
6 พฤตกิรรมที่ท าแล้วประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 

ความส าเร็จใครก็ต้องการ แตค่วามส าเร็จจะรอพึง่โชคชะตาหรือผู้อื่นคงไมไ่ด้ ตวัเราเองตา่งหากที่เป็นปัจจยั

ส าคญัที่จะไขวค่ว้าความส าเร็จนัน้มาอยูใ่นมือ ทองพนัชัง่ เมื่อสปัดาห์ที่ผา่นมาผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตดัสนิรางวลัไคเซ็น ( KAIZEN) ยอดเยี่ยม ภาคอตุสาหกรรม ซึง่จดัโดยวิศวกรรมสถาน แหง่ประเทศไทย ในงานประชมุ

วิชาการวิศวอตุสาหการแหง่ชาติ 2010 เพื่อเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเนื่องในวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมาย ุ 84 พรรษา ในวนัท่ี 16-17 ธนัวาคม 2553 ในหวัข้อ เทคนิควิศวกรรมอตุสาหการ เพี่อพฒันาอตุสาหกรรม

อยา่งยัง่ยืน จากการท่ีได้พิจารณาการน าเสนอจากทัง้หมด 26 ทีม ผมได้สงัเกตเห็นพฤติกรรมที่เหมือนกนัของสมาชิกในทกุ

กลุม่ ซึง่ผมประทบัใจ และคิดวา่มีประโยชน์กบัผู้อา่น ซึง่สรุปพฤติกรรมหลกัๆ ได้ 6 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้      

พฤติกรรมที่ 1 เป็นคนช่างสังเกต  โดยมกัจะมองจดุเลก็จดุน้อย เพื่อน ามาปรับปรุงเสมอ ไมย่อมปลอ่ยผา่น 

แล้วน ามาเป็นหวัข้อเพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุง โดยคิดวา่ ดีกวา่นีไ้ด้ไหม ? เร็วกวา่นีไ้ด้ไหม ? ประหยดักวา่นีไ้ด้ไหม ? สะดวก

กวา่นีไ้ด้ไหม? ปลอดภยักวา่นีไ้ด้ไหม ? มีของเสยีน้อยกวา่นีไ้ด้ไหม ? เป็นต้น       แนวทางการพฒันาตนเองให้เป็นคนช่าง

สงัเกต \ฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตัิงาน โดยควรหมัน่ตรวจสอบเพื่อค้นหาจดุบกพร่อง จดุ

ผิดปกติ หรือสิง่ที่นา่จะเกิดปัญหา หรือความสญูเปลา่ตา่ง รวมไปถึงจดุที่อาจจะท าให้เกิดอนัตราย 

พฤติกรรมที่ 2 เป็นผู้ที่มีความตัง้ใจและไม่ย่อท้อ เพื่อเจอปัญหา หรืออปุสรรคื ก็ไมย่อ่ท้อ ท าแล้วท าอีก 

แก้ไขแล้ว แก้ไขอีก ไมป่ระสบความส าเร็จไมเ่ลกิ ปรับปรุงให้ดีขึน้ ๆ อยูเ่สมอ ไมพ่อใจกบัสิง่ที่เป็นอยู ่โดยคิดวา่ "วนันีต้้อง

ดีกวา่เมื่อวานนี ้และวนัพรุ่งนีต้้องดีกวา่วนันี"้ 

แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความตัง้ใจ และไม่ย่อท้อ เพื่อฝึกท างานภายใต้ภาวะกดดนั หรือเข้า

ไปมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ และต้องมีวิน้ยไมท่อดทิง้ก่อนที่จะด าเนินงานให้บรรลผุลส าเร็จ 

พฤติกรรมที่ 3 ท างานเป็นทีมเวอร์ค ( TEAM) ด้วยความรัก และสามัคคี  เพราะต้องช่วยกนัเก็บข้อมลู 

ช่วยกนัปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า โดยรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆในทีม ถ้าหากทะเลาะกนั รับรอง ไมรุ่่งแนน่อน ซึง่

นี่ละครับ ไมเ่พียงแตก่ารด าเนินกิจกรรมไคเซ็นเทา่นัน้ กิจกรรมอื่นๆ ก็ต้องอาศยั ความรัก ความเข้าใจ และความสามคัคี 

ด้วยเช่นกนัครับ 

แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ท างานเป็นทีมด้วยความรัก และสามัคคี  ต้องฝึกฝนตนเองให้เปิดใจ

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไมย่ดึเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ท างานแบบเป็นพ่ีๆ น้องๆ ไมใ่ช้อาอารมณ์ หรือน า

เร่ืองสว่ตวัมาปนกบัเร่ืองงาน มีน าใจ พร้อมช่วยเหลอื และให้อภยัเสมอเมื่อเกิดข้อผิดพลาด แล้วพร้อมที่จะก้าวเดินไป

