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สวัสดี สมาชิกชาว FTQM ทุกทานครับ

วันเวลานี่ มันชางเดินทางไปอยางรวดเร็วจริงๆ นะครับ ดู
เหมือนวาเราจะรวมเฉลิมฉลองการขึ้นปใหมนี้อยูเปนประจํา ก็ถือวา
เปนชวงแหงความสุขของทุกๆ คน เพราะเราไดมอบความสุขใหแกกัน
ผานเทศกาลปใหมนี้

FTQM update ซ่ึงเปนจดหมายขาวประชาสัมพันธความรู และ
ขาวสารการดําเนินงานของมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ก็ขอ
สงความสุขใหสมาชิกและทานผูอานไดมีความสุขกาย สุขใจตลอด
ปใหมนี้และตลอดไปนะครับ

หากจะยอนกลับมาถึงระบบและกระบวนการทํางานใหอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนเลิศนั้น การฝกอบรมพนักงานก็เปนส่ิงสําคัญ
คุณสมชาย นิราพาธพงศพร  กูรูทางดานทีคิวเอ็มของเมืองไทย ไดหยิบ
ยกกระบวนการฝกอบรมของบริษัทมาเลาสูกันฟง ซ่ึงผมคิดวาตัวอยาง
การฝกอบรมนี้ จะเปนประโยชนอยางมากครับสําหรับทานที่กําลังคิดถึง
กระบวนการนี้อยู ก็ขอเชิญทุกทาน ติดตามรายละเอียดไดภายในฉบับ
ตลอดจนบทความอื่นๆ เพื่อเปนแงคิดและแนวทางในการสรางสรรค
กระบวนการทํางานใหไดดีย่ิงขึ้นตอไปครับ

อีกทั้งขอเชิญชวนองคกรตางๆ ที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best Practices) รวมสมัครผลงานหรือ บทความเพื่อนําเสนอ ในงาน
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 13th Symposium on
TQM-Best Practices in Thailand ซ่ึงไดเปดรับสมัครแลววันนี้ถึง 30
เม.ย. 56 โดยสามารถ download คู มือรายละเอียดการสมัครไดที่
www.ftqm.or.th ครับ

พบกันใหมในฉบับหนานะครับ

เจริญชัย ฉิมเนียม
บรรณาธิการ
crcbkk@gmail.com
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เนื่องจากบริษัทไดนําระบบการจัดการคุณภาพ ซ่ึงมีทั้ง TQM, TPM, TPS และยังไดนํา
หลักการคานิยม และแนวคิดหลักของรางวัลคุณภาพแหงชาติมาประยุกตใชในองคกร โดยผสม
กลมกลืนอยูในกระบวนการทํางานที่เก่ียวของทั้งหลาย จึงทําใหบริษัทมีแนวทางในการรับพนักงาน
ที่พึ่งจบใหมตามวุฒิการศึกษาที่กําหนด หรือถาเปนพนักงานที่ไมจําเปนตองมีวุฒิอะไร ก็จะรับ
ผูที่ไมจําเปนตองมีประสบการณใดๆ เลย ทั้งนี้บริษัทมีความเช่ือวาดวยระบบการจัดการคุณภาพที่ดี
และการที่พนักงานระดับตางๆ ทุกคน ไดผานการฝกอบรมและปรับปรุงระดับความสามารถอยาง
ตอเนื่อง จะสามารถปฏิบัติงานจนไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี เสร็จทันเวลา และสามารถใหบริการ
ลูกคาไดทั่วโลก

