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สินค้าหรือบริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพเกิดจากกระบวนการผลิตหรือ
บริการที่มีประสิทธิภาพ และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
เริ่มจากพนักงานผู้ปฏิบัติงานนั้นมีจิตสำนึกที่ดีต่อคุณภาพ
(Quality Awareness) ซึง่ จิตสำนึกคุณภาพนีเ้ ป็นสิง่ ทีท่ กุ หน่วยงาน
ฝันอยากให้เกิดขึ้นกับพนักงานของตน เพราะถ้าบริษัทใดมี
พนักงานที่มีจิตสำนึกคุณภาพ สินค้าหรือบริการที่ได้นั้นก็จะมี
คุณภาพดี ตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้า (Customer Need and Satisfactions)
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness) หมายถึง การที่
ผู้ปฏิบัติงานมีการรับรู้ถึงผลกระทบที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือ
มีสติรู้ว่าขณะปฏิบัติงานนั้น ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพ
อยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ทำให้สนิ ค้าหรือบริการทีไ่ ด้มคี ณ
ุ ภาพ หรือได้
มาตรฐานตรงตามที่กำหนดเอาไว้ ประโยชน์ที่ได้จากการที่
พนักงานมีจิตสำนึกคุณภาพ คือ ปริมาณของเสีย (Defect)
การแก้ไขงาน (Rework) หรือการหยุดรองาน (Delay) ลดน้อยลง
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านหรือเครือ่ งจักรสูงขึน้ องค์ประกอบ
ทีส่ ำคัญของจิตสำนึกคุณภาพ ได้แก่

1. องค์กร หรือหน่วยงาน (Organization)
ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างจริงจัง โดยควรจัดกิจกรรมเพือ่ กระตุน้ ให้พนักงานตระหนัก
ถึงความสำคัญของคุณภาพ เช่น การนำระบบบริหารคุณภาพ ISO
เพื่อมาควบคุม บริหารจัดการกระบวนการ การบริหารคุณภาพ
ทัว่ ทัง้ องค์กร หรือ TQM (Total Quality Management) เพือ่ สร้าง
กิจกรรมคุณภาพให้กบั พนักงานทุกคน กิจกรรมวันคุณภาพ หรือ
Q Day (Quality Day) เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานปฏิ บ ั ต ิ ง าน
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้บริหารเข้ามาตรวจสอบในวันนั้นด้วย
นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีสว่ นร่วม เช่น กิจกรรมกลุม่ คุณภาพ หรือ Quality Control Cycle
การจัดบอร์ดเพือ่ แสดงผลการปฏิบตั งิ าน ตัวอย่างชิน้ งานทีด่ หี รือ
เสีย เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้กับพนักงานได้ทราบ
อีกทางหนึง่

2. หัวหน้างาน (Supervisor)
หัวหน้างานเป็นผูท้ ม่ี คี วามสำคัญอย่างยิง่ ในการสร้างให้เกิด
คุณภาพในองค์กร ด้วยเหตุทว่ี า่ เป็นผูท้ ค่ี อยประสานงานระหว่าง
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง กั บ พนั ก งานระดั บ ล่ า ง โดยการวางแผน
การดำเนินงาน และสื่อสารไปยังพนักงานผู้ปฏิบัติให้มีความรู้
ความเข้ า ใจในวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละความสำคั ญ ของคุ ณ ภาพ
รวมไปถึงแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ เพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องทุกขัน้ ตอนโดยปราศจากความผิดพลาด
นอกจากนี้ หัวหน้างานควรจัดประชุมพนักงานเพือ่ แจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ปัญหาคุณภาพ และแนวทางแก้ไขป้องกัน
การเปลีย่ นแปลงขัน้ ตอนหรือวิธกี ารปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้พนักงานทราบ
ข้อมูลทีท่ นั สมัยสุดท้ายหัวหน้างานควรติดตามการปฏิบตั งิ านของ
ลูกน้องหรือสมาชิกในทีมอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาได้ทนั เวลา เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดของเสียหรือชิน้ งาน
ทีไ่ ม่ได้มาตรฐานเกิดขึน้

