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วั นเวลานี่ มั นช า งเดิ น ทางไปอย า งรวดเร็ วจริ ง ๆ นะครั บ ดู
เหมื อนว าเราจะร วมเฉลิมฉลองการขึ้ นป ใหม นี้ อยู เปนประจํา ก็ถื อว า
เปนชวงแหงความสุขของทุกๆ คน เพราะเราไดมอบความสุขใหแกกัน
ผานเทศกาลปใหมนี้
FTQM update ซึ่งเปนจดหมายขาวประชาสัมพันธความรู และ
ขาวสารการดําเนินงานของมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ก็ขอ
ส งความสุ ขให สมาชิ กและท านผู อ านได มี ความสุ ข กาย สุ ข ใจตลอด
ปใหมนี้และตลอดไปนะครับ
หากจะยอนกลับมาถึงระบบและกระบวนการทํางานใหอยาง
มีประสิทธิภาพและเป นเลิศนั้ น การฝกอบรมพนักงานก็ เปนสิ่ งสําคัญ
คุณสมชาย นิราพาธพงศพร กูรูทางดานทีคิวเอ็มของเมืองไทย ไดหยิบ
ยกกระบวนการฝกอบรมของบริษัทมาเลาสูกันฟง ซึ่งผมคิดวาตัวอยาง
การฝกอบรมนี้ จะเปนประโยชนอยางมากครับสําหรับทานที่กําลังคิดถึง
กระบวนการนี้อยู ก็ขอเชิญทุกทาน ติดตามรายละเอียดไดภายในฉบับ
ตลอดจนบทความอื่ นๆ เพื่ อเป นแง คิ ดและแนวทางในการสร างสรรค
กระบวนการทํางานใหไดดียิ่งขึ้นตอไปครับ
อีกทั้งขอเชิญชวนองคกรตางๆ ที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best Practices) รวมสมัครผลงานหรือ บทความเพื่อนําเสนอ ในงาน
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 13th Symposium on
TQM-Best Practices in Thailand ซึ่งไดเปดรับสมัครแลววันนี้ถึง 30
เม.ย. 56 โดยสามารถ download คู มื อรายละเอี ยดการสมั ครได ที่
www.ftqm.or.th ครับ
พบกันใหมในฉบับหนานะครับ
เจริญชัย ฉิมเนียม
บรรณาธิการ
crcbkk@gmail.com
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เจาของ มูลนิ ธิสงเสริมทีคิวเอ็ มในประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ 73/1
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 e-mail ftqm@ftqm.or.th www.ftqm.or.th
ที่ ปรึกษา รศ.ดร.ปริ ทรรศน พันธุ บรรยงก คุณสมชาย นิ ราพาธพงษพร คุ ณประไพพรรณ อ อนสมา คุ ณอานนท
ปวีณวัฒน บรรณาธิการ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม กองบรรณาธิการ คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ดร.วีรพจน
ลือประสิทธิ์สกุล คุณสามารถ หงษวิไล ดร.ลดาวัลย กระแสรชล
บทความตางๆ เปนทัศนะของผูเขียนโดยตรง >> สนใจติดตอสงบทความและสาระดีๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือติชมไดที่ ftqm@ftqm.or.th
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เนื่องจากบริษัทไดนําระบบการจัดการคุณภาพ ซึ่งมีทั้ง TQM, TPM, TPS และยังไดนํา
หลักการคานิยม และแนวคิดหลักของรางวัลคุณภาพแห งชาติมาประยุ กต ใช ในองค กร โดยผสม
กลมกลืนอยูในกระบวนการทํางานที่เกี่ยวของทั้งหลาย จึงทําใหบริษัทมีแนวทางในการรับพนักงาน
ที่ พึ่ งจบใหมตามวุฒิการศึ กษาที่ กําหนด หรือถาเปนพนักงานที่ ไมจําเปนตองมี วุฒิอะไร ก็จะรับ
ผูที่ไมจําเปนตองมีประสบการณใดๆ เลย ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อวาดวยระบบการจัดการคุณภาพที่ดี