ดังนั้น การกําหนดหลักสูตรฝกอบรม ตัวผูสอนหลัก และรองอยางนอยหลักสูตรละ 3 คน
และกําหนดเวลาที่ตองเขาฝกอบรม จึงมีความจําเปนอยางย่ิง กรรมการผูจัดการ หรือระดับรองลงมา
ควรเปนอาจารยใหญ ซ่ึงมีหนาที่เสาะหาความรูจากผูเช่ียวชาญ หรือจากการดูงาน หรือการเขา
สมาคมที่เก่ียวกับการจัดการ หรือการเขาฟงการนําเสนอความสําเร็จของบริษัทตางๆ แลวนํามา
กําหนดเปนหลักสูตรการฝกอบรม จึงเปนกระบวนการที่จําเปน
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ทําไมบริษัทเราจึงมีหลายระบบเหลือเกิน จะเร่ิมระบบไหนกอน ในความเห็นของเรา
ซ่ึงมีบุคลากรที่ มีระดับการศึกษาไมสูงมากนักเปนสวนใหญ และสวนมากอยูในฝายผลิต
จําเปนตองมีระบบการจัดการทั้ง TQM และ TPM ซ่ึงการนําระบบ TQM ไปปฏิบัติจะทําให
บุคลากรไดรับการพัฒนา มีมาตรฐานการทํางาน มีเร่ืองการแกปญหา โดยสามารถวิเคราะหหา
ปจจัยที่ เปนสาเหตุและกําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหเกิดซํ้าได และมีกลุมยอยเพื่อ
ฝกหัดการแกปญหา และปรับปรุงหนางาน แตที่เคร่ืองยังมีปญหา มี Breakdown และเคร่ือง
ชํารุดทรุดโทรม ก็เลยตองมีระบบ TPM โดยเฉพาะเร่ืองการบํารุงรักษาดวยตนเอง ซ่ึงทําแลวมี
ความกาวหนามาก Operator สามารถดูแลทําความสะอาด ปองกันแหลงกําเนิดส่ิงผิดปกติได
โดยเร่ิมจากการเรียนรูการทํางานของการขันแนน การคนหาบริเวณเขาถึงยากและทําการแกไข
มีการปองกันการเกิดฝุนหรือส่ิงสกปรก พื้นที่ทํางานก็เร่ิมสะอาด น้ํามันไมหยดเลอะเทะ
นอกจากนั้น เขาก็สามารถเรียนรูเร่ืองไฟฟา ระบบลม ระบบ Hydraulic ระบบการขันแนน
ระบบการขับเคล่ือน และระบบการหลอล่ืน ซ่ึงทําใหเขาทํางานดวยความเปนสุขมากขึ้น
เคร่ืองเสียเล็กๆ นอยๆ เขาก็ซอมเองได เขารักเคร่ืองเสมือนเปนเจาของ สามารถกําหนด
มาตรฐานการตรวจสอบตามจุดตางๆ และหาวิธีปองกันความสกปรกไมใหกระเด็นออกมา
จากเคร่ือง รูวาอันไหนหนักหนาทําเองไมไดตรวจสอบเองไมได ก็ใหฝายซอมบํารุงเขามาทํา
สวนฝายซอมบํารุงเม่ือไมตองมาทําในส่ิงที่ Operator เขาทําไดแลว ก็มีเวลาไปหาวิธีวิเคราะห
เคร่ืองปรับปรุงเคร่ือง เพิ่มสมรรถนะของเคร่ือง เม่ือระดับการบํารุงรักษาดวยตนเองสูง และผาน
ระดับ 5 เคร่ืองจักรก็หยุด Breakdown เพราะมีระบบการตรวจสอบเปนประจํานั่นเอง




ถาเปนภาพที่ 1 เร่ิม TQM กอน ถาเปนแบบภาพที่ 2 ก็คงตองเร่ิมไปพรอมๆ กัน
ถาเปนภาพที่ 3 ตองเร่ิม TPM กอน และเนนมากๆ สวน TQM ก็เปนสวนประกอบ

เม่ือ TQM และ TPM มีความกาวหนา และม่ันคงแลว ก็สามารถใชระบบ TPS
มาตอยอด ไมจําเปนตองทําเหมือน Toyota 100% แตนํามาประยุกตใชได ซ่ึงทําใหลด WIP
(Work in process) ไดมาก สามารถทํางานไดเร็วขึ้น (เพิ่มขึ้น) เพราะมีการจัด Line Balance
การเอาของเขาแบบทันเวลา (JIT) ใชระบบ Pull คือ เอากําหนดวันสงของเปนตัวต้ัง ใช
KANBAN เปนตัวกําหนดเวลาเสร็จของแตละกระบวนการ ดังนั้น ทายสุดก็คือ ของตองเขามา
เม่ือไร การรองานก็คอยๆ หมดไป ของในกระบวนการผลิตก็ลดลงอยางมากมาย สามารถลด
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ภาพที่ 1 มีเครื่องจักรนอย ภาพที่ 2 มีเครื่องมากพอๆ กับมีคนมาก ภาพที่ 3 มีเครื่องอัตโนมัติ
และเปนกระบวนการตอเนื่อง
ถา Motor หยุด 1 ตัว
ก็ตองปดงานกันเลย



