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สปัดาห์นีผ้มได้มีโอกาสคยุเก่ียวกบัหลกัสตูรการพฒันาทกัษะหวัหน้างานกบัเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหลายบริษัท จึง

เกิดแนวคิดที่อยากแลกเปลีย่นประสบการณ์ กบัหวัหน้างานหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะหวัหน้างานมือใหม่ป้ายแดง และมือ

เก่า ท่ีท างานมานานหลายปี 

ผมเข้าใจอารมณ์ความรู้สกึของผู้ที่เป็นหวัหน้างานมอืใหม ่(เพราะผมก็เคยเป็นหวัหน้างาน และผู้จดัการฝ่ายผลติ

มาก่อน) ทัง้ผู้ที่เพิ่งเรียนจบไมเ่คยท างาน และผู้ที่เพิ่งเลือ่นต าแหนง่มาหมาด ๆ หลาย ๆ ทา่น มกัจะสบัสน จบัต้น ชนปลาย

ไมถ่กู ไมรู้่วา่จะต้องท าอะไรบ้าง เพื่อท่ีจะได้เข้าตาหวัหน้า และต้องได้ใจลกูน้อง และเพื่อร่วมงานด้วย ใครตกอยู่ในสภาวะ

แบบนีก็้ต้องเครียดกนัทกุคนละครับ 

ลกัษณะการท างานในสายการผลติสว่นใหญ่จะการท างานมกัจะท างานตอ่เนื่องกนัไป โดยการท างานของคนคน

หนึง่ จะกระทบตอ่คนอีกคนหนึง่ ในการท างานต้องตรงตอ่เวลา และปฏิบตัิตามขัน้ตอนอยา่งเคร่งครัด ท างานแข่งกบัเวลา 

มีการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) นอกจากนีแ้ล้วยงัต้องเน้นคณุภาพ (Quality) 

การสง่มอบ (Delivery) ความปลอดภยั (Safety) ขวญัก าลงัใจ (Morale) และการเพิ่มผลลติ (Productivity) ต้องสงูขึน้ 

แตต้่นทนุ (Cost) ต้องต ่าลง ด้วยเหตนุีก้ารปฏิบตัิงานจึงต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ในทกุขัน้ตอนการท างาน 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การเช่น การส่งมอบ 100% ความผิดพลาดในการผลิต และจัดส่งสินค้า 0% 

ความพึงพอใจของลกูค้า 100% อุบตัิเหตุเป็นศนูย์ หวัหน้างานในสายการผลิตที่เก่ียวข้องทุกแผนก เช่น วางแผน และ

ควบคมุการผลิต (Planning and Controlling) จดัซือ้ (Purchase) การตลาด (Marketing) คลงัสินค้า (Stores) ผลิต 

(Production) วิศวกรรม (Engineering) ซ่อมบ ารุง (Maintenance) สารสนเทศ (Information Technology) 



ควบคมุ และประกนัคณุภาพ (Quality Control and Assurance) เป็นต้น ซึง่แตล่ะแผนก ต้องท างานสมัพนัธ์กนัอย่างดี 

ถ้าแผนกใดผิดพลาด มกัจะสง่ผลกระทบตอ่ผู้ที่เก่ียวข้อง และเปา้หมายของบริษัท เช่น ถ้าฝ่ายจดัซือ้สัง่ซือ้สินค้าลา่ช้า ท า

ให้ฝ่ายวางแผนต้องปรับตารางการผลิต ฝ่ายผลิตก็ต้องปรับแผนการท างาน และกระทบต่อการสง่มอบสินค้า หรือ ฝ่าย

ผลติผลติของเสยี ท าให้ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึน้ สง่ผลกระทบท าให้สง่มอบสินค้า

ลา่ช้า ซึง่ทัง้สองปัญหานีจ้ะสง่ผลตอ่ความพงึพอใจของลกูค้าอีกด้วยครับ ส าหรับแนวคิดเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบตัิงานตอนนี ้ผมขอใช้แนวคิดของการจดัการ คือ POLC หรือ POLE ดงันี ้

POLC TO SUCCESS .....  

Planning การวางแผน โดยแบง่ออกเป็นวางแผนประจ าเดือน ประจ าสปัดาห์ ประจ าวนั และประจ าชัว่โมง โดย

ก าหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบตัิเอาไว้ในแต่ละช่วงเวลา อาจก าหนดไว้คร่าว ๆ ก่อน เพื่อท าให้เห็นภาพรวม เมื่อถึงเวลา

ปฏิบตัิงานจริงเราอาจปรับแผนอีกครัง้ก็ได้ 

ค าถามที่ผมใช้ในการวางแผน คือ “เดือนนี ้สปัดาห์นี ้หรือวนันี ้เราจะผลิตสินค้าชนิดใดบ้าง ที่เคร่ืองจักรใด 

จ านวนที่จะผลิตเท่าใด ต้องผลิตเผ่ือไหม และมีเคร่ืองจักรใดที่ต้องซ่อมบ ารุงบ้าง และจะใช้เวลาในการซ่อมบ ารุงนาน

เทา่ใด” จากค าถามนีก็้จะท าให้เราสามารถเตรียมวตัถดุิบ เตรียมพนกังาน เตรียมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ให้เหมาะสมกบัการ

ท างานในแต่ละช่วงเวลาได้ดียิ่งขึน้ละครับนอกจากนีแ้ล้วหวัหน้างานต้องให้ความส าคญักบัการวางแผนการท างานก่อน

