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เป า หมายของการจั ด การคุณ ภาพ คื อ
การจั ด การเพื่ อ ให แน ใ จได ว า องค กรจะสามารถผลิ ตสิ น คา ได ตรงตาม
ความต อ งการของลู ก คา สามารถสร า งความพึ งพอใจใหกั บ ลู กค า
และตอบสนองความต อ งการของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ยได อ ย า งสมดุ ล
พร อ มทั้ งลดความสู ญ เปลา สูญ เสี ยที่ เ กิด ขึ้ นในกระบวนการตา งๆ
เพื่ อ ให อ งค ก รมี ผ ลกํา ไรจากการดํา เนิ นงานอย า งยั่ งยื น
การจั ด การคุ ณ ภาพจึ งเกี่ ย วข อ งกั บการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในแทบทุ กขั้ นตอน
ผลการวิ จัยมากมายชี้ ใหเห็นวา องคกรที่ มีผลประกอบการดี ใส ใจกั บการประยุ กต
ใชแนวคิดและเครือ่ งมือในการจัดการคุณภาพเพือ่ ปรับปรุงผลการดําเนินงานในทุกดานอยางจริงจัง
ความเขาใจ และความสามารถในการจัดการคุ ณภาพ จึงเปนองคความรู ที่ สําคั ญต อความ
อยู รอดของกิ จการในภาวะที่ มี การแข งขั นทางธุ รกิ จสูง และเป นแนวคิดที่ กระตุ นใหองค กร
สามารถสร างความสามารถในการแข งขั นอย างแท จริ ง
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การจัดการคุณภาพมีบทบาทสําคัญทั้งในการบริหารงานประจําวัน และงานดานกลยุทธ
ในประเทศไทยมี อ งค ก รที่ เป น แบบอย า งด า นการจั ด การคุ ณภาพที่ น า สนใจหลาย แห ง อาทิ
เครือซิเมนตไทย บมจ. ปตท. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไมเพียงแตองคกรขนาดใหญเทานั้น
ที่ ได ป ระโยชน จากการจั ดการคุ ณภาพ วิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย อ มก็ สามารถประยุ กต ใช
การจั ดการคุณภาพให เหมาะกั บบริบทของตนได เช น โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชตะพานหิ น
โรงพยาบาลรัฐขนาดเล็กในพิจิตร ชัยบูรณบราเดอร ผูผลิตและจําหนายสีเพื่อการพิมพซิลคสกรีนใน
ปทุมธานี และรานอาหารสุกี้ เอ็ม เค องคกรเหลานี้ประยุกตใชหลักการจัดการคุณภาพเพื่อเปนกลไก
ในการปรั บปรุ งพั ฒนาระบบการทํางานภายในองค กร ลดป ญหาข อผิ ดพลาดในการปฏิ บั ติ ง าน
กระตุ นให เกิ ดแนวคิ ดในการพั ฒนาผลิตภั ณฑใหมที่ มี คุ ณสมบัติ ตรงใจลูกค า และสามารถดําเนิ น
ธุรกิจตอเนื่ องมาไดอยางมั่นคง
อาจกล าวได ว า การจั ด การคุ ณภาพและการจั ดการธุ รกิ จ คื อ หน าเหรี ยญสองด านของ
มุ มมองเชิ งบริ หารที่ ไม สามารถแยกกั นได แต กระนั้ นก็ ตาม ยั งมี ผู บริ หารและองค กรจํานวนมาก
ที่ ไม สามารถประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด และหลั ก การจั ด การคุ ณภาพให เ กิ ด ประโยชน ไ ด อ ย า งเต็ ม ที่
สาเหตุ หนึ่ ง ของป ญหาดั งกล า วอาจเป นเพราะขาดแนวทางในการเลื อกใช เครื่ อ งมื อที่ เหมาะสม
เพื่ อสรางกลไกการดําเนินงานที่ จะทําให การจัดการคุ ณภาพและการบริหารธุรกิจสอดประสานเปน
เนื้อเดียวกันบทความนี้

