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เปาหมายของการจัดการคุณภาพ คือ
การจัดการเพื่อใหแน ใจไดวาองคกรจะสามารถผลิตสินคาไดตรงตาม
ความตองการของลูกคา สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
และตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางสมดุล
พรอมทั้งลดความสูญเปลาสูญเสียที่ เกิดขึ้นในกระบวนการตางๆ
เพื่อใหองคกรมีผลกําไรจากการดําเนินงานอยางยั่ งยืน
การจัดการคุณภาพจึงเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจในแทบทุกขั้ นตอน



ผลการวิจัยมากมายช้ีใหเห็นวา องคกรที่ มีผลประกอบการดีใสใจกับการประยุกต
ใชแนวคิดและเคร่ืองมือในการจัดการคุณภาพเพือ่ปรับปรุงผลการดําเนนิงานในทกุดานอยางจริงจัง
ความเขาใจ และความสามารถในการจัดการคุณภาพ จึงเปนองคความรูที่ สําคัญตอความ
อยูรอดของกิจการในภาวะที่ มีการแขงขันทางธุรกิจสูง และเปนแนวคิดที่กระตุนใหองคกร
สามารถสรางความสามารถในการแขงขันอยางแทจริง >>





>>

การจัดการคุณภาพมีบทบาทสําคัญทั้งในการบริหารงานประจําวัน และงานดานกลยุทธ
ในประเทศไทยมีองคกรที่ เปนแบบอยางดานการจัดการคุณภาพที่ นาสนใจหลาย แหง อาทิ
เครือซิเมนตไทย บมจ. ปตท. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไมเพียงแตองคกรขนาดใหญเทานั้น
ที่ไดประโยชนจากการจัดการคุณภาพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็สามารถประยุกตใช
การจัดการคุณภาพใหเหมาะกับบริบทของตนได เชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
โรงพยาบาลรัฐขนาดเล็กในพิจิตร ชัยบูรณบราเดอร ผูผลิตและจําหนายสีเพื่อการพิมพซิลคสกรีนใน
ปทุมธานี และรานอาหารสุก้ี เอ็ม เค องคกรเหลานี้ประยุกตใชหลักการจัดการคุณภาพเพื่อเปนกลไก
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานภายในองคกร ลดปญหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
กระตุนใหเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มีคุณสมบัติตรงใจลูกคา และสามารถดําเนิน
ธุรกิจตอเนื่องมาไดอยางม่ันคง

อาจกลาวไดวาการจัดการคุณภาพและการจัดการธุรกิจ คือ หนาเหรียญสองดานของ
มุมมองเชิงบริหารที่ไมสามารถแยกกันได แตกระนั้นก็ตาม ยังมีผูบริหารและองคกรจํานวนมาก
ที่ ไมสามารถประยุกตใชแนวคิดและหลักการจัดการคุณภาพให เกิดประโยชนไดอยางเต็มที่
สาเหตุหนึ่ งของปญหาดังกลาวอาจเปนเพราะขาดแนวทางในการเลือกใชเคร่ืองมือที่ เหมาะสม
เพื่อสรางกลไกการดําเนินงานที่จะทําใหการจัดการคุณภาพและการบริหารธุรกิจสอดประสานเปน
เนื้อเดียวกันบทความนี้

การจัดการคุณภาพ คือ คุณภาพในการจัดการ

การจัดการคุณภาพ คือ การจัดการใหเกิดคุณภาพในผลิตภัณฑ กระบวนการ และระบบ
งานการจัดการคุณภาพมุงหวังผลสัมฤทธิ์ในหลายมิติ ผานการเรียนรูพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางาน
ของทุกสวนในองคกร ต้ังแตผูนํา ผูบริหารระดับฝายงาน หนวยงานยอย ตลอดจนผูปฏิบัติงานใน
หนาที่ ตางๆ เพื่ อใหการทํางานทุกระดับสอดคลองสนับสนุนกัน และองคกรบรรลุพันธกิจตาม
เปาหมาย
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1) การวางแผนคุณภาพ
กระบวนการวางแผนคุณภาพเร่ิ มจากการกําหนดกลุมลูกคาที่ ชัดเจน และศึกษาความตองการของลูกคา