ขั้นตอนการรับของเขาคลัง โดยเปล่ียนเปนเอาของเขากระบวนการผลิตไปเลย ลดใบเบิกเขา
ผลิต การทํางานเร็วขึ้น  เสร็จตามเวลา ทั้งนี้บางองคกรยังไมสามารถทําตามระบบ TPS ได
100% แตเอาแนวคิดมาปรับใช และคอยๆ ปรับปรุงไปก็สามารถลดตนทุน ลดปญหา
คุณภาพ หรือเพิ่ม Productivity  พัฒนาบุคคลใหมีความชํานาญหลายดาน และลดการเกิด
อุบัติเหตุไดถึงขั้นเปนศูนย

หลักสูตรที่ใชอบรม จะระบุตําแหนงผูสอนไว สวนจะฝกอบรมเร่ืองไหน และใครบาง
ที่ตองไดรับการฝกอบรมและฝกอบรมเม่ือไร ปรากฎในตัวอยาง TBHR62002 พนักงานทุกๆ
คน ต้ังแตกรรมการผู จัดการ ลงมาจนถึงระดับลางสุดทุกตําแหนง จะกําหนดหลักสูตร
ไววาจะตองมีอะไรบาง ประกอบดวยหลักสูตรของบริษัทในแตละตําแหนง และหลักสูตร
ประจําตําแหนงดวย

บริษัท เอส ซี ไอ คอรปอเรช่ัน จํากัด เปดโอกาสใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริษัทตางๆ และคณะบุคคล เย่ียมชมเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ และการเรียนรู เพื่อเปน
กําลังใจใหหนวยงานตางๆ ที่มีปญหาในการปรับเปล่ียนองคกรใหมีความเปนเลิศ ประสบ
ความสําเร็จโดยรวดเร็ว

และในโอกาสข้ึนปใหม พ.ศ. 2556 นี้ บริษัทขอใหทุกคนในมูลนิธิสงเสริม
ทีคิวเอ็มในประเทศไทย พันธมิตร และผูใหการสนับสนุนมูลนิธิ รวมถึงผูเกี่ยวของ
ทุกองคกร และทุกทานจงประสบความสุข และสําเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ
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หลักสูตรที่ใชอบรมตางๆ



หลักสูตรที่ใชอบรมตางๆ  (ตอ)
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ทานสมาชิกจดหมายขาวที่รักทุกทานครับ ลมหนาวเร่ิมโชยพัดมาใหเยือกเย็นอุราตามประสาเพลงไทย
สมัยเกากอนซ่ึงใชภาษาไดไพเราะเพราะพร้ิง ตางจากสมัย "กังนัมสไตล" ซ่ึงมีแตกระตึกกระตัก กระฉึกกระฉัก
ไมไดมีความสุนทรียตอโสตประสาทคน (รุนเกา) แมแตนอย

ครับ....ของเกาที่เปนของดี ๆ ทั้งหลายก็นาที่จะอนุรักษไวใหสืบทอดตอไป ฝากใครไดบางไหมครับ
นอกจากฝากกระทรวงวัฒนธรรมซ่ึงไมนาจะมีหวังสักเทาไรนัก

ในการปฏิบั ติการและการบริหารคุ ณภาพนั้ น คําที่ เรามักจะได ยินไดฟ งกันอยู เสมอๆ คื อ
"การเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน" หรือ Kaizen

วากันวา Kaizen เปนหัวใจของการบริหารจัดการคุณภาพ โดยที่แปลความหมายไดอีกนัย
หนึ่งวา การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ไมมีที่สิ้นสุด

