
common

Communicate
สื่อสาร

to  make  common
ทําใหเขาใจตรงกนั

Co-operative
ความรวมมอื



อุปสรรคในการตดิตอสื่อสาร

 ขาวสารถูกบดิเบอืน

 การแปลความหมายบดิเบอืน

 การใหขาวสารมากเกนิไป

 การสื่อสารดอยคา

 จังหวะและเวลา



ผลลัพธของการสือ่สารแบบไมสรางสรรค

 สรางความผดิพลาด

 ไมไดรบัความรวมมอื

 สูญเสียความสมัพันธ

 สรางความขดัแยง



1. โครงสรางองคกร

2. ตําแหนงงาน

3. ระยะเวลา

4. การไมยอมเปลีย่นแปลง, ไมสนใจ,

ไมเปดเผย, ไมเห็นความสาํคญั

5. การใชภาษาและถอยคาํไมชดัเจน

อุปสรรคของการติดตอสื่อสารในองคกร



1. ไดตรงตามวตัถุประสงค

2. เลือกสือ่ เลือกวธิกีารไดเหมาะสม กับขาวสาร และผูรบั

3. เกิดประโยชน

4. บนพื้นฐานความเปนจรงิ

5. แสดงถึงความรบัผดิชอบ

6. ไดสัมพันธภาพ

7. นําเสนอ..สิง่ทีน่าสนใจ



การวิเคราะหผูฟง .....

 ใครเขารวมฟงบาง

 ตําแหนงหนาที่ของแตละคนคืออะไร

 ความตองการของผูฟง ... ผูฟงตองการขอมูลอะไร

 ส่ิงที่ผูฟงแตละกลุมมักจะถาม

ทักษะการพดู การนําเสนอ

Presentation



โครงสรางเรือ่งในการนาํเสนอ

สวนที่ 1 : บทนําเรือ่ง Introduction

....คําพูดเปดใจ ใหสนใจ จูงใจใหอยากฟง

...เปาหมายที่มาเสนอ คืออะไร   ...... ผูฟงจะไดประโยชนอะไร

...... บอกวาเราจะพูดอะไรบาง (โครงสรางของเรื่องคราว ๆ) ใชเวลาประมาณเทาไร

สวนที่ 2 : เนื้อเรื่อง - โครงสราง Structure .....ประเด็น และขยายความ

แยกประเด็นยอย แบงเปนข้ันเปนตอน ขอเสนอทางเลือก ขอเปรียบเทยีบ

มีสรุปกอนข้ึนเรื่องใหม 

สวนที่ 3 : บทสรุป Conclusion

.....คําพูดปดทาย  .....ชวนให คิดตอ, ยอมรับ, ทําตาม



How  to  Organize & Develop  a  Presentation  Talk.

คําพูดทีเ่นนใหเปนเรื่องของผูฟง

คําพูดเริม่ตน

จุดสําคญั  ตัวเลข  ภาพตาง ๆ
ที่จะอธบิายและขายความคดิ

ประเด็นสาํคญัของเรื่อง

คําขอรองทีจ่ะใหผูอื่นปฏิบตัิ

กลาวนาํเรือ่ง 

.....เปดใจผูฟง

โครงสราง

รายละเอียด

Structure

สรุป .....ปด 

(การขายความคิด)



บุคลิกภาพทีเ่หมาะสมขณะทีพ่ดู

 เลือกสไตลการพูดของตัวเราเอง

 อยายึดอํานาจอยูคนเดียว

 พยายามใหเปน สื่อสาร 2 ทาง

...เพ่ือสรางการมีสวนรวม

 เลือกใชภาษาที่เหมาะสมกับผูฟง

 สบตาผูฟงใหทั่ว ภาษาทาทางที่สนับสนุนการสื่อสาร



ความผิดพลาดในการทํางาน..ที่เกดิจาก  “ไม”



พฤติกรรม  3I

สาเหตุแหงความผิดพลาดในการทํางาน
I...........

I...........I.........