และการที่พนักงานระดับตางๆ ทุกคน ไดผานการฝกอบรมและปรับปรุงระดับความสามารถอยาง
ตอเนื่อง จะสามารถปฏิบัติงานจนไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี เสร็จทันเวลา และสามารถใหบริการ
ลูกคาไดทั่วโลก
ดังนั้น การกําหนดหลักสูตรฝกอบรม ตัวผูสอนหลัก และรองอยางนอยหลักสูตรละ 3 คน
และกําหนดเวลาที่ตองเขาฝกอบรม จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง กรรมการผูจัดการ หรือระดับรองลงมา
ควรเปนอาจารยใหญ ซึ่งมีหนาที่เสาะหาความรู จากผู เชี่ ยวชาญ หรือจากการดูงาน หรือการเขา
สมาคมที่เกี่ยวกับการจั ดการ หรือการเขาฟงการนําเสนอความสําเร็จของบริษัทตางๆ แลวนํามา
กําหนดเปนหลักสูตรการฝกอบรม จึงเปนกระบวนการที่จําเปน
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ทําไมบริษัทเราจึงมีหลายระบบเหลือเกิน จะเริ่มระบบไหนกอน ในความเห็นของเรา
ซึ่ งมี บุ คลากรที่ มี ระดั บการศึ กษาไม สูงมากนั กเป นส วนใหญ และส วนมากอยู ในฝ ายผลิ ต
จําเปนตองมีระบบการจัดการทั้ง TQM และ TPM ซึ่งการนําระบบ TQM ไปปฏิบัติจะทําให
บุคลากรไดรับการพัฒนา มีมาตรฐานการทํางาน มีเรื่องการแกปญหา โดยสามารถวิเคราะหหา
ป จจั ยที่ เป น สาเหตุ และกําหนดมาตรการเพื่ อ ป อ งกั นมิ ให เกิ ดซ้ํ า ได และมี กลุ มย อยเพื่ อ
ฝกหัดการแกปญหา และปรับปรุงหนางาน แตที่เครื่องยังมีปญหา มี Breakdown และเครื่อง
ชํารุดทรุดโทรม ก็เลยตองมีระบบ TPM โดยเฉพาะเรื่องการบํารุงรักษาดวยตนเอง ซึ่งทําแลวมี
ความกาวหนามาก Operator สามารถดูแลทําความสะอาด ปองกันแหลงกําเนิดสิ่งผิดปกติได
โดยเริ่มจากการเรียนรูการทํางานของการขันแนน การคนหาบริเวณเขาถึงยากและทําการแกไข
มี การป องกั นการเกิ ดฝุ นหรื อสิ่ งสกปรก พื้ นที่ ทํางานก็ เริ่ มสะอาด น้ํา มั นไม หยดเลอะเทะ
นอกจากนั้ น เขาก็สามารถเรียนรูเรื่องไฟฟา ระบบลม ระบบ Hydraulic ระบบการขันแนน
ระบบการขั บเคลื่ อน และระบบการหล อลื่ น ซึ่ งทําให เขาทํางานด วยความเป นสุ ขมากขึ้ น
เครื่ องเสี ยเล็กๆ นอยๆ เขาก็ซ อมเองได เขารักเครื่ องเสมื อนเป นเจ าของ สามารถกําหนด
มาตรฐานการตรวจสอบตามจุดตางๆ และหาวิธี ปองกั นความสกปรกไมใหกระเด็ นออกมา
จากเครื่อง รูวาอันไหนหนักหนาทําเองไมไดตรวจสอบเองไมได ก็ใหฝายซอมบํารุงเขามาทํา
สวนฝายซอมบํารุงเมื่อไมตองมาทําในสิ่งที่ Operator เขาทําไดแลว ก็มีเวลาไปหาวิธีวิเคราะห
เครื่องปรับปรุงเครื่อง เพิ่มสมรรถนะของเครื่อง เมื่อระดับการบํารุงรักษาดวยตนเองสูง และผาน
ระดับ 5 เครื่องจักรก็หยุด Breakdown เพราะมีระบบการตรวจสอบเปนประจํานั่นเอง
















ภาพที่ 2 มีเครื่องมากพอๆ กับมีคนมาก

ภาพที่ 3 มีเครื่องอัตโนมัติ
และเปนกระบวนการตอเนื่อง
ถา Motor หยุด 1 ตัว
ก็ตองปดงานกันเลย

ภาพที่ 1 มีเครื่องจักรนอย

ถาเปนภาพที่ 1 เริ่ม TQM กอน ถาเปนแบบภาพที่ 2 ก็คงตองเริ่มไปพรอมๆ กัน
ถาเปนภาพที่ 3 ตองเริ่ม TPM กอน และเนนมากๆ สวน TQM ก็เปนสวนประกอบ
เมื่ อ TQM และ TPM มีความกาวหนา และมั่ นคงแล ว ก็ สามารถใชระบบ TPS
มาตอยอด ไมจําเปนตองทําเหมือน Toyota 100% แตนํามาประยุกตใชได ซึ่งทําใหลด WIP
