บทที2่
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
คิดค้ นประดิษฐกรรมและแก้ ปัญหาเชิงประดิษฐกรรมด้ วย TRIZ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นสิ่ งจาเป็ นขั้นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกๆด้าน ประเทศ
ผูน้ าทางด้านเทคโนโลยีของโลก ทั้งอเมริ กา ญี่ปุ่น และประเทศยุโรปต่างๆ ต่างให้ความสาคัญกับ
เรื่ องของการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งต่างๆ เพื่อช่วยอานวยความสะดวก และแก้ปัญหาที่พบ ตั้งแต่เรื่ อง
ง่ายๆในชีวิตประจาวันจนไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีช้ นั สู ง

การมองเห็น

ปัญหาและการหาทางแก้ก็คือจุดเริ่ มต้นของกระบวนการคิดค้นออกแบบประดิษฐกรรมใหม่ๆให้
ออกมาใช้งานกันได้ ซึ่ งโดยหลักการของ TRIZ แล้ว เชื่ อว่า “ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นสิ่ งทีส่ อน
กันได้ ” โดยการนาวิธีการคิดแก้ปัญหาต่างๆ มาทาให้เป็ นกระบวนการที่จะช่วยให้ผอู ้ อกแบบ
สามารถเห็นถึงทางออกที่เป็ นไปได้ และสามารถจัดการกับตัวแปรต่างๆได้ง่ายขึ้น
โดยธรรมชาติแล้วคนเรามักจะคิดแก้ปัญหาต่างๆโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ที่ผา่ น
มาและความถนัดของตนเองเป็ นหลัก ซึ่ งมักจะทาให้เกิด “ความเฉื่ อยทางจิตวิทยา” คือไม่สามารถ
จะออกไปจากรู ปแบบที่เคยมีมาได้ และยังคงเกิดปั ญหาเดิมๆกลับเข้ามาอีก แต่การแก้ปัญหาเชิง
ประดิษฐกรรม หรื อ Inventive Problem Solving จะเป็ นการโดยการสร้าง ออกแบบหรื อคิดค้นสิ่ ง
ใหม่เพื่อลดข้อจากัดต่างๆของปั ญหาที่มีอยูใ่ ห้นอ้ ยลง ซึ่ งจาเป็ นจะต้องอาศัยความรู้ดา้ นอื่นๆที่
นอกเหนือจากประสบการณ์หรื อความถนัดของผูอ้ อกแบบ
TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) หรื อ “ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิง
ประดิษฐกรรม”

เป็ นทฤษฎีจดั การทางด้านความคิดที่กาลังเป็ นที่สนใจอย่างมากในปั จจุบนั

คิดค้นขึ้นโดย Genrich S. Altshuller วิศวกรชาวรัสเซีย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 (ปี 1946)
แต่เพิง่ จะเป็ นที่รู้จกั ในสหรัฐอเมริ กาและยุโรป เมื่อไม่ถึงสิ บปี มานี้เอง เป็ นเสมือนกุญแจดอก
สาคัญอันหนึ่ง

ซึ่ งนาไปสู่ ความรุ่ งเรื องทางด้านวิศวกรรมของสหภาพโซเวียตในยุคสงคราม

เย็นที่ไม่เคยถูกเปิ ดเผยมาก่อนเป็ นเวลากว่า 50 ปี และยังคงสามารถนามาใช้ได้เป็ นอย่างดีใน
การคิดค้นประดิษฐกรรมใหม่ๆของวันนี้
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Genrich S. Altshuller คือวิศวกรชาวรัสเซี ย ถือกาเนิ ดที่สหภาพโซเวียต ในปี
1926 เริ่ มฉายแววความเป็ นนักประดิษฐ์ต้ งั แต่อายุ 14 ขวบ ด้วยการประดิษฐ์อุปกรณ์ดาน้ า
Scuba

และหลงใหลในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆจนได้มาเป็ นวิศวกรเครื่ องกลในเวลา