เครื่องมอืสื่อสาร เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพการทาํงาน

และลดปญหา ลดความผิดพลาดในการทํางาน

Horenso

• Ho   =  Hokoku รายงาน

• Ren =  Renraku ติดตอส่ือสาร

• So   =  Sodan ปรึกษา

Ho Ren So “(โฮเรนโซ) เกิดจากคํา 3 คําในหมายความของคนญ่ีปุน



สิ่งที่จําเปน และสาํคญัสาํหรบัการทาํงานในแตละวนัอกีประการหนึ่ง                     

คือ การทาํงานในแตละวนั ไมใชเราทําไปวนั ๆ ปลอยเวลาใหผานไป            

โดยไมคาํนงึถึงงานวาจะมปีญหาหรอืไมอยางไร เมื่อเราทาํงาน                    

เราตองมผีูบงัคบับัญชา งานทุกงานของเราตองไดรบัคาํสัง่

จากหัวหนางาน และตองมขีัน้ตอนกระบวนการตาง ๆ มากมาย 

แตสิ่งสาํคญัทีพ่นกังานทกุคนควรจะตองใชตลอดการทํางานคอื

หลักการทํางานแบบ โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)

หลักการทํางานแบบ  โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)



เมื่อทาํงาน การรายงานความคบืหนา

เมื่อจาํเปนตองเปลี่ยนวิธกีารทาํงาน

เมื่องานเกดิปญหา เมื่อมขีอผดิพลาด

เมื่อมสีิง่ผดิปกติ เมื่อไดรับขอมลูทีเ่ปนประโยชน



หมายถึง การรายงานผลจากงานทีไ่ดรับมอบหมายตอผูบงัคบับญัชา หรือรุนพี่

หมายถึง การแจงขอมลูขาวสาร หรือสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึน้

จากการปฏบิตังิานใหหัวหนาไดทราบ ไมวาผลงานนัน้ จะสําเรจ็หรอืไมกต็าม 

(การรายงานจะชวยในการแกไขปรบัปรงุงานไมใหเกดิปญหาใหญตามมา)

*** รายงานผล เมื่อเสรจ็สิน้เพียงครัง้เดยีว 

*** การรายงาน ควรรวมถึงความคบืหนาของงานดวย

*** หากเปนงานที่ใชเวลานาน อาจมีการอพัเดทความคบืหนาเปนระยะ ๆ

Ho = Hokoku = รายงาน Report



• What เกิดอะไรข้ึนกับสถานการณนั้น

• Who ใครเปนผูกระทํา หรืออยูในเหตุการณนั้น 

โดยแจงรายละเอียดของบุคคลนั้น ๆ ใหครบถวน

• Where ตองระบุวาสถานที่ที่เกิดเหตุคือทีไ่หน

• When เกิดเหตุการณนั้นเมื่อไหร เวลาใดตองระบุชัดเจน

• Why เพราะเหตุใดจึงทําเชนนั้น เพ่ือการไลหาวัตถุประสงคของงานที่ทาํอยู

• How ทําอยางไร ใชวิธีอะไรในการทํางาน อธิบายเปนข้ันตอน 

• How much แจงรายละเอียดคาใชจาย หรือคาความเสียหายที่เกิดข้ึนนั้น  

มีจํานวนเทาไหร

C   Corrective คือ แนวทางการแกไขเบื้องตนอยางถูกตอง 

P   Preventive คือ การปองกันการเกิดซ้ํา

5W2H

CP



อะไรคอื “ความจริง 4”

ความจริง 4 คือ ทําสิ่งใดอยูบน…

ความจริงที่ 1 ขอมูลจริง

ความจริงที่ 2 ของจริง

ความจริงที่ 3 สถานที่จรงิ

ความจริงที่ 4 สภาพจริง

?