การจัดการคุณภาพ คือ คุณภาพในการจัดการ
การจัดการคุณภาพ คือ การจัดการใหเกิดคุณภาพในผลิตภัณฑ กระบวนการ และระบบ
งานการจัดการคุณภาพมุงหวังผลสัมฤทธิ์ในหลายมิติ ผานการเรียนรูพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางาน
ของทุกสวนในองคกร ตั้ งแตผูนํา ผูบริหารระดับฝายงาน หนวยงานยอย ตลอดจนผู ปฏิ บัติงานใน
หน าที่ ต างๆ เพื่ อให ก ารทํา งานทุ ก ระดั บสอดคล องสนั บ สนุ น กั น และองค กรบรรลุ พั น ธกิ จ ตาม
เปาหมาย

>>
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กระบวนการจั ดการคุณภาพ
การจัดการคุณภาพประกอบดวยงานหลัก 3 ดาน คือ การวางแผน การตรวจติดตาม และการปรับปรุงคุณภาพ
งานแตละดานมีบทบาทสงเสริมซึ่ งกันและกัน เพื่ อสรางกลไกการจัดการธุ รกิจที่ เอื้ อใหเกิดการดําเนินงานอยางเปนระบบ
มี ข อมู ลจริ งพร อมใช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจที่ สํา คั ญ และชี้ โอกาสในการดํา เนิ นงานด า นต า งๆ ให เ ป นไปอย า งราบรื่ น
มีประสิทธิผลยิ่ งขึ้ น
การจั ดการคุ ณภาพเป นเครื่ องมื อสําคั ญที่ จะช วยลดตนทุ นการผลิ ต กระบวนการจั ดการคุ ณภาพเกี่ ยวข องกั บ
ต นทุ น 2 ประเภท คื อ เงิ นที่ จ ายเพื่ อชดใช ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นในกรณี ผลิ ตภั ณฑ มีคุ ณภาพต่ํา และเงิ นที่ ลงทุนเพื่ อ
ทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดี ดวยหลักคิดนี้ Philip Crosby (1979, อางถึงใน Jacobs and Chase, 2014) ชี้วาการใชเงินเพื่อ
จัดการใหสินคามีคุณภาพดีนั้น แทจริงแลวแทบจะไมใชการใชจายเม็ดเงินใดๆ เพราะหากองคกรไมสามารถผลิตสินคาใหได
คุณภาพดีแลว ไมทางใดก็ทางหนึ่งก็ตองจายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสินคานั้น และคาชดเชยนี้มักจะมากกวาเงิน
ที่ใชเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้น ความเสี่ยงที่เกิดจากการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพไมตรงตามขอกําหนด
และความเข าใจในหลั กต นทุ น คุ ณภาพ (Cost of Quality) กระตุ นให องค ก รจั ดสรรทรั พยากรเพื่ อ กระบวนการจั ดการ
คุ ณภาพอยางมี ประสิ ทธิผล