ต่อมา

และได้เข้ารับใช้ในกองนาวิกโยธิ นของโซเวียต

สิ ทธิ บตั รสิ่ งประดิษฐ์

ในหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ

และเป็ นที่ปรึ กษาในการคิดค้นประดิษฐกรรมให้กบั นักประดิษฐ์ราย

อื่นๆในกองทัพ
ความหมายของ TRIZ
TRIZ เป็ นหลักการในการคิดค้น และออกแบบประดิษฐกรรมสาหรับแก้ปัญหา
ต่างๆที่พบในทางอุตสาหกรรม

ให้มีฟังก์ชนั่ การใช้งานสู งสุ ด

หรื อเพิ่มความเป็ นอุดมคติ

(Ideality) และลดทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ (Resources) ซึ่ งจะมีขอ้ จากัดของความขัดแย้งกัน
(Contradiction) ของตัวแปรต่างๆ กล่าวคือ ของสิ่ งหนึ่งนั้น เมื่อเราพยายามที่จะเพิ่มคุณสมบัติ
หนึ่งก็มกั มีผลในทางตรงกันข้ามกับอีกคุณสมบัติหนึ่ง เช่น ต้องการฝาขวดที่เปิ ดได้สะดวก แต่
ไม่ตอ้ งการให้มนั เปิ ดได้เองง่ายเกินไป

ต้องการระบบที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

แต่ให้มีความ

ปลอดภัยต่อการโจรกรรมข้อมูล ต้องการความแข็งแรง แต่ตอ้ งการความเบา ใช้วสั ดุนอ้ ยที่สุด
หรื อต้องการออกแบบกล่องที่ทาให้พิซซ่าร้อนสาหรับลูกค้าแต่เย็นสาหรับเด็กส่ งพิซซ่าเป็ นต้น
ขณะที่ทางานเป็ นผูต้ รวจสอบสิ ทธิบตั รในกองนาวิกโยธิน
ทาการศึกษารวบรวมปัญหาที่พบและการแก้ปัญหาที่ได้ทา

