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ความสาเร็ จใครก็ต้องการ แต่ความสาเร็ จจะรอพึง่ โชคชะตาหรื อผู้อื่นคงไม่ได้ ตัวเราเองต่างหากที่เป็ นปั จจัย
สาคัญที่จะไขว่คว้ าความสาเร็ จนันมาอยู
้
ใ่ นมือ ทองพันชัง่ เมื่อสัปดาห์ที่ผา่ นมาผมได้ มีโอกาสเข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลไคเซ็น ( KAIZEN) ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ซึง่ จัดโดยวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในงานประชุม
วิชาการวิศวอุตสาหการแห่งชาติ 2010 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในวโรกาสทรงเจริ ญ
พระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553 ในหัวข้ อ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพี่อพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยัง่ ยืน จากการที่ได้ พิจารณาการนาเสนอจากทังหมด
้
26 ทีม ผมได้ สงั เกตเห็นพฤติกรรมที่เหมือนกันของสมาชิกในทุก
กลุม่ ซึง่ ผมประทับใจ และคิดว่ามีประโยชน์กบั ผู้อา่ น ซึง่ สรุปพฤติกรรมหลักๆ ได้ 6 ข้ อ ดังต่อไปนี ้
พฤติกรรมที่ 1 เป็ นคนช่ างสังเกต โดยมักจะมองจุดเล็กจุดน้ อย เพื่อนามาปรับปรุงเสมอ ไม่ยอมปล่อยผ่าน
แล้ วนามาเป็ นหัวข้ อเพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุง โดยคิดว่า ดีกว่านี ้ได้ ไหม ? เร็ วกว่านี ้ได้ ไหม ? ประหยัดกว่านี ้ได้ ไหม ? สะดวก
กว่านี ้ได้ ไหม? ปลอดภัยกว่านี ้ได้ ไหม ? มีของเสียน้ อยกว่านี ้ได้ ไหม ? เป็ นต้ น

แนวทางการพัฒนาตนเองให้ เป็ นคนช่าง

สังเกต \ฝึ กฝนให้ เป็ นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน โดยควรหมัน่ ตรวจสอบเพื่อค้ นหาจุดบกพร่อง จุด
ผิดปกติ หรื อสิง่ ที่นา่ จะเกิดปั ญหา หรื อความสูญเปล่าต่าง รวมไปถึงจุดที่อาจจะทาให้ เกิดอันตราย
พฤติกรรมที่ 2 เป็ นผู้ท่ มี ีความตัง้ ใจและไม่ ย่อท้ อ เพื่อเจอปั ญหา หรื ออุปสรรคื ก็ไม่ยอ่ ท้ อ ทาแล้ วทาอีก
แก้ ไขแล้ ว แก้ ไขอีก ไม่ประสบความสาเร็ จไม่เลิก ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น ๆ อยูเ่ สมอ ไม่พอใจกับสิง่ ที่เป็ นอยู่ โดยคิดว่า "วันนี ้ต้ อง
ดีกว่าเมื่อวานนี ้ และวันพรุ่งนี ้ต้ องดีกว่าวันนี"้
แนวทางการพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ท่ มี ีความตัง้ ใจ และไม่ ย่อท้ อ เพื่อฝึ กทางานภายใต้ ภาวะกดดัน หรื อเข้ า
ไปมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ และต้ องมีวิน้ยไม่ทอดทิ ้งก่อนที่จะดาเนินงานให้ บรรลุผลสาเร็ จ
พฤติกรรมที่ 3 ทางานเป็ นทีมเวอร์ ค ( TEAM) ด้ วยความรัก และสามัคคี เพราะต้ องช่วยกันเก็บข้ อมูล
ช่วยกันปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทา โดยรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนๆในทีม ถ้ าหากทะเลาะกัน รับรอง ไม่รุ่งแน่นอน ซึง่
นี่ละครับ ไม่เพียงแต่การดาเนินกิจกรรมไคเซ็นเท่านัน้ กิจกรรมอื่นๆ ก็ต้องอาศัย ความรัก ความเข้ าใจ และความสามัคคี
ด้ วยเช่นกันครับ
แนวทางการพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ท่ ที างานเป็ นทีมด้ วยความรัก และสามัคคี ต้ องฝึ กฝนตนเองให้ เปิ ดใจ
รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่ยดึ เอาความคิดของตนเองเป็ นใหญ่ ทางานแบบเป็ นพี่ๆ น้ องๆ ไม่ใช้ อาอารมณ์ หรื อนา
เรื่ องส่วตัวมาปนกับเรื่ องงาน มีนาใจ พร้ อมช่วยเหลือ และให้ อภัยเสมอเมื่อเกิดข้ อผิดพลาด แล้ วพร้ อมที่จะก้ าวเดินไป
ด้ วยกัน