(Work in process) ไดมาก สามารถทํางานไดเร็วขึ้น (เพิ่มขึ้น) เพราะมีการจัด Line Balance
การเอาของเข าแบบทั นเวลา (JIT) ใชระบบ Pull คือ เอากําหนดวันส งของเป นตัวตั้ ง ใช
KANBAN เปนตัวกําหนดเวลาเสร็จของแตละกระบวนการ ดังนั้น ทายสุดก็คือ ของตองเขามา
เมื่อไร การรองานก็คอยๆ หมดไป ของในกระบวนการผลิตก็ลดลงอยางมากมาย สามารถลด
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ขั้นตอนการรับของเขาคลัง โดยเปลี่ยนเปนเอาของเขากระบวนการผลิตไปเลย ลดใบเบิกเขา
ผลิต การทํางานเร็วขึ้น เสร็จตามเวลา ทั้งนี้บางองคกรยังไมสามารถทําตามระบบ TPS ได
100% แต เอาแนวคิ ดมาปรั บใช และค อยๆ ปรั บปรุ งไปก็ สามารถลดต นทุ น ลดป ญหา
คุณภาพ หรือเพิ่ม Productivity พัฒนาบุคคลใหมีความชํานาญหลายดาน และลดการเกิด
อุบัติเหตุไดถึงขั้นเปนศูนย
หลักสูตรที่ใชอบรม จะระบุตําแหนงผูสอนไว สวนจะฝกอบรมเรื่องไหน และใครบาง
ที่ตองไดรับการฝกอบรมและฝกอบรมเมื่อไร ปรากฎในตัวอยาง TBHR62002 พนักงานทุกๆ
คน ตั้ งแต กรรมการผู จั ดการ ลงมาจนถึ งระดั บล างสุ ดทุ กตําแหน ง จะกําหนดหลั กสู ตร
ไววาจะตองมีอะไรบาง ประกอบดวยหลักสูตรของบริษัทในแตละตําแหนง และหลักสูตร
ประจําตําแหนงดวย
บริษัท เอส ซี ไอ คอรปอเรชั่น จํากัด เปดโอกาสใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริษัทตางๆ และคณะบุคคล เยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และการเรียนรู เพื่อเปน
กําลังใจใหหนวยงานตางๆ ที่มีปญหาในการปรับเปลี่ยนองคกรใหมีความเปนเลิศ ประสบ
ความสําเร็จโดยรวดเร็ว
และในโอกาสขึ้นปใหม พ.ศ. 2556 นี้ บริษัทขอใหทุกคนในมูลนิธิสงเสริม
ทีคิวเอ็มในประเทศไทย พันธมิตร และผูใหการสนับสนุนมูลนิธิ รวมถึงผูเกี่ยวของ
ทุกองคกร และทุกทานจงประสบความสุข และสําเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ
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หลักสูตรที่ใชอบรมตางๆ
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หลักสูตรที่ใชอบรมตางๆ (ตอ)
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
paritud@gmail.com


ทานสมาชิกจดหมายขาวที่รักทุกทานครับ ลมหนาวเริ่มโชยพัดมาใหเยือกเย็นอุราตามประสาเพลงไทย
สมัยเกากอนซึ่งใชภาษาไดไพเราะเพราะพริ้ง ตางจากสมัย "กังนัมสไตล" ซึ่งมีแตกระตึกกระตัก กระฉึกกระฉัก
ไมไดมีความสุนทรียตอโสตประสาทคน (รุนเกา) แมแตนอย
ครับ....ของเกาที่เปนของดี ๆ ทั้งหลายก็นาที่จะอนุรักษ ไวใหสืบทอดตอไป ฝากใครไดบางไหมครับ
นอกจากฝากกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไมนาจะมีหวังสักเทาไรนัก
ในการปฏิ บั ติ ก ารและการบริ ห ารคุ ณภาพนั้ น คํ า ที่ เรามั ก จะได ยิ น ได ฟ งกั น อยู เสมอๆ คื อ
"การเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น" หรือ Kaizen
วากั นว า Kaizen เป นหัวใจของการบริหารจั ดการคุณภาพ โดยที่ แปลความหมายไดอี กนั ย
หนึ่งวา การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ไมมีที่สิ้นสุด
ภาษาโฆษณาของบริษัทรองเทา Nike ก็เรียกวา "There is no finish line…."