Altshuller

ได้

จากสิ ทธิ บตั รสิ่ งประดิษฐ์ต่างๆ

มากกว่า 200,000 ฉบับ และรวบรวมมาทาเป็ นฐานข้อมูลจนถึงปัจจุบนั มีสิทธิบตั รจากทัว่ โลก
ที่ถูกนามาวิเคราะห์แล้วกว่า 1,500,000 ฉบับ โดยจากทั้งหมด มีเพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ที่
สามารถเรี ยกได้วา่ เป็ นการแก้ปัญหาแบบ Inventive Problem Solution หรื อการสร้างประดิษฐ
กรรมใหม่อย่างแท้จริ ง นอกนั้นเป็ นเพียงแค่การปรับปรุ งของเก่าให้ใช้งานดีข้ ึนเท่านั้น ซึ่ งเขา
จึงได้นาปั ญหาต่างๆมาจัดหมวดหมู่ที่เป็ นกลาง ไม่เฉพาะเจาะจงตามสายงาน โดยกาหนด
เงื่อนไขของการแก้ปัญหาแบบ Inventive Problem Solution ไว้ดงั นี้
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1. จะต้องมีกระบวนการคิดที่เป็ นขั้นเป็ นตอน (Systematic) หรื อ Step-by-Step
2. สามารถใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาในวงกว้างกับเรื่ องอื่นๆได้
3. สามารถทาซ้ าได้ มีความเที่ยงตรง และไม่เกิดจากผลทางด้านจิตวิทยา
4. สามารถเข้าถึงองค์ความรู ้ และต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์ (Innovative) ได้
5. สร้างความคุน้ เคยให้กบั นักประดิษฐ์ ในการหาวิธีการแก้ปัญหาต่อๆไป
Altshuller พบว่าในทุกอุตสาหกรรมต่างก็เจอปัญหาในรู ปแบบที่คล้ายๆกันและถูก
แก้ซ้ าแล้วซ้ าอีกด้วยหลักการเดียวกัน ซึ่ งสามารถจะจาแนกแนวทางการแก้ปัญหาทั้งหมดออก
ได้เป็ น 40 หลักการพื้นฐาน (Fundamental inventive principles) กับ 39 ตัวแปร (Parameter) ที่
เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่ งจะช่วยให้นกั ประดิษฐ์สามารถประหยัดเวลาในการหาแนว
ทางการแก้ปัญหาที่เคยมีผคู ้ ิดค้นสาเร็ จมาก่อนแล้ว
ระดับชั้นของการแก้ปัญหาเชิ งประดิษฐกรรม
ชั้นที่ 1 งานออกแบบทัว่ ไป (Routine Design) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้วธิ ี การที่คุน้ เคย
หรื อจากประสบการณ์ ความชานาญเฉพาะทางในสาขานั้นๆ ซึ่ งในระดับนี้ยงั ไม่เรี ยกว่าเป็ น
การสร้างประดิษฐกรรมใหม่
ชั้นที่ 2 ปรับปรุ งส่ วนปลีกย่ อยของระบบเดิม (Minor improvements to an existing system)
โดยใช้วธิ ี ที่ใช้ทวั่ ไปในอุตสาหกรรมชนิดนั้นๆ และการ optimization ปั จจัยด้านต่างๆ
ชั้นที่ 3 ปรับปรุ งโครงสร้ างหลัก (Fundamental improvement to an existing system) เป็ น
การแก้ปัญหาที่จะต้องอาศัยความรู้จากภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มาช่วยด้วย
ชั้นที่ 4 สร้ างผลิตภัณฑ์ ร่ ุ นใหม่ (New generation product หรือ new concept) โดยที่ยงั คง
ความสามารถในการทาฟังก์ชนั่ หลักต่างๆได้เหมือนกับ generation เดิมหรื อเป็ นการสร้าง
เทคโนโลยีใหม่เพื่อมาแทนที่เทคโนโลยีเดิม
ชั้นที่ 5 คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ (Scientific discovery new phenomena หรือ pioneer
invention) สาหรับความต้องการของระบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
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หลักการของ TRIZ จะเน้นไปในการแก้ปัญหาในลาดับชั้นที่ 2 3 และ 4 เป็ นหลัก
ซึ่ง Altshuller กล่าวไว้วา่ 90% ของปั ญหาในทางเทคนิ คทั้งหลายที่พบ ที่จริ งแล้วก็คือปั ญหา
เดิมๆที่เคยมีผแู ้ ก้ไขสาเร็ จแล้ว ณ ที่ใดที่หนึ่งมาก่อนแล้ว ถ้าหากเราสามารถที่จะดาเนิน