ประเภทรายงาน

1. รายงานการปฏบิตังิาน ประจาํ...ประจาํวนั ประจาํสปัดาห ประจาํเดอืน

..... To do list ... ไดทําอะไร .. เสร็จสมบรูณ  

อยูระหวางทํา  และจะทําอะไรตอไป

2. รายงานปญหา ... สภาพปญหา สาเหตปุญหา วิธีแกไข / วิธปีฏบิตั ิ

ผลการปฏบิตั ิขอเสนอแนะ ขอคําแนะนาํ



**  จงขอเวลา ดีกวา สอบถามความสะดวก

จงพดูวา “ขอเวลา 3 นาที” ใหติดปาก

... อยาเริ่มดวย ตอนนี้สะดวกคุยไหมครบั

แตตองมัน่ใจวา คุณไดคดัเลอืกเนื้อหาทีส่าํคญั 

และเตรียมการรายงานอยางดี

อยากลัวที่จะขอคุย-รายงาน



“1 minute talk”

ประกอบดวย

• ใจความหลัก (สถานการณ, ปญหา บอกเปาหมายทีต่องการ)  

• ทางเลอืก possibilities + ประเด็นสาํคญัทีต่องตดัสนิใจ 

• ขอสรุป / ขอเสนอ proposal

• ถามทวนและยนืยนัการดาํเนินการ



เทคนคิการสื่อสาร
แบบ EBAR 
ประกอบดวย

สื่อสารความคาดหวงั (Expectation)

ตรวจสอบขอมลูพืน้ฐาน (Background)

ระบุการกระทําใหตรงกนั (Action)

ยืนยันผลลพัธทีต่องการ (Result)

การสื่อสารทีม่ีประสทิธภิาพ ...ประสานงาน สงตอ มอบหมาย ติดตามงาน 



Ren = Renraku ติดตอ Contact

คือ การแจงขอมลูขาวสารตาง ๆ ใหกับผูที่เกี่ยวของ 

(ผูบังคบับญัชา เพื่อนรวมงาน ผูอยูใตบงัคบับัญชา หรือแผนกอืน่ ๆ )  

ทราบ ... ซึ่งควรจะตดิตอประสานงานดวย

1. เปนขอเทจ็จรงิไมใชความคดิเหน็หรอืคาดเดา

2. บันทึก เพื่อกันลมื

3. แชรขอมูลใหผูบงัคบับญัชาและเพื่อนรวมงาน

4. จัดเก็บขอมลูตาง ๆ ตามลําดบัเวลาเพื่อใหงายตอการนํามาใชงาน

(การจัดการขอมลู และแชรขอมลู)



เรา

งานของเรา

งาน กอนถึงเรา
เราคาดหวัง ใหเขา

บอกอะไรเราบาง

จะบอกอยางไร 

ขนาดไหน

บอกเมือ่ไหร

งาน กอนถงึเรา
เราคาดหวงั ใหเขา

บอกอะไรเราบาง

จะบอกอยางไร 

ขนาดไหน

บอกเมือ่ไหร

งาน กอนถึงเรา
เราคาดหวัง ใหเขา

บอกอะไรเราบาง

จะบอกอยางไร 

ขนาดไหน

บอกเมือ่ไหร

งาน ตอจากเรา
ควรบอกอะไรเขา

(เขาคาดหวงัอะไร)

บอกอะไรเขาบาง

จะบอกอยางไร 

ขนาดไหน

บอกเมือ่ไหร

งาน ตอจากเรา
ควรบอกอะไรเขา

(เขาคาดหวงัอะไร)

บอกอะไรเขาบาง

จะบอกอยางไร 

ขนาดไหน

บอกเมือ่ไหร

งาน ตอจากเรา
ควรบอกอะไรเขา

(เขาคาดหวงัอะไร)

บอกอะไรเขาบาง

จะบอกอยางไร 

ขนาดไหน

บอกเมือ่ไหร



การติดตามงานอยางใหเกยีรติ

 ตกลงกนักอนวาจะมกีารตดิตามงาน

 ถามเขาวาวธิตีดิตามงานแบบไหนทีเ่ขาชอบ (ถูกจริต)