3. พนักงาน (Operator)
นับเป็นหัวใจหลักในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น เพราะ
พนักงานคือผู้ที่หยิบ จับ หรือสัมผัสกับชิ้นงานโดยตรง ดังนั้น
คุณภาพจะดีหรือไม่กข็ น้ึ อยูท่ พ่ี นักงานนีเ่ อง
พนักงานมีสว่ นร่วมในการสร้างคุณภาพได้โดยมีความสนใจใน
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของหน่วยงาน
มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าทีท่ ต่ี นปฏิบตั อิ ย่างผูร้ จู้ ริง ตัง้ ใจและ
เอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบ
ในการปฏิบตั งิ าน ต้องเป็นผูท้ ห่ี มัน่ สังเกตความผิดปกติ เพือ่ ค้นหา
จุดบกพร่องทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ระหว่างทีม่ กี ารปฏิบตั งิ าน เคารพและ
เชือ่ ฟังคำสัง่ ของหัวหน้างาน ปฏิบตั ติ ามเอกสารควบคุมและกฎ
ระเบี ย บอย่ า งเคร่ ง ครั ด สุ ด ท้ า ยมี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมเพื ่ อ
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ เป็นต้น
นอกจากองค์ประกอบทัง้ สามแล้ว ยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น การปรับปรุงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านให้เหมาะสม และสอดคล้องต่อ
การปฏิบัติงาน เช่น มีการจัดเก็บทำความสะอาดก่อนและหลัง

   ⌫      

การทำงานให้พร้อมต่อการปฏิบตั งิ านเสมอ ก็จะเป็นอีกทางหนึง่
ทีจ่ ะช่วยให้เกิดคุณภาพในการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ตอนในการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
1 ประเมินระดับจิตสำนึกคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามกึง่
วิจยั เพือ่ ทำให้ทราบระดับจิตสำนึกคุณภาพของพนักงานก่อนเริม่
ดำเนินโครงการ
2. รณรงค์ ส่งเสริมโดยผูบ้ ริหารระดับสูง
3. จัดกิจกรรมเพือ่ กระตุน้ และส่งเสริม
4. กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานในทุกพื้นที่
5. วิเคราะห์หาจุดทีต่ อ้ งปรับปรุง แก้ไข
6. ดำเนินงานตามแผนงานทีก่ ำหนดไว้
7. ติดตามผลลัพธ์จากการปฏิบตั งิ าน เช่น ปริมาณของเสีย
ความผิดพลาด
8. ประเมินระดับจิตสำนึกคุณภาพโดยใช้แบบสอบถาม
กึ่งวิจัย เพื่อทำให้ทราบระดับจิตสำนึกคุณภาพของพนักงาน
ก่อนจบโครงการ
9. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการสร้างจิตสำนึก
ทีม่ า : หนังสือพิมพ์ Posttoday ฉบับวันจันทร์ท่ี 1 ธันวาคม
2551.
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ในองค์กรบุคลากรแต่ละคนมีการแสดงบทบาทอันหลากหลาย
และบทบาทแต่ละบทบาทมีนัยสำคัญต่อทั้งความสำเร็จของ
ตนเองและองค์กรทีเ่ ป็นสมาชิก ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั บทบาททีเ่ ล่น ถ้า
สวมบทบาทเป็นพนักงานระดับปฎิบตั กิ ารก็มรี ะดับของความเข็มข้น
ต่อความสำเร็จขององค์กรระดับหนึง่ แต่ทง้ั นีย้ งั ขึน้ กับอีกปัจจัย
คือ ตำแหน่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบว่าทำงานด้านไหน แต่ทม่ี ผี ล
กระทบยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กรมากขึ้นไปอีก คือบทบาท
ระดับผูบ้ ริหาร หรือระดับหัวหน้างาน ซึง่ จำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมี
ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ เพียงพอในการแสดงบทบาท
เพือ่ บริหารหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบให้ประสบความสำเร็จ
การแสดงบทบาททั้งด้านการบริหาร หรือระดับปฎิบัติงาน
ก็ตามย่อมต้องมีความสำนึกในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีจ่ ะเป็น
ผูแ้ สดงบทบาททีด่ ี ซึง่ เรียกว่า สำนึกองค์กร ซึง่ มีดงั นี้
1. สำนึกความเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging)
การคำนึงถึงว่าองค์กรทีท่ ำงานนัน้ เป็นเสมือนหนึง่ บ้านทีส่ อง
ของเรา การอยู่ในบ้านนั้นก็ถือว่าเราต้องดูแลเอาใจใส่ รักษา
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ผลประโยชน์ ไม่นง่ิ ดูดาย งานบางงานถ้าช่วยได้กค็ งต้องช่วยกัน
ไม่เพียงแต่คิดว่าธุระไม่ใช่ และที่สำคัญต้องคิดเสมอว่าองค์กร
อยูไ่ ด้เราก็อยูไ่ ด้ กล่าวคือ อะไรเป็นความสูญเสียก็ตอ้ งหลีกเลีย่ ง
แต่ถา้ เป็นผลประโยชน์ตอ้ งปกป้อง
2. สำนึกความรับผิดชอบ (Sense of Responsibility)
การทำงานตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเป็นสิง่ ทีแ่ ต่ละคน
ควรยึดถือให้ดที ส่ี ดุ แต่การทำงานในยุคใหม่นน้ั ความรับผิดชอบ
เพียงประการเดียวไม่เพียงพอ อาจต้องมีความรู้ความสามารถ
และความเชีย่ วชาญ ดังคำกล่าวทีว่ า่ “ไม่ใช่เพียงแต่ทำงานเป็น
อาชีพ แต่ตอ้ งทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)”