ภาษาโฆษณาของบริษัทรองเทา Nike ก็เรียกวา "There is no finish line…."
แตผมอยากจะแปลอีกความหมายหนึ่งวา "รักษาสิ่งที่พึงรักษาไว และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตองเปลี่ยน

แปลง.....อยางตอเนื่อง" ซ่ึงนาจะตีความคําวา Kaizen ไดอยางครบถวนครับ

เม่ือกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ผมไดมีโอกาสเดินทางไปที่ Seattle, Washington, สหรัฐอเมริกา
โดยสายการบิน All Nippon Airways ที่ผมมักใชบริการเปนประจําหากเลือกได

เหตุผลหลักก็คือการบริการที่ เปนเลิศ ไม วาพนักงานจะเปนคนชาติใด ไทยหรือญ่ี ปุ นก็ตาม
เพราะในกรณีที่บินไปและกลับประเทศไทย เขาจะใชพนักงานบริการคนไทยรวมทํางานกับคนญ่ีปุนเปนหลัก

นอกจากผิวพรรณหนาตาที่แตกตางกันระหวางสองเช้ือชาติแลว การบริการนั้นเรียกภาษาสมัยใหม
ก็บอกวา "เปะ" พอ ๆ กัน
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คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
paritud@gmail.com
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สุภาพ นุมนวล เปนกันเอง ย้ิมแยมแจมใส ใฝใจบริการ แมจะไมมีประกาศวา "รักคุณเทาฟา" ก็ตาม
ทําไมเขาทําได?... เห็นจะตองบอกวา Training and training การทําใหเห็นเปนตัวอยาง และการ

สรางแรงจูงใจทางบวก นาจะเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการหลอหลอมพนักงานบริการครับ
อากาศที่ Seattle เร่ิมหนาวเย็น เพราะอยูติดทะเล ทําใหไดรับลมหนาวเต็มๆ ใบไมเร่ิมเปล่ียนสี

แตก็ยังไมเต็มที่นัก วันแรกที่ไปถึงมีโอกาสไดตระเวณดูเมืองและผูคนเพราะเปนวันหยุด ดูแลวก็รูสึกสบายๆ
เพราะคนไมพลุกพลานมาก บรรยากาศคลายๆ Melbourne, Australia

วันที่สองไดไปเย่ียม University of Washington ที่เปนมหาวิทยาลัยเกาแกของรัฐนั้น บรรยากาศ
ใกลครียงกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครับ

วันที่สามไดติดตอขอเขาเย่ียมบริษัทสรางเคร่ืองบินโบอิ้ง ที่มีโรงงานประกอบอยูที่ Seattle ไดดูทั้ง
โรงงานประกอบ และศูนยสรางประสบการณลูกคา หรือ Customer Experience Center

ที่ผมจ่ัวหัวเร่ืองไววา "แมชางก็เตนระบําได" เพราะพอพูดถึงโบอิ้งก็นึกถึงเคร่ืองบินขนาดใหญ
บรรทุกผูโดยสารระดับ 2-300 คนขึ้นไป ตัวเคร่ืองสูงใหญขนาดตึกสอง-สามช้ัน......ชาง (โบราณ) ของจริงเลย
ละครับ

โรงงานโบอิ้งที่ไดเห็นก็ใหญจริงๆ ครับ ความยาวประมาณ 800 เมตรกวา ๆ

ที่วา "เตนระบํา" นั้น เพราะผูพาทัวรโรงงานเลาใหฟงวา โบอิ้งนั้นเดิมใชวิธีสรางเคร่ืองบินแบบ Job
Shop คือเคร่ืองอยูกับที่ แลวช้ินสวนตาง ๆ  ก็ว่ิงเขามาหา ใชเวลา 22 วันกวาจะสรางได 1 ลํา ใชพื้นที่มหาศาล
ในการจัดเก็บช้ินสวน และที่ทางสําหรับคนทํางานที่ตองมีมากมาย

และแลว จากการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมอากาศยาน โบอิ้งที่เคยสรางเคร่ืองบินแบบเดิมๆ
มานับหลายทศวรรษ ก็ยอมปฏิวัติตนเอง โดยหันไปใชระบบ Lean manufacturing มาสรางเคร่ืองบินแทน
Job Shop