ตามลาดับขั้นของการแก้ปัญหาจากการใช้ประสบการณ์ ความถนัดเฉพาะทางของตนไปจนถึง
ความรู ้จากแหล่งภายนอก ก็จะพบว่าการแก้ปัญหาส่ วนใหญ่สามารถนามาปรับใช้จากความรู ้ที่
มีอยูภ่ ายในองค์กร ภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และแม้แต่จากกลุ่มอุตสาหกรรมชนิดอื่น
ได้เช่นกัน
กฎแห่ งความอุดมคติ (Law of Ideality)
กฎแห่งความอุดมคติกล่าวเอาไว้วา่ ทุกๆระบบ (Technical System) จะต้องมีการ
ปรับปรุ งตัวเองตลอดช่วงอายุการใช้งาน เพื่อให้เข้าสู่ ความเป็ นอุดมคติ (Ideality) คือ มีความ
เที่ยงตรงมากขึ้น (more reliable) ใช้งานได้ง่ายขึ้น (simpler) มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น (more
effective) รวมไปถึงการลดต้นทุน ลดพลังงาน ลดทรัพยากรที่ใช้ ลดพื้นที่ ฯลฯ เมื่อระบบเข้าสู่
ความเป็ นอุดมคติที่สุด สิ่ งที่จะเกิดขึ้นก็คือกลไก (Mechanism) จะหมดไป ในขณะที่ฟังก์ชนั่
การทางานยังคงมีอยูห่ รื อเพิ่มขึ้น
การเพิ่มความเป็ นอุดมคติสามารถทาได้หลายวิธี เช่น
- ลดกลไก (mechanism) เช่น การขนส่ งเนื้ อสัตว์จากทวีปอเมริ กาใต้ ต้องการเพิ่ม
ความสามารถในการแช่แข็งเนื้อสัตว์ โดยการบินในระดับความสู งที่ 15,000 –
20,000 feet และให้มีลมเย็น ที่ต่ากว่า 0 องศาเซลเซี ยสเข้ามา ทาให้ไม่
จาเป็ นต้องใช้เครื่ องแช่แข็งบนเครื่ องบินเลย
- เพิ่มฟังก์ชนั่ การทางาน เช่น วิทยุที่มีเครื่ องเล่นเทป CD และเครื่ องขยายเสี ยงต่อ
ไมโครโฟนได้ในเครื่ องเดียวกัน หรื อเครื่ องตัดสายไฟ ที่ทาได้ท้ งั ตัดสายไฟ
ปอกปลอกสายไฟ และงัดกล่องสายไฟได้ในอันเดียวกัน
- เพิ่มขอบเขตของระบบ เช่น ทาให้หน้าต่างเปิ ดกว้างขึ้น หรื อแคบลงตาม
อุณหภูมิภายนอก โดยติดตั้งเซ็นเซอร์ ไว้ที่หน้าต่าง (ระบบใหม่ หรื อ
supersystem คือ หน้าต่าง + เซ็นเซอร์ )
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Contradiction หมายถึงคุณสมบัติหรื อตัวแปร เช่น น้ าหนัก อุณหภูมิ สี ความเร็ ว
ความแข็งแรง ฯลฯ ของระบบหนึ่งๆที่เมื่อเราพยายามที่จะเพิ่มคุณสมบัติหนึ่ง ก็มกั มีผลในทาง
ตรงกันข้ามกับอีกคุณสมบัติหนึ่ง เช่น ถ้าต้องการของที่เบา ก็ตอ้ งเสี ยความแข็งแรงลงไป
ต้องการจะเพิ่มความเร็ วของเครื่ องบิน โดยการเพิ่มขนาดของเครื่ องยนต์ แต่ก็จะทาให้ปีก
เครื่ องบินต้องรับน้ าหนักมากเกินไปได้ หรื อ เครื่ องประดาน้ า ที่จะต้องมีความแข็ง ไม่แตกง่าย
ในน้ าลึก แต่จะต้องนิ่มสาหรับนักประดาน้ า เป็ นต้น
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เติบโตด้ วยการออกแบบ
ในโลกที่ท้ งั เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว สิ่ งที่
เป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญตัวหนึ่งก็คือ การดีไซน์ หรื อการออกแบบ ซึ่ งกินความมากกว่า
แค่เรื่ องของการผลิต หรื อการสร้างสรรค์อย่างอิสระเท่านั้น แต่มีนยั สาคัญครอบคลุมตั้งแต่
ขั้นตอนของการนาเสนอไอเดีย หรื อความคิดใหม่ ไปสู่ การสร้างต้นแบบและทดสอบตลาด
โดยมีดีไซน์เป็ นหัวใจตลอดกระบวนการนั้น
ดีไซน์ไม่ใช่เรื่ องหยุดนิ่ง แต่มีพลวัตที่แข็งแรงมากในทางปฏิบตั ิ หากเปรี ยบดีไซน์
เป็ นเสมือนกาว ดีไซน์ก็จะเป็ นกาวที่ประสานระหว่างเทคโนโลยีใหม่ ให้เข้ากับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ก็อย่างเช่น มือถือไอโฟนซึ่ งทั้งๆ
ที่มาทีหลังแต่ก็สามารถเจาะตลาดได้อย่างรวดเร็ ว