 ติดตามงานอยางสุภาพ ตรงไปตรงมา

 สังเกต อากัปกรยิาผูถกูตดิตามงาน และปรับตวั

 การละเลย ไมติดตามงานแลว เขาชา หรือผิดพลาด คือการทาํรายเขา



การประสานงานทีเ่ปนพธิกีารจึงมลีกัษณะดงัตอไปนี้

1. ตองทาํอยางเปนกระบวนการมขีั้นตอนการปฏิบตัิ และมรีะเบียบวธิปีฏิบตัิกาํหนดไว 

เชน การติดตอระหวางสวนราชการ ตองปฏิบัตติามระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรี

2. มีการสือ่สารเปนลายลกัษณอกัษรทาํเปนหนงัสอืราชการ หรือจดหมายธรุกจิ

3. กําหนดใหมชีองทางการสื่อสารทีแ่นนอน

4. สื่อสารเปนไปตามระดบัชั้นผานผูรบัผดิชอบในแตละระดบั

5. อาจกําหนดใหใชแบบพมิพเพือ่ใหกรอกขอมลูอยางครบถวน

การประสานงานในรูปแบบพิธีการ



การประสานงานที่ไมเปนพธิีการ

ลักษณะการประสานงานทีไ่มเปนพธิกีาร มีดังนี้

1. มีการปฏิบตัติามความสมัพนัธสวนบคุคล

2. ไมมกีระบวนการและขั้นตอนปฏิบัตไิวเปนระเบียบปฏิบัติ

3. โดยทัว่ไปใชการสื่อสารดวยวาจา แตอาจจะมหีนังสอืตามมาในภายหลงักไ็ด

4. มีการสือ่สารตามชองทางทีส่ะดวก โดยอาศยัความสมัพันธทีใ่กลชิด

5. การสื่อสารมกัไมเปนไปตามระดบัชั้น 

6. การดําเนินการไมมรีะเบียบพธิกีาร



แนวทางการสรางความรวมมอื

แนวทางที่ 1.... สื่อสารเพื่อใหรับรู - รับทราบ

..... (ช้ีแจง, แถลงการณ, ประกาศ, รายงาน, นําเสนอ)

สรางความเขาใจ

สรางการยอมรับ - รวมมือ

เกิดการกระทําตอเนื่อง

เฉย ๆ ตระหนัก

ไมเขาใจ เขาใจ

เขาใจผิด เขาใจถูก



แนวทางที ่2.... รวมคิด - รวมคุย

..... (แสดง / เสนอความคิดเห็น, รวมกันพิจารณา)

ตัดสินใจ - แกปญหา

กําหนดวธิีการ, แนวทาง, นโยบาย



1. ความชัดเจน ความละเอียดของขาวสาร

2. ความเรงดวน

3. จํานวนผูรับขาวสารที่ตองการสื่อสารถึง

4. ความสําคัญของเนื้อหาขาวสารตอองคกร

5. ความตองการเอกสาร หรือหลักฐานเบื้องตนประกอบ

6. ความตองการอางอิงขอมูลในอนาคต

เทคนิคการสือ่สารประสานงาน

จะเลือกใชชองทางการสื่อสาร/เครือ่งมือการสือ่สารอะไร
ขึ้นอยูกบั....



Factors

Is it complete? สมบูรณ ?

Is it concise? กระทัดรดั ?

Is it clear?       ชัดเจน ?

Is it correct?    ถูกตอง ?

Is it appropriate in tone? สํานวนเหมาะสม ?

5 Factors ตรวจสอบการสงขาวสาร



So = Sodan ปรึกษา Consult

ปรึกษา คือ ถามความคิดเห็นและขอแนะนํา จากผูบังคับบัญชา รุนพี่ 

หรือเพื่อนรวมงาน 

1. เมื่อมีขอสงสยั

2. เมื่อมีความคดิเห็น ideas

3. ปรึกษากอนการตดัสนิใจ

4. ปรึกษาเพือ่สรางความรวมมอืกับเพือ่นรวมงานเพื่อใหไดผลงานทีด่ี

*อยาลืมรายงานผลกับคนที่เราปรึกษาดวย



พฤติกรรมทีไ่มเหมาะสม

ของผูเขารวมประชุม



ตัวอยาง 1 sheet framework สําหรับการประชุมแกปญหา/ปรึกษาหารือ

วันที.่........