ที่ เรียกวา Lean manufacturing ก็คือระบบการผลิตแบบโตโยตา หรือ Toyota Production
System - TPS หรือ Pull System, Kanban (คัมบัง), Just-In-Time แลวแตวาใครจะชอบคําไหน

คราวนี้ เคร่ืองบินแตละลําจะอยูบนสายพานขนาดยักษ หัวตอทาย เคล่ือนที่ดวยความเร็ว 5
เซนติเมตรตอวินาที ช้ินสวนและสวนประกอบตาง ๆ จะเขามาที่ตัวเคร่ือง ในเวลาที่ตองการ ในปริมาณ
ที่ตองการ และดวยคุณภาพที่ดีที่สุด

ดวยความมุงม่ันเอาจริงเอาจังของผูบริหารและพนักงาน โบอิ้ งใชเวลาเพียงไมก่ี เดือนในการ
"ปฏิวัติ" ระบบการผลิตแบบด้ังเดิม

ผลที่เกิดขึ้นเร่ิมจากลดเวลาการสรางเคร่ืองบินแตละลําลงคร่ึงหนึ่งเหลือ 11 วันตอลํา ลดพื้นที่
โรงงานลง 41% ลดสตอกวัสดุคงคลังลง 40% ลดตนทุนการผลิตลงจนสามารถสรางผลกําไรและยึดครอง
สวนแบงตลาดใหญของโลกไวไดจากคูแขงสําคัญ

นาประทับใจไหมละครับ?
ระหวางที่ เดินดูโรงงาน ไดเห็นพนักงานต้ังโตะปงปองสามตัว แลวตีปงปองเลนกันอยางสนุก

สนานขางสายการผลิตนั่นแหละครับ
ผูนําทัวรอธิบายวา นี่เปนวิธีการรักษาสุขภาพของพนักงาน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพราะการ

ประกอบเคร่ืองบินเปนงานหนัก ใชกลามเนื้อสวนเดียวซํ้าๆ เปนเวลานานๆ
การเลนปงปองจะชวยใหกลามเนื้อที่ใชมากๆ ผอนคลาย และใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ ใหสมดุลกัน

ทั้งยังชวยคลายเครียดอีกดวย
พนักงานที่ขับเครนยกของระดับสูงจากพื้ น 20 เมตร ก็ตองลงมาพักทุกๆ 2 ช่ั วโมงเชนกัน

โดยหลักคิดเดียวกัน
เห็นไหมครับวา แมชางก็เตนระบําได หากตั้งใจและทําจริง
พบกันใหมฉบับหนา
สวัสดีปใหมครับ!!
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ถาตอนนี้ คุณรู สึกไมคอยมีความสุขในการทํางานแลวไประบายความในใจกับเพ่ือน
หนึ่งในคําถามแรกที่เพ่ือนจะถามคุณก็คือ อะไรที่จะทําใหตัวเองมีความสุขมากที่สุด?

ก. ไดเล่ือนตําแหนง
ข. เห็นหัวหนางานที่ตนเองไมชอบยายไปทํางานที่อื่น
ค. มองไปที่ดานบวกของงานตัวเอง ไมใชดานลบ
ง. ลาออกจากงานดวยความรูสึกไมพอใจและหางานอื่นตามความฝนของตัวเอง

สําหรับ Srikumar Rao ซ่ึงเปนเจาของหนังสือ เร่ือง  "ความสุขในการทํางาน"  (Happiness at Work)
กลาววา คําตอบทั้ง 4 ขอขางตนไมมีขอใดที่สามารถทําใหคุณมีความสุขมากขึ้นไดจริงๆ เลย การที่ คุณ
จะมีความสุขในการทํางานมากขึ้นนั้น คุณไมจําเปนตองบอกใหเจานายของคุณอยาโทรตามงานจากคุณ
ในตอนดึก คุณไมจําเปนตองหาเงินไดมากๆ และคุณก็ไมจําเปนตองเดินตามความฝนของตัวเองในการ
ไดทํางานในอุดมคติตามที่ตัวเองตองการก็ได