จากนั้นจึงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองตอความตองการนั้น พรอมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพผลิตภัณฑที่
สอดคลองกับความตองการของลูกคาที่ มีตอผลิตภัณฑ ดังกลาว เปาหมายในการวางแผนคุณภาพ คือ การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการลูกคา Taiichi Ohno ไดเสนอขอคิดเก่ียวกับลูกคาวา องคกรควรใหความสําคัญ
ไมเพียงแตกับลูกคาที่เปนผูซ้ือหรือใชผลิตภัณฑของบริษัทเทานั้น แตทุกสวนภายในองคกรควรเอาใจใสกับการตอบสนอง
ตอความตองการของหนวยงานขางเคียงที่ทํางานรวมกัน จากมุมมองของการจัดการคุณภาพ ลูกคาจึงประกอบดวย
ลูกคาภายใน และลูกคาภายนอก ลูกคาภายนอกคือลูกคาที่ เปนผู ซ้ือหรือใชผลิตภัณฑที่องคกรนําเสนอ ลูกคาภายใน
หมายถึงหนวยงานตางๆ ที่ เปนผู รับผลกระทบจากการทํางานของแตละสวนงาน หรืออีกนัยหนึ่ ง กระบวนการถัดไป
คือลูกคา

2) การตรวจติดตามคุณภาพ
การตรวจติดตามคุณภาพ มีเปาหมายเพื่อทําใหแนใจวาการดําเนินงานจริงในขั้นตอนตางๆ จะเปนไปตามแผน

ที่กําหนดไว ขั้นตอนสําคัญในการตรวจติดตามคุณภาพ ประกอบดวย การกําหนดส่ิงที่ตองการวัด ตัวช้ีวัด หนวยมาตรวัด
และแหลงเก็บขอมูล หรือหนวยการวัดที่ เหมาะสม เชน ในขั้นตอนการผลิตอาหารกลองในโรงงานอาหารแชเยือกแข็ง
การตรวจติดตามจะมุงเนนที่การควบคุมปริมาณวัตถุดิบใหไดตามสูตร และปองกันการปนเปอนเช้ือโรคและวัตถุอันตราย
เชน สารพิษ และโลหะหนัก การควบคุมปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารแตละคร้ัง จะตองแจกแจงรายการสวนผสม
แตละชนิด และช่ังน้ําหนักวัตถุดิบแตละชนิดแยกกัน โดยใชเคร่ืองช่ังตวงวัดที่อาจใหหนวยในการวัดตางกัน เปน กิโลกรัม
ลิตร หรือ ชอนชา การตรวจติดตามส่ิงปนเปอน จะมีการทดสอบวัตถุดิบที่มาจากแหลงตางๆ ในเวลาตางๆ กัน

กระบวนการจัดการคุณภาพ

การจัดการคุณภาพประกอบดวยงานหลัก 3 ดาน คือ การวางแผน การตรวจติดตาม และการปรับปรุงคุณภาพ
งานแตละดานมีบทบาทสงเสริมซ่ึงกันและกัน เพื่อสรางกลไกการจัดการธุรกิจที่เอื้อใหเกิดการดําเนินงานอยางเปนระบบ
มีขอมูลจริงพรอมใชประกอบการตัดสินใจที่ สําคัญ และช้ี โอกาสในการดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปอยางราบร่ืน
มีประสิทธิผลย่ิงขึ้น

การจัดการคุณภาพเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยลดตนทุนการผลิต กระบวนการจัดการคุณภาพเก่ียวของกับ
ตนทุน 2 ประเภท คือ เงินที่จายเพื่อชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีผลิตภัณฑมีคุณภาพตํ่า และเงินที่ลงทุนเพื่อ
ทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดี ดวยหลักคิดนี้ Philip Crosby (1979, อางถึงใน Jacobs and Chase, 2014) ช้ีวาการใชเงินเพื่อ
จัดการใหสินคามีคุณภาพดีนั้น แทจริงแลวแทบจะไมใชการใชจายเม็ดเงินใดๆ เพราะหากองคกรไมสามารถผลิตสินคาใหได
คุณภาพดีแลว ไมทางใดก็ทางหนึ่งก็ตองจายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสินคานั้น และคาชดเชยนี้มักจะมากกวาเงิน
ที่ใชเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหดีย่ิงขึ้น ความเส่ียงที่เกิดจากการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพไมตรงตามขอกําหนด
และความเขาใจในหลักตนทุนคุณภาพ (Cost of Quality) กระตุนใหองคกรจัดสรรทรัพยากรเพื่อกระบวนการจัดการ
คุณภาพอยางมีประสิทธิผล
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ในกรณีที่ เปนกระบวนการใหบริการ ผู บริหารอาจติดตามระยะเวลา
ในการใหบริการ และระยะเวลารอคอยของ ลูกคา แตการเลือกคาวัดและหนวยวัด
สําหรับสองเร่ืองนี้ยอมซับซอนมากขึ้น เชน ควรวัดบอยคร้ังเพียงใด หรือในชวง
เวลาใด การตรวจติดตามคุณภาพที่ดีควรคํานึงถึงการปองกันความเส่ียง และอคติ
ที่อาจเกิดจากการเลือกใชตัววัด หรือวิธีการวัด ที่ไมเหมาะสม หลังจากที่กําหนด
วิธีการวัดเพื่ อติดตามคุณภาพแลว ขั้ นตอไปคือการจัดการใหมีการวัดคาของ
ตัวช้ีวัดตางๆ ตามกําหนดอยางสมํ่าเสมอ และใชผลการวัดเปนขอมูลประกอบ
การตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น การดําเนินงาน
ตามขั้นตอนนี้ จึงเปนการเร่ิมตนหมุนวงจรคุณภาพ PDCA อยางแทจริง

3) การปรับปรุงคุณภาพ
ความเปนมาของการพัฒนาแนวคิดการจัดการคุณภาพ เร่ิมตนจากความ

พยายามในการลดของเสียที่ เกิดขึ้ น ระหวางการผลิตซ่ึ งเปนผลมาจากความ
แปรปรวนในกระบวนการขั้นตอนตางๆ ที่เก่ียวของ อาจกลาวไดวาหัวใจสําคัญของ
การจัดการคุณภาพก็คือการปรับปรุงคุณภาพ เพราะการปรับปรุงคุณภาพเปน
โอกาสในการใช ข อมูลที่ ได จากการตรวจ ติดตามคุ ณภาพของผลิตภั ณฑ
กระบวนการ และการดําเนินงานขององคกรโดยรวม ใหเกิดประโยชนอยางเปน
รูปธรรม กับการดําเนินงานขององคกร การปรับปรุงคุณภาพจึงควรเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจําวันในทุกระดับ องคกรที่ประสบความสําเร็จในการจัดการ
คุณภาพใหความสําคัญกับการศึกษา ปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการทํางาน
อยางเปนขั้นตอนตามวงจร PDCA อยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี การอํานวยการ
ใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพงานอยางจริงจัง และถวนทั่ วในทุกหนวยงานไมใช
เร่ืองที่องคกรสวนใหญทําได >>
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การปรับปรุงวิธีการทํางานอยางตอเนื่องเปนกลไก หนึ่ง
ของการเรียนรูระดับองคกร (Organizational Learning) ที่อยู
บนรากฐานของการบริ หารและตั ดสิ นใจโดยใช ข อมู ลจริ ง
เพื่อนําไปสูการสรางและปรับปรุงผลิตภัณฑ และ/หรือกระบวน
การทํางานใหม ลดความผิดพลาดในการทํางาน ลดตนทุน เพิ่ม
ผลิตภาพในการใชทรัพยากรขององคกร (สํานักงานรางวัล
คุณภาพแหงชาติ, 2557) แนวทางการปรับปรุงคุณภาพที่องคกร
สามารถประยุกตใช  ไดแก การใชผลลัพธ  ของกระบวนการ
ทํางานเปนเคร่ืองบงช้ีโอกาสในการปรับปรุงงาน และการสราง
กลไกกิจกรรมกลุมเพื่อการพัฒนา งานตามแนวคิด PDCA การ
เรียนรู และแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีรวมกับองคกรอื่น (Best prac-
tice sharing) การเทียบเคียง สมรรถนะกับองคกรที่ มีผลการ
ดําเนินงานเปนเลิศ (Benchmarking) และการจัดระบบงาน
องคกรตามหลักการบริหารแบบ Lean และ Six Sigma รวมทั้ง
การประยุกตใชเกณฑการประเมินระบบการจัดการคุณภาพเชน
ISO 9000 และ Baldrige Criteria เพื่อกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาปรั บปรุ งกระบวนการ ทํางานสําคั ญขององค กรให
สมบูรณย่ิงขึ้น