แตผมอยากจะแปลอีกความหมายหนึ่งวา "รักษาสิ่งที่พึงรักษาไว และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตองเปลี่ยน
แปลง.....อยางตอเนื่อง" ซึ่งนาจะตีความคําวา Kaizen ไดอยางครบถวนครับ
เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ผมไดมีโอกาสเดินทางไปที่ Seattle, Washington, สหรัฐอเมริกา
โดยสายการบิน All Nippon Airways ที่ผมมักใชบริการเปนประจําหากเลือกได
เหตุ ผลหลั กก็ คื อ การบริ การที่ เป น เลิ ศ ไม ว า พนั กงานจะเป น คนชาติ ใ ด ไทยหรื อ ญี่ ปุ นก็ ต าม
เพราะในกรณีที่บินไปและกลับประเทศไทย เขาจะใชพนักงานบริการคนไทยรวมทํางานกับคนญี่ปุนเปนหลัก
นอกจากผิวพรรณหนาตาที่แตกต างกันระหว างสองเชื้ อชาติแลว การบริการนั้ นเรียกภาษาสมั ยใหม
ก็บอกวา "เปะ" พอ ๆ กัน
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สุภาพ นุมนวล เปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส ใฝใจบริการ แมจะไมมีประกาศวา"รักคุณเทาฟา" ก็ตาม
ทําไมเขาทําได?... เห็นจะตองบอกวา Training and training การทําใหเห็นเปนตัวอยาง และการ
สรางแรงจูงใจทางบวก นาจะเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการหลอหลอมพนักงานบริการครับ
อากาศที่ Seattle เริ่มหนาวเย็น เพราะอยูติดทะเล ทําใหไดรับลมหนาวเต็มๆ ใบไมเริ่มเปลี่ยนสี
แตก็ยังไมเต็มที่นัก วันแรกที่ไปถึงมีโอกาสไดตระเวณดูเมืองและผูคนเพราะเปนวันหยุด ดูแลวก็รูสึกสบายๆ
เพราะคนไมพลุกพลานมาก บรรยากาศคลายๆ Melbourne, Australia
วันที่สองไดไปเยี่ยม University of Washington ที่เปนมหาวิทยาลัยเกาแกของรัฐนั้น บรรยากาศ
ใกลครียงกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครับ
วันที่สามไดติดตอขอเขาเยี่ยมบริษัทสรางเครื่องบินโบอิ้ง ที่มีโรงงานประกอบอยูที่ Seattle ไดดูทั้ง
โรงงานประกอบ และศูนยสรางประสบการณลูกคา หรือ Customer Experience Center
ที่ผมจั่วหัวเรื่องไววา "แมชางก็เตนระบําได" เพราะพอพูดถึงโบอิ้งก็นึกถึงเครื่องบินขนาดใหญ
บรรทุกผูโดยสารระดับ 2-300 คนขึ้นไป ตัวเครื่องสูงใหญขนาดตึกสอง-สามชั้น......ชาง (โบราณ) ของจริงเลย
ละครับ
โรงงานโบอิ้งที่ไดเห็นก็ใหญจริงๆ ครับ ความยาวประมาณ 800 เมตรกวา ๆ
ที่วา "เตนระบํา" นั้น เพราะผูพาทัวรโรงงานเลาใหฟงวา โบอิ้งนั้นเดิมใชวิธีสรางเครื่องบินแบบ Job