สิ่งแรกทึ่คุณจะตองทํา ก็คือ การเปลี่ยนความเช่ือของตัวเอง
Srikumar Rao กล าวไว วา "คุณลักษณะตางๆ ของงานตามที่ คุณกําลังมองหาอยู นั้ นคง

ไมมีอยูในงานใดๆ อยางครบถวนสมบูรณ"
โดยผูเช่ียวชาญรายนี้เช่ือวาอุปสรรคสําคัญเพียงประการเดียวที่ทําใหคนเราไมมีความสุขในการ

ทํางาน ก็คือ ความเช่ือที่วา "ตัวเราคือนักโทษ" ซ่ึงจะไมมีอํานาจใดๆ ในการจัดการกับส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเอง ดังนั้น กอนที่คุณจะเปล่ียนงาน คุณจะตองเปล่ียนความคิดของตัวเองที่มีตองานนั้นเสียกอน Srikumar
แนะนําตอไปวา "จริงๆ แลว เราทุกคนสามารถสรางความเช่ียวชาญและประสบการณของตัวเองขึ้นมาได
ความรูความสามารถที่เราจะนํามาใชในการดํารงชีวิตของตัวเราเองนั้นคือเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ของเรานั่นเอง"





>>

>>

เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com



ไมมีสิ่งใดที่ "ไมด"ี
Srikumar แนะนําวาเราไมควรมีความคิดวาส่ิงใดดีส่ิงไหนไมดี แตใหพยายามมองทุกส่ิงทุกอยางแบบ "ความคิด

เชิงบวก" เสมอ เขากลาววา "เม่ือคุณไดมะนาวมาหนึ่งลูก คุณก็จะนํามะนาวนั้นมาทําเปนน้ํามะนาวด่ืมอยางเอร็ดอรอย
แตถาหากสมมติวาคุณไดรับมะนาวมาหนึ่งลูกและสมมติวาคุณไมชอบมะนาวลูกนั้นเอาซะเลย คุณจะทําอยางไร? ส่ิงที่คุณ
ควรทําก็คือ เม่ือคุณไดรับมันมาแลว ถึงแมวามันจะไมถูกใจคุณก็ตาม แตคุณก็ควรฝกใหตัวเองคิดเสมอวา "ไมเปนไรหรอก
ถึงอยางไรมันก็เกิดขึ้นแลว" ดีกวาการที่คุณไปมัวแตคิดวามันเปนส่ิงไมดี"

Srikumar กลาวตอไปวา ถาหากวาคุณนึกยอนถึงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นเม่ือ 10 ปที่ผานมาและรูสึกวาใน
ชวงเวลาดังกลาวเหตุการณตางๆ เหลานั้นเปนเหตุการณที่ไมดีเอาเสียเลย คุณก็ควรฝกใหตัวเองไดคิดไปในทํานองวา ใน
เหตุการณเหลานั้น ก็ยังพอมีอยูหลายเหตุการณเหมือนกันที่นําไปสูส่ิงดีๆ อยูบาง เชน มีพนักงานคนหนึ่งถูกไลออกจากงาน
และไดรับเงินทําขวัญจํานวนหนี่ง อีก 6 เดือนตอมา บริษัทแหงนี้ตองประสบกับภาวะขาดทุนและพนักงานคนอื่นๆ ที่เหลือ
ทั้งหมดตองตกงานโดยที่ไมไดรับเงินชดเชยแมแตบาทเดียว จากตัวอยางนี้ จะเห็นไดวาพนักงานที่ถูกไลออกกอนคนอื่น
ดังกลาวกลับไดในส่ิงที่ดีกวาคนอื่นๆ ดวยซํ้า

มองไปที่ภาพรวม
Srikumar เช่ือวาการที่จะมีความสุขในที่ทํางานไดนั้น คุณควรที่จะเปล่ียนจาก "ความทะเยอทะยานสวนตัว" ไปเปน

"ความทะเยอทะยานในภาพกวาง" โดยคําวา "ความทะเยอทะยานสวนตัว" อาจจะหมายถึง "ฉันอยากเปนซีอีโอของบริษัท"
แตคําวา "ความทะเยอทะยานในภาพกวาง" อาจจะหมายถึง "ฉันอยากทําใหบริษัทแหงนี้เปนบริษัทที่ใครๆ ตองการเขามา
ทํางาน"