เคลด็ลบัของการจัดการคุณภาพใหสงเสรมิการจัดการองคกร
และการเรียนรูขององคกรคือ การตระหนักถึงเปาหมายของ
องคกรทีจ่ะนาํเสนอผลติภณัฑใหแกลกูคาผานการดําเนนิงาน
ในกระบวนการทํางานตางๆ ที่ประกอบกันข้ึนเปนระบบ
งานขององคกร และเรียนรูปรับปรุงกระบวนการทํางานนั้น
เพ่ือสงมอบผลงานที่มีคุณคาใหกับลูกคา ทั้งที่ เปนลูกคา
ภายในและลูกคาภายนอก การปรับปรุงคุณภาพจึงเปนสวน
หนึ่ งของกระบวนการแตละข้ั นตอน เป นโอกาสของ
บุ คลากรในการเรี ยนรู อย างลึ กซ้ึ งในงานของตนเอง
และเปนโอกาสสาํหรบัองคกรทีจ่ะสรางและแบงปนองคความรู
ซ่ึ งไดจากการแกไขปญหาในกระบวนการทํางานตางๆ
ใหกับผู เกี่ ยวของทั้ งภายในและภายนอก เชน บุคลากร
ผู สงมอบ และลูกค า เพ่ื อทําใหแน ใจไดว า องคกรจะ
สามารถสรางสรรค และสงมอบผลิตภณัฑที่ตรงใจและสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา ตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน สังคมชุมชน และบุคลากรไดอยาง
สมดุล พรอมทั้งลดความสูญเปลาสิ้นเปลืองที่ เกิดข้ึนใน
กระบวนการตางๆ เพ่ือใหองคกรมีผลกําไรจากการดําเนิน
งานอยางยั่งยืน >>
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
paritud@gmail.com

วงการธุรกิจในปจจุบันประสบกับความผันผวนหลายดาน ไมวาจะเปนราคา
พลังงาน อัตราดอกเบ้ีย สถานการณทางการเมืองการปกครอง ตลอดจนความ
ไมสงบเรยีบรอยภายในและภายนอกประเทศ ฯลฯ ภายใตสภาวการณดงักลาว มีการ
สรุปออกมาเปนอักษรภาษาอังกฤษท่ีใชเปนตัวยอจํางาย ๆ  วา VUCA ครับ

ทานรองศาสตราจารย ดร.สมภพ มานะรังสรรค อธิการบดีสถาบันการจัดการปญญา
ภิวัฒน   ไดอธิบายวา โลกเราทุกวันนี้อยูภายใตสภาวะของ Volatility หรือไมมี เสถียรภาพม่ันคง
โดนกระตุนนิดหนอยก็พลิกผันอยางฉับพลันทันที ทําใหทุกส่ิงทุกอยางเปน Uncertainty คือ
ไมมีความแนนอน ไมสามารถจะจับส่ิงใดส่ิงหนึ่งแบบจับใหม่ันค้ันใหตายไดอีกตอไป ที่เปนเชนนี้
ก็เพราะปจจัยหลากหลายที่ เสริมกันและขัดแยงกันทําใหเกิด Complexity หรือความซับซอน
ซอนเง่ือน พัวพันกันยุงเหยิงแยกแยะไมออก ย่ิงพยายามที่จะแยกแยะทําความเขาใจก็ย่ิงพบ
วาส่ิงที่พบเห็นอยูปจจุบันนี้ เปนส่ิงที่ Ambiguity หรือคลุมเครือไมมีอะไรที่ขาว-ดํา ซาย-ขวา
ออกมาชัด ๆ มีแตที่เปน "เทาๆ" หรือ "ซายก็ได ขวาก็ดี กลางก็มี" เปนตน

แลวถามวา ถาอยางนั้นพวกเราในฐานะที่ตองมีชีวิตอยูใน VUCA อยางเลี่ยง
ไมไดนี้ จะอยูอยางไรดีละครับ? แลวจะทําธุรกิจอยางไรในสถาพเชนนี้?
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ทานอาจารยสมภพเฉลยไววา เราตองสู VUCA ดวย VUCA ครับ!

