ่งสูงยิ่งหนาว (ปิรามิด) โดยให้ทีมช่วยกันต่อ
ฟิวเจอร์บอร์ดให้สูงทีสุ่ด ให้คะแนนจากความสูง เพือ่ส่งเสรมิให้
เกดิการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และพฒันาทมี

7. ฐานกจิกรรมหนบีแน่นๆ นะน้อง (ตะเกยีบยกัษ์)  โดยให้พนกังาน
จบัคู่ คบีปิงปองจากจดุหนึง่ไปยงัจดุหนึง่ นบัคะแนนตามจ�านวน
ปิงปอง  เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการมวีนิยัและท�างานรบัผดิชอบ

โครงการ “มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า” มีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 2,772 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด โดยจัดขึ้นจ�านวน 17 
ครั้งในเดือนกรกฎาคม 2560 ของแต่ละโรงงาน ทั้งที่สาขาบางนา
และสาขาระยอง
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4.2.6 บ่มเพาะคนเก่งด้วยการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม
 
• จัดนิทรรศการ SBG Automation  มุ่งสู่ SBG 4.0
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 บริษัทฯ จึงมุ่งสร้าง
การรับรู้ให้กับพนักงานเก่ียวกับระบบ Automation ในโรงงาน
อุตสาหกรรม และ Industrial 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของบริษัทให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ในอนาคต โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดงาน “นิทรรศการ SBG 
Automation  มุ่งสู่ SBG 4.0” ขึ้นในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2560 
ที่ศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ จ.ระยอง ซึ่งในงาน
จะประกอบไปด้วย

• Seminar “Somboon Business & Industrial 4.0”  
เป ็นการสานเสวนาเชิงให ้ความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 ทิศทางนโยบายภาครัฐ และการน�า
อตุสาหกรรม 4.0 มาเช่ือมโยงกับธรุกิจของบรษิทัในกลุ่มสมบรูณ์ 
โดยสถาบนัเทคโนโลยไีทย-เยอรมนั และสถาบนัวทิยาการหุน่ยนต์
ภาคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี(FIBO)

• บทูแสดง Robotic และ Automation
 บรษิทัฯ ได้จดับทูแสดงและสาธติการใช้เทคโนโลยต่ีางๆ ของ

ระบบ Automation ซ่ึงได้เชิญคู่ค้าและ supply chain ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี Robot, Sensor , Karakuri 
Equipment, Gripper Design รวม 11 บรษิทั เช่น YASKAWA 
Electric (Thailand), Sumipol Corporation (Robot Nachi), 
Camou (Thailand) และ Brainworks เข้ามาจดัแสดงและ
สาธติการใช้ภายในงาน ส่งผลให้พนกังานได้เรยีนรูแ้ละมคีวาม
เข้าใจในระบบและอปุกรณ์ดงักล่าวเพิม่ขึน้

• ประกวดแข่งขันโปรแกรม Automation 
 เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้พนกังานได้กล้าคดิ กล้าแสดงออก และ

ใช้ความสามารถให้เกดิประโยชน์ บรษิทัฯ จงึได้จดัการแข่งขนั
การเขยีนโปรแกรมการเคลือ่นทีข่องแขนกล โดยวดัผลทีค่วาม
แม่นย�าและเวลาทีใ่ช้ในการท�าแบบทดลอง ซึง่ได้ก�าหนดการ
แข่งขนัไว้  3 ประเภท คอื
1. การแข่งขันการชู้ตลูกบาสเกตบอลให้เข้าห่วง เน้นที่ 

การเขียนโปรแกรม
2. การแข่งขันการพัตลูกกอล์ฟให้ลงหลุม เน้นการควบคุม 

การเคลือ่นทีแ่ขนกล 
3. การเคลื่อนย้ายวัตถุตามจุดที่ก�าหนด เน้นการควบคุม 

การเคลือ่นทีแ่ขนกล

ผลการด�าเนินงาน :   สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากกว่า 90%

SBG 4.0 Direction

2020

2019

2018

2017

2016

2021
2022

2023Smart Production Line : 
เครื่องจักรของกระบวนการผลิตหลักมี
ระบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติสามารถ
ส่งข้อมูลเพื่อทวนสอบการท�างานได้
ตลอดเวลา

Smart Factory : เครื่องจักร
และระบบบริหารการผลิตเชื่อมต่อ 
และบูรณาการกัน สามารถเข้าถึงได้ 
จากอปุกรณ์เคลือ่นที่

SBG 4.0 : เครื่องจักร-คน-ระบบ
การท�างานเชื่อมต่อและบูรณาการกัน
ทั้งหมดทั้ง Suppy Chain



GRI-G4 Index : G4-LA10, G4-HR2

รายงานความยั่งยืนประจําปี 256042

• จดังาน “SBG Innovation Day” และแชร์ความรูเ้รือ่ง EV
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเกิดการเรียนรู้ รับรู้ และ
เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต จึงได้จัดงาน 
“SBG Innovation Day” และแชร์ความรูเ้รือ่ง EV ขึน้ในวนัศกุร์ที่ 
1 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านมา ณ สวนสมบรูณ์เฉลมิพระเกยีรต ิแสดง
ให้เหน็ว่าบรษิทัฯ สามารถเตรยีมความพร้อมกบัการเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยีได้ทันสถานการณ์ของโลก ท้ังน้ี กิจกรรมส�าคัญที่ทาง 
บริษัทฯ ได้จัดขึ้นประกอบด้วย:-

สานเสวนา ในหัวข้อ
1. ภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และแผนการพฒันายานยนต์

ไฟฟ้าใน SBG เพือ่มุ่งสู ่Green & Smart Factory
2. แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของวัสดุ และแนวทางการพัฒนา

เทคโนโลยลีดน�า้หนกัของ SBG
3.  การเข้าสู ่Supply Chain ของอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
4.  คนไทยสูย่านยนต์ไฟฟ้าโลก โดยการแลกเปลีย่นประสบการณ์

การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าจากผูเ้ชีย่วชาญ และผูป้ระกอบการจรงิ 
ได้แก่
• อาจารย์สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย

ต้นแบบและผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม สวทช.
• คณุอนกุลู สภานชุาต ผูเ้ชีย่วชาญฝ่ายเทคนคิ บรษิทั ออสก้า 

โฮลดิง้ จ�ากดั
• คณุธนานนัต์ กาญจนคหูา ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั เอฟโอเอม็

เอม็ (เอเชยี) จ�ากดั

บูทแสดงยานยนต์ไฟฟ้าตวัอย่าง จากบรษิทั FOMM, STROM by 
Oscar, Benz C350e และรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง สวทช เป็นต้น

• ศกึษาดูงานศนูย์การเรียนรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
ในอนาคตและน�ามาประยุกต์กับงานท่ีรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ  
ได้ประสานงานกับทางสถาบันยานยนต์ขออนุญาตให้พนักงาน 
เข้าศึกษาดูงาน ท่ีศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ณ สถาบนัยานยนต์ บางปู  
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ซึ่งภายในสถาบันได้มีวิทยากรคอยให้
ค�าอธิบายในส่วนต่างๆดังนี้
1. Showroom ทีจ่ดัแสดงเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า
2. สถานปีระจไุฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า (Nissan Leaf และ BMW i3)  
3. ศนูย์ทดสอบยานยนต์

ผลการด�าเนินงาน :   สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 100%
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