Shop คือเครื่องอยูกับที่ แลวชิ้นสวนตาง ๆ ก็วิ่งเขามาหา ใชเวลา 22 วันกวาจะสรางได 1 ลํา ใชพื้นที่มหาศาล
ในการจัดเก็บชิ้นสวน และที่ทางสําหรับคนทํางานที่ตองมีมากมาย
และแลว จากการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมอากาศยาน โบอิ้งที่เคยสรางเครื่องบินแบบเดิมๆ
มานับหลายทศวรรษ ก็ยอมปฏิวัติตนเอง โดยหันไปใชระบบ Lean manufacturing มาสรางเครื่องบินแทน
Job Shop
ที่ เรี ยกวา Lean manufacturing ก็ คื อระบบการผลิ ตแบบโตโยต า หรื อ Toyota Production
System - TPS หรือ Pull System, Kanban (คัมบัง), Just-In-Time แลวแตวาใครจะชอบคําไหน
คราวนี้ เครื่ องบิ นแต ละลําจะอยู บนสายพานขนาดยั กษ หั วต อท าย เคลื่ อนที่ ด วยความเร็ ว 5
เซนติเมตรตอวินาที ชิ้ นสวนและสวนประกอบตาง ๆ จะเข ามาที่ ตัวเครื่ อง ในเวลาที่ต องการ ในปริมาณ
ที่ตองการ และดวยคุณภาพที่ดีที่สุด
ด วยความมุ งมั่ นเอาจริ ง เอาจั งของผู บ ริ หารและพนั กงาน โบอิ้ งใช เวลาเพี ยงไม กี่ เดื อนในการ
"ปฏิวัติ" ระบบการผลิตแบบดั้งเดิม
ผลที่ เกิ ดขึ้ นเริ่ มจากลดเวลาการสรางเครื่ องบินแตละลําลงครึ่ งหนึ่งเหลือ 11 วันตอลํา ลดพื้นที่
โรงงานลง 41% ลดสตอกวัสดุคงคลังลง 40% ลดตนทุนการผลิตลงจนสามารถสรางผลกําไรและยึดครอง
สวนแบงตลาดใหญของโลกไวไดจากคูแขงสําคัญ
นาประทับใจไหมละครับ?
ระหว างที่ เดิ นดู โรงงาน ได เห็ นพนั กงานตั้ งโต ะป งปองสามตั ว แล วตี ป งปองเล นกั นอย างสนุ ก
สนานขางสายการผลิตนั่นแหละครับ
ผูนําทัวรอธิบายวา นี่เปนวิธีการรักษาสุขภาพของพนักงาน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพราะการ
ประกอบเครื่องบินเปนงานหนัก ใชกลามเนื้อสวนเดียวซ้ําๆ เปนเวลานานๆ
การเลนปงปองจะชวยใหกลามเนื้อที่ใชมากๆ ผอนคลาย และใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ ใหสมดุลกัน
ทั้งยังชวยคลายเครียดอีกดวย
พนั กงานที่ ขั บ เครนยกของระดั บ สู ง จากพื้ น 20 เมตร ก็ ต องลงมาพั กทุ กๆ 2 ชั่ วโมงเช น กั น
โดยหลักคิดเดียวกัน
เห็นไหมครับวา แมชางก็เตนระบําได หากตั้งใจและทําจริง
พบกันใหมฉบับหนา
สวัสดีปใหมครับ!!
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com




ถ าตอนนี้ คุ ณ รู สึ ก ไม ค อ ยมี ค วามสุ ข ในการทํางานแล ว ไประบายความในใจกั บเพื่ อ น
หนึ่งในคําถามแรกที่เพื่อนจะถามคุณก็คือ อะไรที่จะทําใหตัวเองมีความสุขมากที่สุด?