3. สำนึกความสัมพันธ์อนั ดี (Sense of Rwlationship)
ในธุรกิจย่อมมีการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตามความร่วมมือ
เป็นสิง่ ควรสร้างให้เกิดขึน้ ความสำนึกในความร่วมมือกันมีใน 3
มิติ คือ มิตดิ า้ นบุคคล คือ การมีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพือ่ น
ร่วมงาน มิตทิ ส่ี อง คือ การประสานระหว่างหน่วยงานในองค์กร
และมิตสิ ดุ ท้ายการคำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

4. สำนึกความขบขัน (Sense of Humour)
การทำงานที่เคร่งเครียด และจริงจังเกินไปอาจทำให้เกิด
ความเสียหายต่อทั้งสุขภาพตนเอง และสุขภาพองค์กร ดังนั้น
สิง่ ใดทีจ่ ะช่วยผ่อนคลายความเคลียดให้กลายเป็นความสุข เช่น
มีการมองโลกในแง่ดี หรือไม่วิตกกังวลกับเรื่องงานจนเกินไป
มีอารมณ์ขนั บ้าง มีการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง และมี
การสังสรรค์กนั บ้าง เพือ่ ให้การทำงานมีความสุขมากขึน้

5. สำนึกเชิงกลยุทธ์ (Sense of Strategy)
เป้าหมายขององค์กรเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนในองค์กรต้องทราบ และ
ยึดถือในการทำงาน ดังนัน้ วิสยั ทัศน์ (Vision) ซึง่ เป็นเป้าหมาย
ขององค์กร จึงถือเป็นธงไชยทีพ่ นักงานทุกคนต้องคำนึงถึง

6. สำนึกความซือ่ สัตย์ (Sense of Integrety)
สุดท้ายเป็นสิง่ ทีป่ ถุ ชุ นคนดีพงึ กระทำ คือ ความมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในระดับปฎิบัติหรือระดับ
บริ ห าร กรอบในการปฎิ บ ั ต ิ ง านอย่ า งซื ่ อ สั ต ย์ เ ป็ น กรอบใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายในการทำงาน ซึง่
ควรยึดถือและปฎิบัติอย่างเคร่งครัด และกรอบใหญ่ที่แสดง
ความเป็ น คนดี ท ั ้ ง ในองค์ ก ร์ แ ละสั ง คม คื อ ศี ล ธรรม ซึ ่ ง
เป็นไปตามหลักการของศาสนาของแต่ละบุคคลนัน่ เอง
ที่มา : อำนาจ วัดจินดา “จิตสำนึกองค์การ” http://
www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=641&mode=disp
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