พฤติกรรมที่ 4 ใฝ่ หาความรู้อยู่เสมอ โดยสังเกตได้ จากการที่แต่ละกลุม่ ต้ องไปค้ นคว้ า เพื่อค้ นคิดหาวิธีการ
ใหม่ๆ ตามหลักวิชาการต่างๆ หรื อแม้ แต่การลองผิด ลองถูก เพื่อมาปรับปรุง และพัฒนาการทางานให้ ดีขึ ้น ซึง่ รวมไปถึง
การแก้ ไขปั ญหาต่างๆ อีกด้ วย

แนวทางการพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ที่ใฝ่ หาความรู้อยูเ่ สมอ อ่านให้ มาก ฟั งให้ มาก จดให้

มาก และคิดให้ มาก และอุปกรณ์ง่ายๆที่ผมชอบใช้ คือ การใช้ สมุดบันทึกเล่มเล็กๆ ( Note Book) พกใส่กระเป๋ าเสื ้อเสมอ
เพื่อบันทึกสิง่ ต่างๆที่ได้ เห็น ได้ ยิน ได้ ฟัง ไอเดียดีๆ เด็ดๆ ที่ผา่ นเข้ ามาในสมอง ก็รีบบันทึกเอาไว้ ทนั ที รับรองเรื่ องดีๆ จะไม่
มีตกหล่นอย่างแน่นอน
พฤติกรรมที่ 5 มีความคิดสร้ างสรรค์ ซึง่ จะสังเกตได้ จากการที่แต่ละกลุม่ มีการค้ นคิด ประดิษฐ์ ลดลอง นา
เครื่ องมือ เครื่ องจักร ทังคิ
้ ดใหม่ และนาของเก่าที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ มาทาให้ เกิดประโยชน์อีกครัง้ ซึง่ เป็ นแนวคิดที่ดีมากๆ
ครับ

แนวทางการพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ อันนี ้แนะนาว่า ต้ องอ่านหนังสือ หรื อค้ นหาข้ อมูลทาง

Internet ที่สร้ างความคิดสร้ างสรรค์ ( Idea) หรื อไปศึกษาการใช้ เช็คลีสท์ของออสบอนด์ เพื่อสร้ าสิง่ ใหม่ๆ แต่สงิ่ ที่สาคัญ
ที่สดุ คือ ต้ องกล้ าคิด กล้ าฝั น และกล้ าจินตนาการ บนพื ้นฐานของความจริ งนะครับ
พฤติกรรมที่ 6 มีความสามารถในการประสานงาน จะเห็นได้ วา่ เกือบทุกเรื่ องที่เราทา เราทาด้ วยตัวคนเดียว
ไม่ได้ เราต้ องอาศัยพึง่ พาอาศัยความรู้ และความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอ ดังนันถ้
้ าหากใครขาดศิลปะด้ านนี ้ แล้ วละก็ การ
ประสานงาน ก็จะเปลีย่ นะเป็ นประสานงาทันทีโดยไม่ต้องสงสัย

แนวทางการพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ที่ความสามารถใน

การประสานงาน ควรเป็ นผู้ที่มีความอ่อนน้ อมถ่อมตน รู้จกั ใช้ คาพูดที่เหมาะสม (ประเภทพูดแบบ มะนาวไม่มีน ้า อย่าทา
เด็ดขาด) เช่นควรใช้ ประโยคขอร้ อง มากกว่าประโยคคาสัง่ และที่สาคัญอีกประการคือ ต้ องรู้จกั กาลเทศะ ควรเลือกเวลาที่
เหมาะสมสะดวกทังผู
้ ้ ที่เราไปขอความช่วยเหลือจากเขา และตัวเราเองด้ วย ถ้ าหากเขายุง่ อยูล่ ะก็ อย่าไปกวนใจเขา
เด็ดขาดเชียวครับ เดี๋ยวงานจะไม่เดิน
จากแนวคิด และการพัฒนาพฤติกรรมทัง้ 6 ที่ผมได้ นามาแลกเปลีย่ นนี ้ ท่านผู้อา่ นก็ลองนาไปปฏิบตั ิดู รับรองได้ เลยครับว่า
ท่านจะประสบความสาเร็ จเหมือนกับผู้ที่ได้ เข้ าร่วมการแข่งขันไคเซ็นนี ้อย่างแน่นอน สุดท้ ายขอฝากข้ อคิดของ ริ เชิร์ท เบิร์ด
ที่วา่ "ผู้พยายามทาอะไรบางอย่างแล้ วล้ มเหลวนัน้ ดีวา่ ผู้ที่ไม่พยายามทาสิง่ ใดเลยแล้ วสาเร็ จอย่างใหญ่หลวง" ขอเป็ น
กาลังใจให้ ทกุ ท่านได้ ในการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ตามหลักคิดของไคเซ็น โชคดี
ทุกคนนะครับ