1) การวางแผนคุณภาพ
กระบวนการวางแผนคุ ณภาพเริ่ มจากการกํา หนดกลุ ม ลู ก ค า ที่ ชั ด เจน และศึ กษาความต อ งการของลู ก ค า
จากนั้ นจึ งพั ฒนารู ปแบบผลิ ตภั ณฑ เ พื่ อตอบสนองต อความต องการนั้ น พร อ มทั้ งกํา หนดตั วชี้ วั ดคุ ณภาพผลิ ตภั ณฑ ที่
สอดคล องกั บ ความต องการของลู ก ค า ที่ มี ต อ ผลิ ตภั ณฑ ดั ง กล า ว เป า หมายในการวางแผนคุ ณภาพ คื อ การพั ฒนา
ผลิ ต ภั ณฑ ใ ห ตรงกั บความต อ งการลู กค า Taiichi Ohno ได เสนอข อ คิ ดเกี่ ย วกั บลู ก ค า ว า องค กรควรให ความสํา คั ญ
ไมเพียงแตกับลูกคาที่ เปนผูซื้อหรือใชผลิตภัณฑของบริษัทเทานั้น แตทุกสวนภายในองคกรควรเอาใจใสกับการตอบสนอง
ต อความต อ งการของหน ว ยงานข า งเคี ยงที่ ทํา งานร วมกั น จากมุ มมองของการจั ดการคุ ณภาพ ลู กค า จึ ง ประกอบด วย
ลู กค าภายใน และลู กค าภายนอก ลู กคาภายนอกคื อลู กค าที่ เป นผู ซื้ อหรื อใช ผลิ ตภั ณฑ ที่ องค กรนําเสนอ ลู กค าภายใน
หมายถึ งหน ว ยงานต างๆ ที่ เ ป น ผู รับ ผลกระทบจากการทํา งานของแต ละส วนงาน หรื ออี ก นั ย หนึ่ ง กระบวนการถั ด ไป
คื อลูกค า
2) การตรวจติดตามคุณภาพ
การตรวจติดตามคุณภาพ มีเป าหมายเพื่อทําใหแนใจว าการดําเนินงานจริงในขั้นตอนตางๆ จะเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว ขั้นตอนสําคัญในการตรวจติดตามคุณภาพ ประกอบดวย การกําหนดสิ่งที่ตองการวัด ตัวชี้วัด หนวยมาตรวัด
และแหล งเก็ บข อมู ล หรื อหน วยการวั ดที่ เหมาะสม เช น ในขั้ นตอนการผลิ ตอาหารกล องในโรงงานอาหารแช เยื อกแข็ ง
การตรวจติดตามจะมุ งเนนที่ การควบคุมปริมาณวัตถุดิบใหไดตามสูตร และปองกันการปนเป อนเชื้ อโรคและวัตถุอันตราย
เชน สารพิษ และโลหะหนัก การควบคุมปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารแตละครั้ง จะตองแจกแจงรายการสวนผสม
แตละชนิด และชั่ งน้ําหนักวัตถุดิบแตละชนิดแยกกัน โดยใชเครื่องชั่งตวงวัดที่อาจใหหนวยในการวัดตางกัน เปน กิโลกรัม
ลิตร หรือ ชอนชา การตรวจติดตามสิ่งปนเปอน จะมีการทดสอบวัตถุดิบที่มาจากแหลงตางๆ ในเวลาตางๆ กัน
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ในกรณี ที่ เ ป น กระบวนการให บ ริ การ ผู บ ริ ห ารอาจติ ดตามระยะเวลา
ในการใหบริการ และระยะเวลารอคอยของ ลูกคา แตการเลือกคาวัดและหนวยวัด
สําหรั บสองเรื่ องนี้ ย อมซั บซ อนมากขึ้ น เช น ควรวัดบ อยครั้ งเพี ยงใด หรื อในช วง
เวลาใด การตรวจติดตามคุณภาพที่ดีควรคํานึงถึงการปองกันความเสี่ยง และอคติ
ที่ อาจเกิดจากการเลื อกใช ตัววั ด หรื อวิธี การวัด ที่ ไม เหมาะสม หลังจากที่ กําหนด
วิ ธี ก ารวั ดเพื่ อติ ดตามคุ ณภาพแล ว ขั้ นต อไปคื อการจั ดการให มี ก ารวั ด ค า ของ
ตั ว ชี้ วั ดต า งๆ ตามกํา หนดอย างสม่ํา เสมอ และใช ผลการวั ด เป นข อมู ลประกอบ
การตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น การดําเนินงาน
ตามขั้นตอนนี้ จึงเปนการเริ่มตนหมุนวงจรคุณภาพ PDCA อยางแทจริง
3) การปรับปรุงคุณภาพ
ความเปนมาของการพัฒนาแนวคิดการจัดการคุณภาพ เริ่มตนจากความ
พยายามในการลดของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งการผลิ ต ซึ่ งเป น ผลมาจากความ
แปรปรวนในกระบวนการขั้นตอนตางๆ ที่เกี่ยวของ อาจกลาวไดวาหัวใจสําคัญของ
การจั ดการคุ ณภาพก็ คื อการปรั บ ปรุ งคุ ณภาพ เพราะการปรั บปรุ ง คุ ณภาพเป น
โอกาสในการใช ข อ มู ล ที่ ได จากการตรวจ ติ ด ตามคุ ณภาพของผลิ ต ภั ณฑ
กระบวนการ และการดําเนิ นงานขององค ก รโดยรวม ให เ กิ ดประโยชน อย างเป น
รูปธรรม กับการดําเนินงานขององคกร การปรับปรุงคุณภาพจึ งควรเปนสวนหนึ่ ง
ของการปฏิบัติงานประจําวันในทุกระดับ องคกรที่ประสบความสําเร็จในการจัดการ
คุ ณภาพให ความสําคั ญกั บการศึ กษา ปรั บปรุ งคุ ณภาพของกระบวนการทํางาน
อย า งเป น ขั้ นตอนตามวงจร PDCA อย างต อ เนื่ อ ง อย างไรก็ ดี การอํา นวยการ
ให เกิ ดการปรั บปรุ งคุ ณภาพงานอย างจริ งจั ง และถ วนทั่ ว ในทุ กหน วยงานไม ใ ช
เรื่องที่องคกรสวนใหญ ทําได