กอนอื่นก็ตองมี Vision หรือวิสัยทัศนที่ชัดเจน กําหนดภาพอนาคต
ของตนเองหรือกิจการว าต องการเปนอะไร? หรือบรรลุ เป าหมายอะไร?
ย่ิ งชัดเจนเปนรูปธรรมเทาไหร ก็ ย่ิงดีเทานั้ น เพราะการทํางานกับคนอื่นๆ
ไมวาจะเปนหมูมากหรือหมูนอย วิสัยทัศนย่ิงชัดเจนก็จะย่ิง "แบงปน" หรือที่เรียก
วา Shared vision กันไดงายขึ้น สะดวกขึ้น ซ่ึงจะนําไปสู Unity หรือการรวมพลัง
เปนหนึ่งเดียว ทําใหองคกรทั้งองคกรมีสภาพเหมือนแทงเหล็กที่อนุภาคเรียงตัว
ไปในทิศทางเดียวกัน เปน "แมเหล็ก" ที่ทรงพลังงานมหาศาล เม่ือเปนอยางนี้ก็จะ
สามารถรวมพลังสติปญญา ทักษะ และความสามารถของบุคลากรทุกคนทํา
ความเขาใจกับสถานการณตาง ๆ ใหเกิด Clarity หรือความกระจางใสชัดเจน
เกิดขึ้น แตส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือตัวทานเอง ทีมงาน และองคกรตองอยูในสภาพ
ที่เรียกวา Agility คือคลองแคลว ฉับไว พลิกผันปรับเปล่ียนกระบวนยุทธไดอยาง
ทันทวงที ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่คาดไวและไมไดคาดฝนถึงมากอนก็ตามครับ

มาถึงตรงนี้ก็จะพบวากลุมคน หรือองคกรที่เปนธุรกิจขนาดกลางหรือ
ขนาดยอม จะไดเปรียบมาก ๆ ในสภาวการณของ VUCA เพราะมีความคลองตัว
ในการปรับเปล่ียนมากกวาองคกรใหญ ๆ ที่มักจะเทอะทะ เกิดโรคที่เรียกกันวา
Big Organization Syndrome เม่ือเจอกับ VUCA จึงมักจะเจ็บหนัก และฟน
ยากครับ

นี่ เองที่ทําใหปรัชญาของเครือสหพัฒนพิบูลยของคุณเทียม
โชควัฒนา ผูเยี่ยมวรยุทธจึงใชรูปแบบทํางานแบบ "โตแลวแตก แตก
แลวโต" ทําใหกิจการมีความเขมแข็งยั่งยืนจนทุกวันนี้ หรือในกรณีของ
เครือซีพีออลลที่บริหารธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซ้ือ 7-11 จึงขยายสาขา
เปนวาเลนจากปละไมกี่สิบสาขาในตอนเริ่มแรก เปนวันละสองสาขาที่
ขายไดขายดีอยูในปจจุบัน

ทานละครับ พรอมแลวที่จะเดินหนาในสภาวะ VUCA หรือยัง?

Vision
Unity
Clarity
Agility
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หัวหนา กับ ลูกนอง เปนของคูกัน ไมมีวันที่จะแยกจากกันได หากเรายังคนตองทํางานอยูในออฟฟศ
เราจะทํางานโดยไมมีหัวหนาไมได และในขณะเดียวกัน หัวหนาไมสามารถทํางานไดทั้งหมด หากไมมีลูกนอง
บางครั้งหัวหนากับลูกนองไมสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ จนนําไปสูปญหาการ
ไมมีความสุขในการทํางาน

การทํางานที่มีประสิทธิภาพ คือการทํางานที่ทุกคนสามารถทํางานไดอยางสอดคลองกัน อาจจะไมตองรูใจกัน
ไปเสียทุกเร่ือง แตเม่ือตองทํางานรวมกันเปนทีม ลูกนองตองเขาใจวาหัวหนาตองการ อะไร ความสําเร็จในการทํางาน
แบบไหนที่หัวหนาตองการ เคล็ดลับตอไปนี้จะชวยใหเราเขาใจหัวหนา มากขึ้น สามารถทํางานไดสอดคลอง และทําให
ประสบความสําเร็จในการทํางานกับหัวหนามากขึ้น
รูสไตลการทํางานของหัวหนา