ก. ไดเลื่อนตําแหนง
ข. เห็นหัวหนางานที่ตนเองไมชอบยายไปทํางานที่อื่น
ค. มองไปที่ดานบวกของงานตัวเอง ไมใชดานลบ
ง. ลาออกจากงานดวยความรูสึกไมพอใจและหางานอื่นตามความฝนของตัวเอง

สําหรับ Srikumar Rao ซึ่งเปนเจาของหนังสือ เรื่อง "ความสุขในการทํางาน" (Happiness at Work)
กลาววา คําตอบทั้ ง 4 ขอขางตนไมมีข อใดที่ สามารถทําให คุณมีความสุ ขมากขึ้ นไดจริงๆ เลย การที่ คุณ
จะมี ความสุ ขในการทํางานมากขึ้ นนั้ น คุ ณไมจําเป นต องบอกใหเจ านายของคุ ณอยาโทรตามงานจากคุณ
ในตอนดึ ก คุ ณไม จําเปนต องหาเงิ นได มากๆ และคุณก็ ไม จําเป นต องเดิ นตามความฝ นของตั วเองในการ
ไดทํางานในอุดมคติตามที่ตัวเองตองการก็ได
สิ่งแรกทึ่คุณจะตองทํา ก็คือ การเปลี่ยนความเชื่อของตัวเอง
Srikumar Rao กล า วไว ว า "คุ ณลั ก ษณะต า งๆ ของงานตามที่ คุ ณกํ า ลั ง มองหาอยู นั้ นคง
ไมมีอยูในงานใดๆ อยางครบถวนสมบูรณ"
โดยผู เชี่ ยวชาญรายนี้ เชื่ อวาอุปสรรคสําคัญเพียงประการเดี ยวที่ ทําให คนเราไมมีความสุ ขในการ
ทํางาน ก็คือ ความเชื่อที่วา "ตัวเราคือนักโทษ" ซึ่งจะไมมีอํานาจใดๆ ในการจัดการกับสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเอง ดังนั้น กอนที่คุณจะเปลี่ยนงาน คุณจะตองเปลี่ยนความคิดของตัวเองที่มีตองานนั้นเสียกอน Srikumar
แนะนําตอไปวา "จริงๆ แลว เราทุ กคนสามารถสรางความเชี่ยวชาญและประสบการณของตัวเองขึ้นมาได
ความรูความสามารถที่เราจะนํามาใชในการดํารงชีวิตของตัวเราเองนั้นคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ของเรานั่นเอง"
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ไมมีสิ่งใดที่ "ไมด"ี
Srikumar แนะนําวาเราไมควรมีความคิดวาสิ่งใดดีสิ่งไหนไมดี แตใหพยายามมองทุกสิ่งทุกอยางแบบ "ความคิด
เชิงบวก" เสมอ เขากลาววา "เมื่อคุณไดมะนาวมาหนึ่งลูก คุณก็จะนํามะนาวนั้ นมาทําเปนน้ํามะนาวดื่มอยางเอร็ดอรอย
แตถาหากสมมติวาคุณไดรับมะนาวมาหนึ่งลูกและสมมติวาคุณไมชอบมะนาวลูกนั้นเอาซะเลย คุณจะทําอยางไร? สิ่งที่คุณ
ควรทําก็คือ เมื่อคุณไดรับมันมาแลว ถึงแมวามันจะไมถูกใจคุณก็ตาม แตคุณก็ควรฝกใหตัวเองคิดเสมอวา "ไมเปนไรหรอก
ถึงอยางไรมันก็เกิดขึ้นแลว" ดีกวาการที่คุณไปมัวแตคิดวามันเปนสิ่งไมดี"
Srikumar กล าวต อไปวา ถาหากว าคุ ณนึกยอนถึงเหตุ การณต างๆ ที่ เกิดขึ้ นเมื่ อ 10 ป ที่ ผานมาและรู สึกว าใน
ชวงเวลาดังกลาวเหตุการณตางๆ เหลานั้นเปนเหตุการณที่ไมดีเอาเสียเลย คุณก็ควรฝกใหตัวเองไดคิดไปในทํานองวา ใน
เหตุการณเหลานั้น ก็ยังพอมีอยูหลายเหตุการณเหมือนกันที่นําไปสูสิ่งดีๆ อยูบาง เชน มีพนักงานคนหนึ่งถูกไลออกจากงาน
และไดรับเงินทําขวัญจํานวนหนี่ง อีก 6 เดือนตอมา บริษัทแหงนี้ตองประสบกับภาวะขาดทุนและพนักงานคนอื่นๆ ที่เหลือ
ทั้ งหมดต องตกงานโดยที่ ไมไดรับเงิ นชดเชยแมแตบาทเดียว จากตัวอย างนี้ จะเห็ นไดว าพนักงานที่ ถูกไลออกก อนคนอื่ น
ดังกลาวกลับไดในสิ่งที่ดีกวาคนอื่นๆ ดวยซ้ํา
มองไปที่ภาพรวม
Srikumar เชื่อวาการที่จะมีความสุขในที่ทํางานไดนั้น คุณควรที่จะเปลี่ยนจาก "ความทะเยอทะยานสวนตัว" ไปเปน