>>
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การปรับปรุงวิธีการทํางานอยางตอเนื่องเปนกลไก หนึ่ง
ของการเรียนรู ระดับองค กร (Organizational Learning) ที่ อยู
บนรากฐานของการบริ หารและตั ดสิ นใจโดยใช ข อมู ลจริ ง
เพื่ อนําไปสู การสรางและปรับปรุงผลิ ตภั ณฑ และ/หรือกระบวน
การทํางานใหม ลดความผิดพลาดในการทํางาน ลดตนทุน เพิ่ม
ผลิ ต ภาพในการใช ท รั พ ยากรขององค ก ร (สํ า นั ก งานรางวั ล
คุณภาพแหงชาติ, 2557) แนวทางการปรับปรุงคุณภาพที่องคกร
สามารถประยุ ก ต ใช ได แ ก การใช ผลลั พธ ของกระบวนการ
ทํางานเปนเครื่ องบงชี้ โอกาสในการปรั บปรุ งงาน และการสราง
กลไกกิจกรรมกลุมเพื่อการพัฒนา งานตามแนวคิด PDCA การ
เรียนรู และแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีรวมกับองคกรอื่น (Best practice sharing) การเที ยบเคี ยง สมรรถนะกั บ องค กรที่ มี ผลการ
ดํา เนิ น งานเป นเลิ ศ (Benchmarking) และการจั ดระบบงาน
องคกรตามหลักการบริหารแบบ Lean และ Six Sigma รวมทั้ง
การประยุกตใชเกณฑการประเมินระบบการจัดการคุณภาพเชน
ISO 9000 และ Baldrige Criteria เพื่ อกําหนดทิ ศทางในการ
พั ฒ นาปรั บปรุ งกระบวนการ ทํ า งานสํ า คั ญขององค กรให
สมบูรณยิ่ งขึ้ น

เคล็ดลับของการจัดการคุณภาพใหสง เสริมการจัดการองคกร
และการเรียนรูขององคกรคือ การตระหนักถึงเปาหมายของ
องคกรทีจ่ ะนําเสนอผลิตภัณฑใหแกลกู คาผานการดําเนินงาน
ในกระบวนการทํางานต างๆ ที่ ประกอบกั นขึ้ น เป นระบบ
งานขององคกร และเรียนรูปรับปรุงกระบวนการทํางานนั้น
เพื่ อส งมอบผลงานที่ มีคุ ณค าให กั บลู กค า ทั้ งที่ เป นลู กค า
ภายในและลูกคาภายนอก การปรับปรุงคุณภาพจึงเปนสวน
หนึ่ งของกระบวนการแต ล ะขั้ นตอน เป นโอกาสของ
บุ คลากรในการเรี ยนรู อย างลึ กซึ้ งในงานของตนเอง
และเปนโอกาสสําหรับองคกรทีจ่ ะสรางและแบงปนองคความรู
ซึ่ งได จากการแก ไ ขป ญหาในกระบวนการทํ างานต างๆ
ให กั บผู เกี่ ยวข องทั้ งภายในและภายนอก เช น บุ ค ลากร
ผู ส ง มอบ และลู ก ค า เพื่ อทํ าให แน ใจได ว า องค ก รจะ
สามารถสรางสรรค และสงมอบผลิตภัณฑที่ตรงใจและสราง
ความพึ งพอใจให กั บลู กค า ตอบสนองความต องการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน สังคมชุมชน และบุคลากรไดอยาง
สมดุ ล พร อ มทั้ งลดความสู ญเปล าสิ้ นเปลื องที่ เกิ ดขึ้ นใน
กระบวนการตางๆ เพื่อใหองคกรมีผลกําไรจากการดําเนิน
งานอยางยั่งยืน
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
paritud@gmail.com