ชื่อ.......  แผนก..........

วัตถุประสงค

สถานการณปจจบุนั

ปญหาทีต่องแกไข

มาตรการแกไขปญหา

แผนการปฏบิตังิาน

การประชมุเรือ่ง........
หัวขอที่ในการประชมุ/ปรกึษาหารอื



ตัวอยางรายการการแกปญหา/ดาํเนนิการ

Objective : ................................................................................

Attendees  of  the  meeting : …………

1…………………………….. 2…………………………………..

3…………………………….. 4…………………………………..

5…………………………….. 6…………………………………..

Topic

เร่ือง/

ปญหา

Task

ภาระงาน

ยอย

Owner

ผูรับผิดชอบ

Due date

กําหนดสง

Progress

ความคืบหนา

Next step
ส่ิงท่ีตองทํา

ตอ



ขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาและตดิตามงานดวยกระดาษ A3



** ระวังคาํพดูเชงิลบ   
อยาเกริน่นาํ การ HoRenSo ดวยคําพดู / คําเขยีน เชิงลบ

เชน  ขอโทษนะครับ ผมเตรียมตัวมาไมพรอม

เออ คือวา ผมอธิบายไมคอยเกง

อืมม ผมไมแนใจวาจะอธิบายใหคุณฟงรูเรื่องรึเปลานะ

นําอีเมล .... ยังสรุปงานสัปดาหที่ผานมาไมคอยสมบูรณนัก

** เทคนิคการอธบิายใหลืน่ไหล ไมติดขัด
• อธิบายไลจากใหญไปหาเลก็

... ภาพรวม >>ประเดน็สาํคญุ >>คําอธบิายรายละเอียด

เชน ปา>>ตนไม >>กิ่งใบ

• ใชคําเชือ่ม เพื่อนําการขยายความ / อธิบาย   ...  

เชน แตวา.., ถายกตัวอยางชัด ๆ .., มาดูรายละเอียดเรื่อง 

เทคนิคการนาํเสนอในการประชุมปรึกษาหารือ



**เมือ่นาํเสนอขอมลูในการรายงาน หรือในทีป่ระชมุ

ตองทําใหแนใจวา ผูฟงและคุณไดรบัขอมลูความเปนมาตรงกนั

(แมวาเคยรายงานดวยการพูดหรอืสงเอกสารใหเมือ่ครัง้กอน)

โดยเริ่มจาก “ความเปนมา” และภาพรวม

ถาไมแนใจวาผูฟงเคยรูมากอนหรอืไม   

ลองพูดวา “ขออนญุาตอธบิายเรือ่งราวเบือ้งตนกอนนะครบั” 

แลวดูปฏกิริยิา 

ถาเขาบอกวา “รูแลว, ผมไดอานแลว” ก็พูดเขาประเด็นไดเลย

**  ใชคาํใหตรงกนั “พูดภาษาเดยีวกัน”
พยายามปรบัคาํพูดใหสอดคลองกบัประสบการณ หรือคําพดูของผูฟง

เทคนิคการนาํเสนอในการประชมุปรึกษาหารือ



1. ใสใจในวตัถปุระสงคของการสื่อสารอยางจริงจัง

2. รวมมอืรวมใจกนัเพือ่มุงสูเปาหมายรวมกนั 

เพื่อใหบรรลวุตัถปุระสงคตามความตองการของทกุคน 

ยึดหลกั win – win

3. ยึดมั่นเรื่องเวลา และ ขอมูลทีเ่ปนจริง

4. มีความเชื่อวาหากทกุคนรวมมอืกนั

งานจะมปีระสทิธภิาพไดอยางแทจริง : Yes, we can !