เร่ิมงานทกุวนัด้วยนะครับ เพราะนี่คือสถานการณ์ที่ใกล้ที่จะเกิดขึน้มากที่สดุ ขอเน้นย า้วา่ส าคญัมาก ๆ นะครับ 

Organizing การจดัองค์การ โดยมีหลกัในการจัดองค์การ 2 อย่างคือ “วางคน ให้เหมาะกบังาน ตามความรู้ 

ความสามารถ” และ “ใช้คนให้เกิดความคุ้มคา่มากที่สดุ และมีความสญูเปลา่น้อยที่สดุ” แนวคิดนีจ้ะท าให้เรารู้ว่าเราต้อง

จดัพนกังานแต่ละแผนกจ านวนก่ีคน และแต่ละคนท าหน้าที่อะไรบ้าง เช่น คนเก่งช่วยควบคุมงาน และแนะน าน้องใหม ่

สว่นน้องใหม ่ก็ท างานง่าย ๆ ไปก่อน แล้วคอ่ยพฒันาไปท างานท่ียากขึน้เมื่อมีประสบการณ์ หรือทกัษะเพิ่มมากขึน้ การจดั

องค์การแบบนีจ้ะท าให้เราได้ทราบทรัพยากรที่เรามีว่ามาก หรือน้อยไป และจะได้จดัสรร ได้เหมาะสมกบัการท างานมาก

ที่สุด ปัญหาก็จะไม่เกิดตามมา การจัดองค์การนีค้วรปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมตามสถานการณ์  และ

ช่วงเวลาด้วยนะครับ ไมค่วรยดึตายตวัมากเกินไป เพราะอาจท าให้เราตายเองได้  

Leading การน าองค์การ โดยหวัหน้างานมือใหม่ต้องมีความมัน่ใจในความรู้ ความสามารถของเราเอง ต้องมี

ความคิดที่ว่า “เราก็เป็นหวัหน้างานที่ดีได้” “เราก็ประสบความส าเร็จได้” “ถ้าเราไม่ดีจริง ไม่เก่งจริง เราคงไม่มาเป็น

หวัหน้างานหรอก” สร้างแรกกระตุ้นเพื่อท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง พดูแบบนีก้่อนเร่ิมงาน สร้างพลงัใจ เพื่อท าให้พลงั

กายของเราเพิ่มมากขึน้ นอกจากนีเ้ราต้องกล้าที่จะตดัสินใจ ชีน้ า อธิบาย แนะน า ช่ืนชม ต าหนิ หรือแม้กระทัง่ลงโทษ 

ลกูน้อง เพื่อร่วมงาน และที่ส าคญัต้องกล้าที่จะเข้าไปรับผิดชอบผลการกระท าของลกูน้องทัง้ดี และไม่ดี เทคนิคที่ผมใช้คือ 

“ใช้ใจท างาน”คือ รักลกูน้อง เหมือนเป็นพ่ีเป็นน้อง ไมเ่หมือนหวัหน้ากบัลกูน้องครับ 

Controlling/Evaluating การควบคมุ และประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยเป็นการเข้าไปติดตามสองสว่น สว่น

แรกคือ ติดตามการปฏิบตัิงานของพวกเขา ดซูิว่าเขาท างานถกูต้องตามมาตรฐานการท างานไหม? ติดปัญหาอะไรหรือ

เปลา่? ต้องการให้เราเข้าไปช่วยตดัสนิใจอะไรไหม? เป็นต้น และสว่นท่ีสอง คือ ติดตามผลลพัธ์ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน



เช่น การผลติของเสยี หรือเกิดปัญหาหรือไม่? ถ้ามีก็จะได้รีบแก้ไขได้ทนั ส าหรับแนวคิดที่ผมจะใช้ในการเข้าไปควบคมุงาน

คือ “ใกล้ชิด ชดัเจน เน้นการปรับปรุง” ใกล้ชิด คือ โดยผมจะเข้าไปคลกุคลีกบัลกูน้องให้ได้มากที่สดุ อย่างน้อยวนัละ 4 

ชัว่โมง เพื่อท างานใกล้ชิดกบัเขา ท าให้พวกเขาไมรู้่สกึวา่เราเหินห่าง หรือเข้าหายากนัน่เอง และทกุครัง้ที่จะตดัสินใจ หรือ

อธิบายอะไร และให้ค าแนะน าอะไร เราก็จะต้อง ผมก็ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน และแม่นย า (ห้ามมัว่เด็ดขาด) และ

สดุท้ายการปรับปรุง ผมจะเน้นการให้โอกาสในการปรบปัรุงกบัพนกังานทุกคน เพราะผมมีความเช่ือว่า พนกังานทุกคน

ปรับปรุง และพฒันาได้ ถ้าได้รับค าแนะน าที่ดีจากหวัหน้า”  

ลองน าไปประยุกต์ใช้นะครับ ถ้าหากท่านลองปฏิบตัิต่อเนื่องอย่างน้อยสองสปัดาห์ รับรองได้เลยครับว่าการ

ปฏิบัติงานของท่านจะดีกว่าเดิมแน่นอน และถ้าท าตลอดไปรับรองได้เลยครับว่า ท่านจะต้องก้าวหน้า และประสบ

ความส าเร็จโดยไมต้่องสงสยัจริงไหมครับ 

 