"ความทะเยอทะยานในภาพกวาง" โดยคําวา "ความทะเยอทะยานสวนตัว" อาจจะหมายถึง "ฉันอยากเปนซีอีโอของบริษัท"
แตคําวา "ความทะเยอทะยานในภาพกวาง" อาจจะหมายถึง "ฉันอยากทําใหบริษัทแหงนี้เปนบริษัทที่ใครๆ ตองการเขามา
ทํางาน"
สําหรับในประเด็นนี้ Srikumar กลาววา ความทะเยอทะยาน จะเปนสิ่งกีดขวางความสุขตราบใดที่เราใชแนวคิด
ในการทํางานแบบ "ถา...แลวฉันจะ…." เชน ถาฉันไดเลื่อนตําแหนง ฉันก็จะมีความสุข เปนตน
ผู เชี่ ยวชาญรายนี้แนะนําตอไปวา จริงๆ แลวมุมมองที่ ดีและนาจะทําให เรามีความสุขมากขึ้ นไดก็คือ การคิดวา
"ตั วเองมี วิ สั ยทั ศน ที่ กว างไกลและจะทํา ดี ที่ สุ ดตามวิ สัยทั ศน นั้ น และถ า หากว ามั นประสบผลสําเร็ จ มั น ก็ จ ะเป นสิ่ งที่
ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว แตถาหากวามันไมประสบผลสําเร็จ มันก็ยังเปนสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยูดี หนาที่ของฉันมีเพียงสิ่งเดียวนั่นคือ
การทําใหดีที่สุดเทาที่สามารถจะทําได"
แล วถ าหากว า ความสุ ขเป นเรื่ องภายในจิ ตใจเท านั้ นล ะ คุ ณจะบอกตั วเองอย า งไรดี ถ าหากว าคุ ณต องตกอยู
ในสถานการณที่เลวรายจริงๆ ซึ่งการที่คุณเพียงปรับเปลี่ยนมุมมองตอสถานการณเลวรายดังกลาว อาจเปนสิ่งที่ไมเพียงพอ
อีกตอไป? สําหรับเรื่ องนี้ Srikumar กลาววา เมื่อตองเผชิญหนากับสถานการณที่เลวรายจริงๆ คุณก็ควรหาหนทางแกไข
เปลี่ยนแปลงในแงบวก แทนที่จะแกไขสถานการณโดยใชอารมณ เขากลาวแนะนําไววา"คุณควรจะแกไขสถานการณที่เลวราย
นั้ นโดยใช ค วามรู ค วามเชี่ ยวชาญของตนเองให เ กิ ด ประโยชน มากที่ สุ ด แต ใ นขณะเดี ยวกั น คุ ณก็ ควรพร อมที่ จะรั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลงและเดินไปขางหนาตอไปเชนกัน"
ใสใจผูอื่นบาง
Srikumar กล าวว า แม แต ในสั งคมที่ แทบทุ กคนจะทํางานแบบตั วใครตั วมั นก็ ตาม แต ทุ กที่ ทํางานก็ ยั งเชื่ อว า
การทํา งานแบบ "ใส ใ จผู อื่ นบ า ง" ก็ น าจะเป นสิ่ ง ที่ ดี ถ า หากว า พนั กงานที่ ทํา งานเก งคนหนึ่ ง ถู กมองข า มจากเจ านาย
และไมไดรับการเลื่ อนตําแหนง แตในทางกลับกัน พนักงานคนนี้ก็อาจประสบผลสําเร็จในดานอื่ นที่ มีความเปน นามธรรม
มากกว า เช น ได รับคําชมเชยหรื อไว วางใจจากเพื่ อนร วมงาน หรื อในเวลาต อมาอาจได งานทําแห งอื่ นที่ ดี กว า ที่ ทํางาน
ปจจุบันก็ได
Srikumar กลาวทิ้งทายไววา "สําหรับพนักงานลักษณะนี้ พวกเขาอาจจะไมประสบผลสําเร็จในตอนนี้ แตในอนาคต
ก็ อาจประสบความสํา เร็ จได มากกว า คนอื่ นก็ ได ที่ ผมหมายถึ ง นี้ ก็ คื อ ผมเชื่ อว า สํา หรั บ การที่ เ ราจะมี ชี วิ ต อยู รอดได
ในสภาพแวดลอมการทํางานนั้น คุณไมจําเปนตองเปนผูที่เกงที่สุดเสมอไปนั่นเอง"
ขอมูลจาก http://www.siamsafety.com
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ขอเชิญสมัครสงผลงาน/บทความของการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best Practices) เพื่อนําเสนอในงาน