สําหรับในประเด็นนี้ Srikumar กลาววา ความทะเยอทะยาน จะเปนส่ิงกีดขวางความสุขตราบใดที่เราใชแนวคิด
ในการทํางานแบบ "ถา...แลวฉันจะ…." เชน ถาฉันไดเล่ือนตําแหนง ฉันก็จะมีความสุข เปนตน

ผูเช่ียวชาญรายนี้แนะนําตอไปวา จริงๆ แลวมุมมองที่ดีและนาจะทําใหเรามีความสุขมากขึ้นไดก็คือ การคิดวา
"ตัวเองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและจะทําดีที่ สุดตามวิสัยทัศนนั้น และถาหากวามันประสบผลสําเร็จ มันก็จะเปนส่ิงที่
ยอดเย่ียมเลยทีเดียว แตถาหากวามันไมประสบผลสําเร็จ มันก็ยังเปนส่ิงที่ยอดเย่ียมอยูดี หนาที่ของฉันมีเพียงส่ิงเดียวนั่นคือ
การทําใหดีที่สุดเทาที่สามารถจะทําได"

แลวถาหากวาความสุขเปนเร่ืองภายในจิตใจเทานั้นละ คุณจะบอกตัวเองอยางไรดีถาหากวาคุณตองตกอยู
ในสถานการณที่เลวรายจริงๆ ซ่ึงการที่คุณเพียงปรับเปล่ียนมุมมองตอสถานการณเลวรายดังกลาว อาจเปนส่ิงที่ไมเพียงพอ
อีกตอไป? สําหรับเร่ืองนี้ Srikumar กลาววา เม่ือตองเผชิญหนากับสถานการณที่เลวรายจริงๆ คุณก็ควรหาหนทางแกไข
เปล่ียนแปลงในแงบวก แทนที่จะแกไขสถานการณโดยใชอารมณ เขากลาวแนะนําไววา "คุณควรจะแกไขสถานการณที่เลวราย
นั้นโดยใชความรูความเช่ียวชาญของตนเองใหเกิดประโยชนมากที่ สุด แตในขณะเดียวกันคุณก็ควรพรอมที่จะรับกับ
การเปล่ียนแปลงและเดินไปขางหนาตอไปเชนกัน"

ใสใจผูอ่ืนบาง
Srikumar กลาววา แมแตในสังคมที่แทบทุกคนจะทํางานแบบตัวใครตัวมันก็ตาม แตทุกที่ทํางานก็ยังเช่ือวา

การทํางานแบบ "ใสใจผูอื่นบาง" ก็นาจะเปนส่ิงที่ ดี ถาหากวาพนักงานที่ทํางานเกงคนหนึ่ งถูกมองขามจากเจานาย
และไมไดรับการเล่ือนตําแหนง แตในทางกลับกัน พนักงานคนนี้ก็อาจประสบผลสําเร็จในดานอื่นที่มีความเปนนามธรรม
มากกวา เชน ไดรับคําชมเชยหรือไววางใจจากเพื่อนรวมงาน หรือในเวลาตอมาอาจไดงานทําแหงอื่นที่ ดีกวาที่ทํางาน
ปจจุบันก็ได

Srikumar กลาวทิ้งทายไววา "สําหรับพนักงานลักษณะนี้ พวกเขาอาจจะไมประสบผลสําเร็จในตอนนี้ แตในอนาคต
ก็อาจประสบความสําเร็จไดมากกวาคนอื่ นก็ได ที่ผมหมายถึงนี้ ก็คือ ผมเช่ือวา สําหรับการที่ เราจะมีชีวิตอยู รอดได
ในสภาพแวดลอมการทํางานนั้น คุณไมจําเปนตองเปนผูที่เกงที่สุดเสมอไปนั่นเอง"
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ขอมูลจาก http://www.siamsafety.com




ขอเชิญสมัครสงผลงาน/บทความของการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best Practices) เพื่อนําเสนอในงาน






