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สวัสดีครับทุกท่าน สาหรับสัปดาห์นี ้ผมขอเสนอแนวคิดสัน้ ๆ จากบทเรี ยนที่ได้ จากการไปบรรยายหลักสูตรการ
ดาเนินกิจกรรมไคเซ็น การลดต้ นทุน การปรับปรุงการทางาน ให้ กบั หลายองค์การ ลองอ่านดูนะครับ
หลายครัง้ ที่ผมเข้ าไปบรรยายหลักสูตรเกี่ยวกับการปรับปรุง และพัฒนาการทางานให้ ดีขึ ้นโดยเฉพาะเรื่ องการลด
ต้ นทุน พบว่าบางบริ ษัทพนักงานจะไม่คอ่ ยให้ ความสาคัญกับการฝึ กอบรมสักเท่าไหร่
ซึง่ ก็ไม่ผิดอะไรที่อาจจะคิดแบบนี ้ เพราะงานเขาอาจจะยุง่ จริ ง ๆ ก็เป็ นได้ อันนี ้เราไม่วา่ กัน แต่ถ้างานไม่ยงุ่ แต่ไม่
อยากที่จะมีสว่ นร่วมในการปรับปรุง และพัฒนางาน เพราะคิดว่า
“เป็ นเรื ่องของหัวหน้า ”, “เอาไว้ก่อนก็แล้วกัน ”, “ทางานประจาให้ดีทีส่ ดุ แค่นีก้ ็น่าจะพอ ”, “ทาตามเงิ นเดือน ”, “เอาไว้ให้
คนอืน่ ทาก่อน แล้วเราค่อยทาตามก็แล้วกัน”
ถ้ าหน่วยงานไหนมีพนักงานที่คิดแบบนี ้อยูแ่ ล้ วล่ะก็ ลองนาบทความนี ้ไปแลกเปลีย่ นกันอ่านดูนะครับ
ผมก็เป็ นคนหนึง่ ที่เคยทางานบริ ษัท หรื อที่เรี ยกง่าย ๆ ว่ามนุษย์เงินเดือนนัน่ แหละ สมัยที่ทางานใหม่ ๆ สภาพ
การแข่งขันทางธุรกิจไม่รุนแรงเหมือนเช่นในปั จจุบนั อาจเป็ นเพราะค่าแรง ค่าวัตถุดิบ ค่าดาเนินการ หรื อค่าโสหุ้ยต่าง ๆ
ไม่แพงหูฉี่เหมือนในปั จจุบนั การทางานของเราสมัยนันจึ
้ งไม่ต้องแข่งขันอะไรกันมาก ซึง่ ตรงข้ ามกับในปั จจุบนั ที่มีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรง แรงจนไม่มีที่ยืนสาหรับผู้พา่ ยแพ้ หรื อผู้ผิดพลาด เพราะคูแ่ ข่งคอยเสียบเข้ ามาแทนที่เราตลอดเวลา
ดังนันทุ
้ กองค์การต้ องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน(Competitiveness)
สมัยก่อน เราทาให้ ลกู ค้ าพอใจระดับ Good เราก็วา่ ดีแล้ ว แต่ในปั จจุบนั เราต้ องทาให้ ร้ ูสกึ ว่าเรา คือ The Best
หรื อ Excellence คือ ต้ องดีเลิศ ดีที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพื่อให้ ทิ ้งคูแ่ ข่งไม่ให้ เห็นฝุ่ น ดังนันบริ
้ ษัทส่วนใหญ่จึงมีตวั ชี ้วัด ( KPI:
Key Performance Indicators) ในหัวข้ อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Improvement) เพิ่มเข้ าไป
อีกข้ อเพื่อกระตุ้นให้ พนักงานต้ องมีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ ดีขึ ้นมากกว่าการปฏิบตั ิงานในอดีต
การที่บริ ษัทหรื อองค์การจะก้ าวไปสูจ่ ดุ นันได้
้ จะอาศัยเครื่ องจักร เครื่ องมือ หรื อระบบการปฏิบตั ิงานอย่างเดียว
คงไม่พอ ต้ องอาศัยพนักงานที่มีศกั ยภาพสูง ( High Performance) อีกด้ วย สาหรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงนัน้
ในอดีตอาจหมายถึงพนักงานที่ทางานประจาได้ ตรงตามเป้าหมาย แค่นี ้ก็นา่ จะเข้ าข่ายแล้ ว ดังนันเวลาการปฏิ
้
บตั ิงาน
ส่วนใหญ่ก็จะใช้ ไปกับการทางานประจาเกือบทังหมด
้
การปรับปรุงการทางานแทบจะไม่มีเลย เพราะยังไม่จาเป็ นเท่าไหร่
แต่สาหรับในปั จจุบนั คนที่จะได้ รับการยอมรับว่าเป็ นพนักงานที่มีศกั ยภาพสูงนัน้ โดยต้ องคิดปรับปรุงงานที่ทา
ควบคูก่ บั การทางานประจา โดยสังเกตได้ จากการที่ต้องทาให้ เร็ วกว่าเดิม ดีกว่าเดิม และประหยัดค่าใช้ จ่ายมากกว่าเดิม
โดยจะมาทางานชักช้ า อืดอาด ยืดยาด ผิด ๆ พลาด ๆ แก้ ไขปั ญหาซ ้าแล้ วซ ้าเล่าไม่ได้ อีกแล้ วดังนันส
้ าหรับการบริ หารเวลา

ในการทางานของผู้ที่ประสบความสาเร็ จในปั จจุบนั และอนาคต ก็จะแบ่งเวลาออกเป็ นสองส่วน ส่ วนแรกประมาณ 80%
คือ การทางานประจา ต้ องทาให้ ดี ให้ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด และส่ วนที่สองอีก 20% คือการปรับปรุ งงาน
โดยต้ องคิดค้ นหาจุดที่จะปรับปรุ งให้ การทางานดีกว่ าเดิม และดีขึน้ ๆ อย่ างต่ อเนื่อง
ลองคิดดูง่าย ๆ ก็แล้ วกันนะครับ ถ้ าท่านมีลกู น้ องสองคน คนแรกทางานประจาได้ ดีเยี่ยม ไม่มีที่ติ ส่วนคนที่สอง
ทางานได้ อย่างดีเยี่ยมไม่มีที่ติเช่นเดียวกัน แต่มคี นหนึง่ มักจะปรับปรุงการทางานให้ เร็ วกว่าเดิม ลดต้ นทุนได้ มากกว่าเดิม
ท่านจะประเมินผลงานให้ ใครดีกว่ากัน ฉันใดก็ฉนั นัน้ หัวหน้ างานของเราก็จะประเมินผลลัพธ์ของงานจากการทางานของ
เราด้ วยวิธีนี ้เช่นกัน รู้อย่างนี ้แล้ วก็ยงั ไม่สายเกินไป รี บปรับวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อความสาเร็ จในปั จจุบนั และอนาคตกัน
ดีกว่า
ดีไหมครับ...