วงการธุรกิจในปจจุบันประสบกับความผันผวนหลายดาน ไมวาจะเปนราคา
พลังงาน อัตราดอกเบี้ย สถานการณทางการเมืองการปกครอง ตลอดจนความ
ไมสงบเรียบรอยภายในและภายนอกประเทศ ฯลฯ ภายใตสภาวการณดงั กลาว มีการ
สรุปออกมาเปนอักษรภาษาอังกฤษที่ใชเปนตัวยอจํางาย ๆ วา VUCA ครับ
ทานรองศาสตราจารย ดร.สมภพ มานะรังสรรค อธิการบดีสถาบันการจัดการปญญา
ภิวัฒน  ไดอธิบายวา โลกเราทุกวันนี้อยูภายใตสภาวะของ Volatility หรือไมมี เสถียรภาพมั่นคง
โดนกระตุ นนิ ดหนอยก็ พลิกผั นอยางฉั บพลั นทั นที ทําให ทุ กสิ่ งทุ กอย างเปน Uncertainty คื อ
ไมมีความแนนอน ไมสามารถจะจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบจับใหมั่นคั้นใหตายไดอีกตอไป ที่เปนเชนนี้
ก็ เพราะป จจัยหลากหลายที่ เสริมกั นและขัดแย งกันทําให เกิด Complexity หรื อความซั บซ อน
ซ อนเงื่ อน พั วพันกันยุ งเหยิงแยกแยะไม ออก ยิ่ งพยายามที่ จะแยกแยะทําความเขาใจก็ยิ่ งพบ
ว าสิ่ งที่ พบเห็ นอยู ป จจุ บันนี้ เปนสิ่ งที่ Ambiguity หรือคลุ มเครือไม มี อะไรที่ ขาว-ดํา ซ าย-ขวา
ออกมาชัด ๆ มีแตที่เปน "เทาๆ" หรือ "ซายก็ได ขวาก็ดี กลางก็ม"ี เปนตน

>>

แลวถามวา ถ าอยางนั้ นพวกเราในฐานะที่ ตองมีชี วิตอยู ใน VUCA อยางเลี่ยง
ไมไดนี้ จะอยูอยางไรดีละครับ? แลวจะทําธุรกิจอยางไรในสถาพเชนนี้?
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ทานอาจารยสมภพเฉลยไววา เราตองสู VUCA ดวย VUCA ครับ!

