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สัปดาห์นี ้ผมได้ มีโอกาสคุยเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้ างานกับเจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมหลายบริ ษัท จึง
เกิดแนวคิดที่อยากแลกเปลีย่ นประสบการณ์ กับหัวหน้ างานหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะหัวหน้ างานมือใหม่ป้ายแดง และมือ
เก่า ที่ทางานมานานหลายปี
ผมเข้ าใจอารมณ์ความรู้สกึ ของผู้ที่เป็ นหัวหน้ างานมือใหม่ (เพราะผมก็เคยเป็ นหัวหน้ างาน และผู้จดั การฝ่ ายผลิต
มาก่อน) ทังผู
้ ้ ที่เพิ่งเรี ยนจบไม่เคยทางาน และผู้ที่เพิ่งเลือ่ นตาแหน่งมาหมาด ๆ หลาย ๆ ท่าน มักจะสับสน จับต้ น ชนปลาย
ไม่ถกู ไม่ร้ ูวา่ จะต้ องทาอะไรบ้ าง เพื่อที่จะได้ เข้ าตาหัวหน้ า และต้ องได้ ใจลูกน้ อง และเพื่อร่วมงานด้ วย ใครตกอยู่ในสภาวะ
แบบนี ้ก็ต้องเครี ยดกันทุกคนละครับ
ลักษณะการทางานในสายการผลิตส่วนใหญ่จะการทางานมักจะทางานต่อเนื่องกันไป โดยการทางานของคนคน
หนึง่ จะกระทบต่อคนอีกคนหนึง่ ในการทางานต้ องตรงต่อเวลา และปฏิบตั ิตามขันตอนอย่
้
างเคร่งครัด ทางานแข่งกับเวลา
มีการปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Improvement) นอกจากนี ้แล้ วยังต้ องเน้ นคุณภาพ (Quality)
การส่งมอบ (Delivery) ความปลอดภัย (Safety) ขวัญกาลังใจ (Morale) และการเพิ่มผลลิต (Productivity) ต้ องสูงขึ ้น
แต่ต้นทุน (Cost) ต้ องต่าลง ด้ วยเหตุนี ้การปฏิบตั ิงานจึงต้ องเป๊ ะร้ อยเปอร์ เซ็นต์ในทุกขันตอนการท
้
างาน
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์ การเช่น การส่งมอบ 100% ความผิดพลาดในการผลิต และจัดส่งสินค้ า 0%
ความพึงพอใจของลูกค้ า 100% อุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์ หัวหน้ างานในสายการผลิตที่เกี่ยวข้ องทุกแผนก เช่น วางแผน และ
ควบคุมการผลิต (Planning and Controlling) จัดซื ้อ (Purchase) การตลาด (Marketing) คลังสินค้ า (Stores) ผลิต
(Production) วิศวกรรม ( Engineering) ซ่อมบารุ ง (Maintenance) สารสนเทศ ( Information Technology)

ควบคุม และประกันคุณภาพ (Quality Control and Assurance) เป็ นต้ น ซึง่ แต่ละแผนก ต้ องทางานสัมพันธ์ กนั อย่างดี
ถ้ าแผนกใดผิดพลาด มักจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และเป้าหมายของบริ ษัท เช่น ถ้ าฝ่ ายจัดซื ้อสัง่ ซื ้อสินค้ าล่าช้ า ทา
ให้ ฝ่ายวางแผนต้ องปรับตารางการผลิต ฝ่ ายผลิตก็ต้องปรับแผนการทางาน และกระทบต่อการส่งมอบสินค้ า หรื อ ฝ่ าย
ผลิตผลิตของเสีย ทาให้ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพต้ องใช้ เวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลกระทบทาให้ สง่ มอบสินค้ า
ล่าช้ า ซึง่ ทังสองปั
้
ญหานี ้จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ าอีกด้ วยครับ สาหรับแนวคิดเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานตอนนี ้ ผมขอใช้ แนวคิดของการจัดการ คือ POLC หรื อ POLE ดังนี ้
POLC TO SUCCESS .....
Planning การวางแผน โดยแบ่งออกเป็ นวางแผนประจาเดือน ประจาสัปดาห์ ประจาวัน และประจาชัว่ โมง โดย

กาหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบตั ิเอาไว้ ในแต่ละช่วงเวลา อาจกาหนดไว้ คร่ าว ๆ ก่อน เพื่อทาให้ เห็นภาพรวม เมื่อถึงเวลา
ปฏิบตั ิงานจริ งเราอาจปรับแผนอีกครัง้ ก็ได้
คาถามที่ผมใช้ ในการวางแผน คือ “เดือนนี ้ สัปดาห์นี ้ หรื อวันนี ้ เราจะผลิตสินค้ าชนิดใดบ้ าง ที่เครื่ องจักรใด
จานวนที่จะผลิตเท่าใด ต้ องผลิตเผื่อไหม และมีเครื่ องจักรใดที่ต้องซ่อมบารุ งบ้ าง และจะใช้ เวลาในการซ่อมบารุ งนาน
เท่าใด” จากคาถามนี ้ก็จะทาให้ เราสามารถเตรี ยมวัตถุดิบ เตรี ยมพนักงาน เตรี ยมเครื่ องจักร เครื่ องมือ ให้ เหมาะสมกับการ
ทางานในแต่ละช่วงเวลาได้ ดียิ่งขึ ้นละครับนอกจากนี ้แล้ วหัวหน้ างานต้ องให้ ความสาคัญกับการวางแผนการทางานก่อน
เริ่ มงานทุกวันด้ วยนะครับ เพราะนี่คือสถานการณ์ที่ใกล้ ที่จะเกิดขึ ้นมากที่สดุ ขอเน้ นย ้าว่าสาคัญมาก ๆ นะครับ
การจัดองค์การ โดยมีหลักในการจัดองค์การ 2 อย่างคือ “วางคน ให้ เหมาะกับงาน ตามความรู้
ความสามารถ” และ “ใช้ คนให้ เกิดความคุ้มค่ามากที่สดุ และมีความสูญเปล่าน้ อยที่สดุ ” แนวคิดนี ้จะทาให้ เรารู้ ว่าเราต้ อง
จัดพนักงานแต่ละแผนกจานวนกี่คน และแต่ละคนทาหน้ าที่อะไรบ้ าง เช่น คนเก่งช่วยควบคุมงาน และแนะนาน้ องใหม่
ส่วนน้ องใหม่ ก็ทางานง่าย ๆ ไปก่อน แล้ วค่อยพัฒนาไปทางานที่ยากขึ ้นเมื่อมีประสบการณ์ หรื อทักษะเพิ่มมากขึ ้น การจัด
องค์การแบบนี ้จะทาให้ เราได้ ทราบทรัพยากรที่เรามีว่ามาก หรื อน้ อยไป และจะได้ จดั สรร ได้ เหมาะสมกับการทางานมาก
ที่สุด ปั ญหาก็จะไม่เกิ ดตามมา การจัดองค์ การนี ้ควรปรั บเปลี่ยนให้ มีความยืดหยุ่น เหมาะสมตามสถานการณ์ และ
ช่วงเวลาด้ วยนะครับ ไม่ควรยึดตายตัวมากเกินไป เพราะอาจทาให้ เราตายเองได้
Organizing

การนาองค์การ โดยหัวหน้ างานมือใหม่ต้องมีความมัน่ ใจในความรู้ ความสามารถของเราเอง ต้ องมี
ความคิดที่ว่า “เราก็เป็ นหัวหน้ างานที่ดีได้ ” “เราก็ประสบความสาเร็ จได้ ” “ถ้ าเราไม่ดีจริ ง ไม่เก่งจริ ง เราคงไม่มาเป็ น
หัวหน้ างานหรอก” สร้ างแรกกระตุ้นเพื่อทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง พูดแบบนี ้ก่อนเริ่ มงาน สร้ างพลังใจ เพื่อทาให้ พลัง
กายของเราเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้เราต้ องกล้ าที่จะตัดสินใจ ชีน้ า อธิ บาย แนะนา ชื่นชม ตาหนิ หรื อแม้ กระทัง่ ลงโทษ
ลูกน้ อง เพื่อร่วมงาน และที่สาคัญต้ องกล้ าที่จะเข้ าไปรับผิดชอบผลการกระทาของลูกน้ องทังดี
้ และไม่ดี เทคนิคที่ผ มใช้ คือ
“ใช้ ใจทางาน”คือ รักลูกน้ อง เหมือนเป็ นพี่เป็ นน้ อง ไม่เหมือนหัวหน้ ากับลูกน้ องครับ
Leading

Controlling/Evaluating การควบคุม และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยเป็ นการเข้ าไปติดตามสองส่วน ส่วน

แรกคือ ติดตามการปฏิบตั ิงานของพวกเขา ดูซิว่าเขาทางานถูกต้ องตามมาตรฐานการทางานไหม? ติดปั ญหาอะไรหรื อ
เปล่า? ต้ องการให้ เราเข้ าไปช่วยตัดสินใจอะไรไหม? เป็ นต้ น และส่วนที่สอง คือ ติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงาน

เช่น การผลิตของเสีย หรื อเกิดปั ญหาหรื อไม่? ถ้ ามีก็จะได้ รีบแก้ ไขได้ ทนั สาหรับแนวคิดที่ผมจะใช้ ในการเข้ าไปควบคุมงาน
คือ “ใกล้ ชิด ชัดเจน เน้ นการปรับปรุ ง ” ใกล้ ชิด คือ โดยผมจะเข้ าไปคลุกคลีกบั ลูกน้ องให้ ได้ มากที่สดุ อย่างน้ อยวันละ 4
ชัว่ โมง เพื่อทางานใกล้ ชิดกับเขา ทาให้ พวกเขาไม่ร้ ูสกึ ว่าเราเหินห่าง หรื อเข้ าหายากนัน่ เอง และทุกครัง้ ที่จะตัดสินใจ หรื อ
อธิ บายอะไร และให้ คาแนะนาอะไร เราก็จะต้ อง ผมก็ต้องมีความถูกต้ อง ชัดเจน และแม่นยา (ห้ ามมัว่ เด็ดขาด) และ
สุดท้ ายการปรับปรุ ง ผมจะเน้ นการให้ โอกาสในการปรบัปรุ งกับพนักงานทุกคน เพราะผมมีความเชื่อว่า พนักงานทุกคน
ปรับปรุง และพัฒนาได้ ถ้ าได้ รับคาแนะนาที่ดีจากหัวหน้ า”
ลองนาไปประยุกต์ใช้ นะครับ ถ้ าหากท่านลองปฏิบตั ิต่อเนื่องอย่างน้ อยสองสัปดาห์ รั บรองได้ เลยครับว่าการ
ปฏิบัติง านของท่านจะดี กว่าเดิม แน่น อน และถ้ า ทาตลอดไปรั บรองได้ เ ลยครั บว่า ท่านจะต้ อ งก้ าวหน้ า และประสบ
ความสาเร็ จโดยไม่ต้องสงสัยจริ งไหมครับ