กอนที่เราจะเขาไปพูดคุยกับหัวหนา เราตองรูกอนวาหัวหนาของเรานั้นมีสไตลการทํางานอยางไร ชอบใหมีการ
พูดคุย หรือนําเสนองานในลักษณะไหน และมักจะสะดวกในการพูดคุยเวลาใด แตที่แน ๆ กอนที่เราจะเขาไปนั่งคุย
เราตองไมลืมที่จะตรวจสอบดูกอนวาเขาวางอยูหรือไม การเดินเขาไปเคาะประตู ทันทีโดยไมไดนัดหมาย จะทําให
หัวหนาไมมีความพรอมมากพอ และอาจไมไดใหคําปรึกษาที่ดีเทาที่ควร
จุดประสงคของการพูดคุย

ในกรณีที่เราตองขอคําปรึกษา หรือนําเสนองานกับหัวหนา ส่ิงที่เราตองถามตัวเองเปนอยางแรก คือ เราตองรู
ใหไดวาเรากําลังตองการอะไรจากหัวหนา หรืออยากจะบอกอะไรใหหัวหนาไดรับรู เราตองรู จุดประสงคที่แทจริงวาเรา
อยากจะพูดอะไร เหตุผลที่เราตองมีความชัดเจนเวลาพูดคุย เราตองเขาใจวา ไมมีใครมีเวลาใหกับเราทั้งวัน ย่ิงเม่ือเรา
ไมสามารถจับใจความดวยแลว ย่ิงจะทําใหเขาตองเสียเวลา เม่ือตองพูดคุยกับหัวหนา เราตองรูกอนวาจุดประสงค
ของเราคืออะไร จึงจะทําใหการส่ือสารระหวางเรา กับหัวหนาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทํางานบนพ้ืนฐานของความไวใจ

การทํางานรวมกัน ส่ิงหนึ่งที่จะขาดไมได คือ ความไววางใจที่มีใหกัน เม่ือเราตองทํางานกับหัวหนา เราตอง
แสดงออกใหหัวหนาไดรูวาเรามีความไวในหัวหนา เราจึงมาขอคําปรึกษา หรือมาขอใหชวย เม่ือเกิดปญหาในการทํางาน
อยาทําใหเขารูสึกวาเราทํางานกับเขาอยางจําใจ เพราะไมมีทางเลือกอื่น การทํางานที่มีความสุขคือการทํางานที่อยูบน
พื้นฐานของการไววางใจ หากไมสามารถมีใหกันไดแลว ประสิทธิภาพในการทํางานก็ไมอาจจะเกิดขึ้นได
วางแผนกอนพูดคุย

กอนที่เราจะเขาไปพูดคุยกับเจานาย นอกจากเราจะตองมีวัตถุประสงคในการพูดที่ชัดเจนแลว เราตองม่ันใจวา
เราจะทําใหหัวหนาเขาใจในส่ิงที่เราพูด การพูดปากเปลาเพียงอยางเดียว อาจจะทําใหไมเห็นภาพมากพอ หากตองนํา
เสนองานที่ตองอธิบายใหเห็นภาพ ใหลองทําการพรีเซนตงานในรูปแบบของ Powerpoint หรือส่ือการนําเสนองานอื่น ๆ
เจานายจะไดเขาใจในส่ิงที่เราพูดไดงายขึ้น

หัวใจสําคัญของการสื่อสารในการทํางาน คือความชัดเจน หากเราตองการใหผูฟงเขาใจในสิ่งที่เรา
พูด เราตองบอกใหเขารูวาจุดประสงคของการสื่อสารของเราคืออะไร การพูดข้ึนมาลอย ๆ โดยขาด
วัตถุประสงค จะทําใหผูฟงไมสามารถจับประเด็นไดวาเราตองการจะบอกอะไร การพูดใหสั้น กระชับ
จะชวยใหเกิดความเขาใจในการสื่อสารไดงายข้ึน
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"องคกรที่ เปนเลิศ.. . เกิดจากพนักงานที่ เปนสุข"
"TQM Panal Discussion" โดย กูรู TQM ของเมืองไทย
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