Vision
Unity
Clarity
Agility

กอนอื่ นก็ตองมี Vision หรือวิ สัยทั ศน ที่ชั ดเจน กําหนดภาพอนาคต
ของตนเองหรื อ กิ จ การว า ต อ งการเป น อะไร? หรื อ บรรลุ เ ป า หมายอะไร?
ยิ่ งชั ด เจนเป นรู ป ธรรมเท าไหร ก็ ยิ่ ง ดี เ ท านั้ น เพราะการทํา งานกั บ คนอื่ น ๆ
ไมวาจะเปนหมูมากหรือหมูนอย วิสัยทัศนยิ่งชัดเจนก็จะยิ่ง "แบงปน" หรือที่เรียก
วา Shared vision กันไดงายขึ้น สะดวกขึ้น ซึ่งจะนําไปสู Unity หรือการรวมพลัง
เปนหนึ่งเดียว ทําใหองคกรทั้งองคกรมีสภาพเหมือนแทงเหล็กที่อนุภาคเรียงตัว
ไปในทิศทางเดียวกัน เปน "แมเหล็ก" ที่ทรงพลังงานมหาศาล เมื่อเปนอยางนี้ก็จะ
สามารถรวมพลังสติป ญญา ทั กษะ และความสามารถของบุ คลากรทุ กคนทํา
ความเขาใจกับสถานการณตาง ๆ ใหเกิด Clarity หรือความกระจางใสชัดเจน
เกิดขึ้น แตสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวทานเอง ทีมงาน และองคกรตองอยูในสภาพ
ที่เรียกวา Agility คือคลองแคลว ฉับไว พลิกผันปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธไดอยาง
ทันทวงที ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่คาดไวและไมไดคาดฝนถึงมากอนก็ตามครับ
มาถึงตรงนี้ก็จะพบวากลุมคน หรือองคกรที่เปนธุรกิจขนาดกลางหรือ
ขนาดยอม จะไดเปรียบมาก ๆ ในสภาวการณของ VUCA เพราะมีความคลองตัว
ในการปรับเปลี่ยนมากกวาองคกรใหญ ๆ ที่มักจะเทอะทะ เกิดโรคที่เรียกกันวา
Big Organization Syndrome เมื่อเจอกับ VUCA จึงมักจะเจ็บหนัก และฟน
ยากครั บ
นี่ เองที่ ทํ าให ปรั ช ญาของเครื อ สหพั ฒนพิ บู ล ย ข องคุ ณ เที ย ม
โชควั ฒนา ผู เยี่ ยมวรยุ ทธ จึงใช รู ปแบบทํางานแบบ "โตแล วแตก แตก
แลวโต" ทําใหกิจการมีความเขมแข็งยั่ งยืนจนทุกวันนี้ หรือในกรณีของ
เครือซีพีออลลที่บริหารธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 7-11 จึงขยายสาขา
เปนว าเลนจากปละไมกี่ สิบสาขาในตอนเริ่ มแรก เป นวั นละสองสาขาที่
ขายไดขายดีอยู ในปจจุบัน
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ทานละครับ พรอมแลวที่จะเดินหนาในสภาวะ VUCA หรือยัง?
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com