แนวคิดวิธี...สูความสําเร็จในการองคกร 2T

TEAM TRUST

 ประสานพลงั Synergy

 ความคดิหลากหลาย

 สลับกันลุยงาน

 กําหนด / เคารพบทบาท

 รับผิด และรับชอบ รวมกนั

• สอนงานกนัได

• แชรความคิดได

• ฝากงานกนัได

• ชวยเหลอืกนั

• เติบโตไปดวยกนั

Growth Mindset เพื่อความสาํเรจ็ในการทํางานรวมกนั



แนวคิดการทาํงาน “มุงเพิ่มผลผลติ.....” QCDSMEE



1) คุณภาพหมายถงึความสอดคลองกบัสเปค / ขอกําหนด

(Conformance to requirements)

2) การปองกนัไมใหมขีองเสยี ดีกวาการตรวจสอบคณุภาพและการแกไข 

(System for Quality Prevention)

3) มาตรฐานคณุภาพคอืตองมขีองเสียเปนศนูยเทานั้น 

4) คุณภาพสามารถวดัไดเปนจํานวนเงนิในรูปของคาใชจาย

ทีเ่กดิขึ้นจากความไมมมีาตรฐาน

หลักของการมขีองเสยีเปนศูนย (ZERO defect) 



การเพิม่ผลผลิตโดยหลักการ 4 Zero

หลักการของการไมใหมี ไมใหเกดิ ในสิ่งที่ไมตองการ

1. Zero Defect (ของเสยีเปนศนูย)

2. Zero Delay (การรอเปนศนูย)

3. Zero Inventory (พัสดุคงคลงัตองเปนศนูย)

4. Zero Accident (อุบัติเหตุตองเปนศนูย)



องคประกอบ 4 อยางของ Zero Defect Quality System (ZDQ)

1. ตรวจสอบที่ตนตอ (Point of Origin Inspection)

2. ตรวจสอบทั้งหมด (100 % Audit Checks)

3. รายงาน / ใหขอมูลยอนกลับทนัที (Immediate Feedback)

4. ใชเครื่องมอื Poka - Yoke เพื่อปองกนัความผิดพลาด

ที่อาจเกดิจากความไมตัง้ใจ



ดร.ชนิโกะ เชื่อวา กิจกรรม ZD จะสําเรจ็ได ตองอาศยัหลกัการ 3 ประการ คือ 

• การใชการตรวจสอบทีต่นเหต ุหรือทีต่าํแหนงงานนัน้ ๆ   

(Source Inspection) 

• การตรวจสอบแบบ 100% โดยใชเครือ่งมอื หรืออปุกรณชวย 

(Poka-Yoke) และ

• การแกไขปรบัปรงุทนัทีทนัใดเมือ่พบปญหา

กิจกรรมการลดของเสยีใหเปนศูนย 

(Zero Defect, ZD) 



งานทกุอยางปรับปรงุใหดขีึน้ได

ไมมีวิธทีีด่ทีีส่ดุ

แกปญหาอยางเปนระบบ
ดีกวาแบบลวก ๆ

ใชเ้ครื่องมือและเทคนคิ
ในการปรบัปรุงงาน

ปรัชญาของ
การปรับปรงุงาน

การปรับปรงุงาน



1. ไมติดยดึอยูกบัวธิ ี/ ความคดิใด วิธี / ความคดิหนึง่ เพียงวธิ ี/ ความคดิเดยีว

2. พยายามหาเหตุผลดี ๆ ที่แสดงถึงคุณคาของคน - การกระทํา 

มาอธิบายเหตุการณดี ๆ ที่เกิดข้ึน

3. ไมอธิบายสถานการณเลวรายที่เกิดข้ึน ภายใตเงื่อนไขที่แกไมได - แกยาก

4. ไมยอมแพงาย ๆ คิดวาทุก ๆ ปญหายอมมีทางแกไดเสมอ

5. ไมนําปญหา - ความทุกข - ความผิดพลาดเร่ืองหนึ่ง ไปตอโยงกับเร่ืองอืน่ ๆ 

6. เมื่อเกิดปญหา ผิดหวัง หรือผิดพลาด ไมมัวแตโทษตัวเอง หรือผูอื่น

ลักษณะการคิดเชิงบวก...

เพื่อการปรับปรุงการทาํงาน
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