ด้วยกนั      

บทความโดย : ทองพนัชัง่ พงษ์วารินทร์ 
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com,www.bt-training.com 
Tel: 089-811-8340 
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พฤติกรรมที่ 4 ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ  โดยสงัเกตได้จากการท่ีแตล่ะกลุม่ต้องไปค้นคว้า เพื่อค้นคิดหาวิธีการ

ใหม่ๆ  ตามหลกัวิชาการตา่งๆ หรือแม้แตก่ารลองผิด ลองถกู เพื่อมาปรับปรุง และพฒันาการท างานให้ดีขึน้ ซึง่รวมไปถึง

การแก้ไขปัญหาตา่งๆ อีกด้วย      แนวทางการพฒันาตนเองให้เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ อา่นให้มาก ฟังให้มาก จดให้

มาก และคิดให้มาก และอปุกรณ์ง่ายๆที่ผมชอบใช้คือ การใช้สมดุบนัทกึเลม่เลก็ๆ ( Note Book) พกใสก่ระเป๋าเสือ้เสมอ 

เพื่อบนัทกึสิง่ตา่งๆที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ไอเดียดีๆ เด็ดๆ ท่ีผา่นเข้ามาในสมอง ก็รีบบนัทกึเอาไว้ทนัที รับรองเร่ืองดีๆ จะไม่

มีตกหลน่อยา่งแนน่อน 

พฤติกรรมที่ 5 มีความคิดสร้างสรรค์  ซึง่จะสงัเกตได้จากการท่ีแตล่ะกลุม่มีการค้นคิด ประดิษฐ์ ลดลอง น า

เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ทัง้คิดใหม ่และน าของเก่าที่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ มาท าให้เกิดประโยชน์อีกครัง้ ซึง่เป็นแนวคิดที่ดีมากๆ

ครับ      แนวทางการพฒันาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ อนันีแ้นะน าวา่ ต้องอา่นหนงัสอื หรือค้นหาข้อมลูทาง 

Internet ที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ ( Idea) หรือไปศกึษาการใช้ เช็คลสีท์ของออสบอนด์ เพื่อสร้าสิง่ใหม่ๆ  แตส่ิง่ที่ส าคญั

ที่สดุคือ ต้องกล้าคิด กล้าฝัน และกล้าจินตนาการ บนพืน้ฐานของความจริงนะครับ       

พฤติกรรมที่ 6 มีความสามารถในการประสานงาน จะเห็นได้วา่เกือบทกุเร่ืองที่เราท า เราท าด้วยตวัคนเดียว

ไมไ่ด้ เราต้องอาศยัพึง่พาอาศยัความรู้ และความช่วยเหลอืจากผู้อื่นเสมอ ดงันัน้ถ้าหากใครขาดศิลปะด้านนี ้แล้วละก็ การ

ประสานงาน ก็จะเปลีย่นะเป็นประสานงาทนัทีโดยไมต้่องสงสยั      แนวทางการพฒันาตนเองให้เป็นผู้ที่ความสามารถใน

การประสานงาน ควรเป็นผู้ที่มีความออ่นน้อมถ่อมตน รู้จกัใช้ค าพดูที่เหมาะสม (ประเภทพดูแบบ มะนาวไมม่ีน า้ อยา่ท า

เด็ดขาด) เช่นควรใช้ประโยคขอร้อง มากกวา่ประโยคค าสัง่ และที่ส าคญัอีกประการคือ ต้องรู้จกักาลเทศะ ควรเลอืกเวลาที่

เหมาะสมสะดวกทัง้ผู้ที่เราไปขอความช่วยเหลอืจากเขา และตวัเราเองด้วย ถ้าหากเขายุง่อยูล่ะก็ อยา่ไปกวนใจเขา

เด็ดขาดเชียวครับ เดี๋ยวงานจะไมเ่ดิน 

จากแนวคิด และการพฒันาพฤติกรรมทัง้ 6 ท่ีผมได้น ามาแลกเปลีย่นนี ้ทา่นผู้อา่นก็ลองน าไปปฏิบตัิด ูรับรองได้เลยครับวา่

ทา่นจะประสบความส าเร็จเหมือนกบัผู้ที่ได้เข้าร่วมการแขง่ขนัไคเซ็นนีอ้ยา่งแนน่อน สดุท้ายขอฝากข้อคิดของ ริเชิร์ท เบิร์ด 

ที่วา่ "ผู้พยายามท าอะไรบางอยา่งแล้วล้มเหลวนัน้ ดีวา่ผู้ที่ไมพ่ยายามท าสิง่ใดเลยแล้วส าเร็จอยา่งใหญ่หลวง" ขอเป็น

ก าลงัใจให้ทกุทา่นได้ในการปรับปรุง และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง (Continuous Improvement) ตามหลกัคิดของไคเซ็น โชคดี

ทกุคนนะครับ 

 