หัวหนา กับ ลูกนอง เปนของคูกัน ไมมีวันที่จะแยกจากกันได หากเรายังคนตองทํางานอยูในออฟฟศ
เราจะทํางานโดยไมมีหัวหนาไมได และในขณะเดียวกัน หัวหนาไมสามารถทํางานไดทั้งหมด หากไมมีลูกนอง
บางครั้งหัวหนากับลูกนองไมสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ จนนําไปสูปญหาการ
ไมมีความสุขในการทํางาน
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ คือการทํางานที่ทุกคนสามารถทํางานไดอยางสอดคลองกัน อาจจะไมตองรู ใจกัน
ไปเสียทุกเรื่อง แตเมื่อตองทํางานรวมกันเปนทีม ลูกนองตองเขาใจวาหัวหนาตองการ อะไร ความสําเร็จในการทํางาน
แบบไหนที่หัวหนาตองการ เคล็ดลับตอไปนี้จะชวยใหเราเขาใจหัวหนา มากขึ้น สามารถทํางานไดสอดคลอง และทําให
ประสบความสําเร็ จในการทํางานกับหัวหน ามากขึ้ น
รูสไตลการทํางานของหัวหนา
กอนที่เราจะเขาไปพูดคุยกับหัวหนา เราตองรูกอนวาหัวหนาของเรานั้ นมีสไตลการทํางานอยางไร ชอบใหมีการ
พูดคุย หรือนําเสนองานในลักษณะไหน และมักจะสะดวกในการพูดคุยเวลาใด แตที่แน ๆ กอนที่เราจะเขาไปนั่งคุย
เราตองไมลืมที่จะตรวจสอบดูกอนวาเขาวางอยูหรือไม การเดินเขาไปเคาะประตู ทันทีโดยไมไดนัดหมาย จะทําให
หัวหนาไมมีความพรอมมากพอ และอาจไมไดใหคําปรึกษาที่ดีเทาที่ควร
จุดประสงคของการพูดคุย
ในกรณีที่เราตองขอคําปรึกษา หรือนําเสนองานกับหัวหนา สิ่งที่เราตองถามตัวเองเปนอยางแรก คือ เราตองรู
ใหไดวาเรากําลังตองการอะไรจากหัวหนา หรืออยากจะบอกอะไรใหหัวหนาไดรับรู เราตองรู จุดประสงคที่แทจริงวาเรา
อยากจะพูดอะไร เหตุผลที่ เราตองมีความชัดเจนเวลาพูดคุย เราตองเขาใจวา ไมมีใครมีเวลาใหกับเราทั้งวัน ยิ่งเมื่อเรา
ไมสามารถจับใจความดวยแลว ยิ่งจะทําใหเขาตองเสียเวลา เมื่อตองพูดคุยกับหัวหนา เราตองรูกอนวาจุดประสงค
ของเราคืออะไร จึงจะทําใหการสื่อสารระหวางเรา กับหัวหนาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทํางานบนพื้ นฐานของความไวใจ
การทํางานรวมกัน สิ่งหนึ่งที่จะขาดไมได คือ ความไววางใจที่มีใหกัน เมื่อเราตองทํางานกับหัวหนา เราตอง
แสดงออกใหหัวหนาไดรูวาเรามีความไวในหัวหนา เราจึงมาขอคําปรึกษา หรือมาขอใหชวย เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน
อยาทําใหเขารู สึกวาเราทํางานกั บเขาอยางจําใจ เพราะไมมีทางเลือกอื่น การทํางานที่ มีความสุขคือการทํางานที่อยูบน
พื้ นฐานของการไววางใจ หากไมสามารถมีใหกันไดแลว ประสิทธิภาพในการทํางานก็ไมอาจจะเกิดขึ้นได
วางแผนกอนพูดคุย
กอนที่เราจะเขาไปพูดคุยกับเจานาย นอกจากเราจะตองมีวัตถุประสงคในการพูดที่ชัดเจนแลว เราตองมั่ นใจวา
เราจะทําใหหัวหนาเขาใจในสิ่งที่เราพูด การพูดปากเปลาเพียงอยางเดียว อาจจะทําใหไมเห็นภาพมากพอ หากตองนํา
เสนองานที่ตองอธิบายใหเห็นภาพ ใหลองทําการพรีเซนตงานในรูปแบบของ Powerpoint หรือสื่อการนําเสนองานอื่น ๆ
เจานายจะไดเขาใจในสิ่งที่ เราพู ดไดงายขึ้ น
หัวใจสําคัญของการสื่ อสารในการทํางาน คือความชัดเจน หากเราตองการใหผูฟงเขาใจในสิ่งที่เรา
พูด เราตองบอกใหเขารูวาจุดประสงคของการสื่อสารของเราคืออะไร การพูดขึ้นมาลอย ๆ โดยขาด
วัตถุประสงค จะทําใหผูฟงไมสามารถจับประเด็นไดวาเราตองการจะบอกอะไร การพูดใหสั้น กระชับ
จะชวยใหเกิดความเขาใจในการสื่ อสารไดงายขึ้ น
ขอมูลจาก http://th.jobsdb.com/th-th/articles/
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 ขอเชิญรวมงานการประชุม
เพื่ อรั บ ผลการดํา เนิ นงานที่ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ เป น อย า งที่ ดี
(Best Practices) ในงาน

REGISTER NOW




เป น การนํา เสนอผลงานที่ เ ป น แบบอย า งที่ ดี (TQM-Best Practices)
และผลงานจากการปรับปรุงคุณภาพงาน จากองคกรทั้งหนวยงานราชการ ดานรัฐวิสากิจ
ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข และบริษัทเอกชน กวา 40 ผลงาน



"ราษฎรรัฐรวมใจ ควา ชัยดวย TQM" โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ รองนายกรัฐมนตรี
"บนเส น ทางสู อ งค ก รและสั ง คมที่ ยั่ ง ยื น ....ทํา ทํา ไม? ทํา อย า งไร?"
"องค ก รที่ เ ป นเลิ ศ ...เกิ ด จากพนั กงานที่ เ ป น สุ ข "
"TQM Panal Discussion" โดย กูรู TQM ของเมืองไทย






Download รายละเอียด กําหนดการ แบบฟอรมการลงทะเบียนเขารวมการประชุมไดที่ www.ftqm.or.th
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท 086-311-7890 Line ID : crcbkk