นัน่ ก็เพราะไอโฟนได้ผสานระหว่าง

เทคโนโลยีที่ซบั ซ้อน ให้กลายเป็ นเรื่ องที่ผบู ้ ริ โภคไม่ตอ้ งทาความเข้าใจให้เสี ยเวลาและยุง่
มาก แต่สามารถใช้งานผ่านการเคลื่อนที่เพียงปลายนิ้ว เหมือนกับเวลาเราปิ ดเครื่ องเล่นโฮม
เธี ยเตอร์ สมัยใหม่ ซึ่ งปราศจากความยุง่ ยากดังเช่นการเล่นเครื่ องเสี ยงในยุคก่อน ที่ตอ้ งไล่
เสี ยบปลัก๊ หรื อปรับปุ่ มกันจนวุน่ วาย
ผูบ้ ริ โภคสมัยนี้ฉลาดเลือกซื้ อสิ นค้ามากขึ้นก็จริ ง
ผลิตภัณฑ์แล้ว

แต่ในแง่ของความเข้าใจในตัว

มีแนวโน้มลดลงกลายเป็ นความสามารถในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ

พฤติกรรมในการบริ โภคให้สอดรับกับสิ นค้าที่มีในตลาด โดยที่ตลาดเองก็มองในทิศทาง
เดียวกันว่า ผูบ้ ริ โภคนั้นเปลี่ยนแปลงความต้องการเร็ วและมี Demand ใหม่ๆ ตลอดเวลา
กลายเป็ นว่าทั้งฝั่งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ได้ช่วยกันเร่ งเร้าให้กระบวนการของการสร้างสรรค์
ใหม่เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว ด้วยสาเหตุน้ ี เองที่ทาให้ดีไซน์ได้กลายมาเป็ นหัวใจ
ในการขับเคลื่อนธุ รกิจที่ผปู ้ ระกอบการจาเป็ นต้องเข้าใจมีกรณี นบั ไม่ถว้ นที่ดีไซน์กลายเป็ น
จุดสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้าหรื อบริ การ และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ธุ รกิจในระยะยาว
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Designomics หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีฐ่ชานการเจริ ญเติบโตด้วยการออกแบบ
ความจริ งมิติเรื่ องอื่นๆก็มีความสาคัญไม่แพ้เรื่ องดีไซน์ เพียงแต่คาๆนี้สะท้อนภาพด้านหนึ่ง
ว่า งานที่มีดีไซน์น้ นั มีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรื อ Value Creation ได้มาก และมี
ศักยภาพต่อการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจในอนาคต
นวัตกรรมทีด่ ี จึงควรมีดีไซน์ ทดี่ ีด้วย มิฉะนั้นแล้วงานที่ดีอาจไม่สามารถส่ งต่อไป
ยังผูบ้ ริ โภคในตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล เพราะผูซ้ ้ื ออาจไม่เลือก หรื อในขณะเดียวกันก็
ไม่มนั่ ใจว่านวัตกรรมนั้นจะใช้งานได้ผลจริ งหรื อไม่ เนื่ องจากตัดสิ นด้วยความเข้าใจผิวเผิน
เพียงเพราะว่าดูไม่น่าใช้ หรื อในกรณี ที่แย่เอามากๆ ก็คือ ดูไม่น่าเชื่อถือ
งานดีน์สามารถเข้ามาแก้ไขปั ญหาตรงจุดนี้ได้เพราะดีไซน์ที่ดีจะเป็ นการสร้าง
โซลูชนั่ ใหม่ให้แก่ผซู ้ ้ื อ

นอกจากดึงดูดความน่าสนใจภายนอก(หรื อรู ปลักษณ์หน้าตาที่

สวยงามขึ้นแล้ว) ดีไซน์ยงั สามารถใช้แก้ไขปั ญหาทางเทคนิคได้อีกด้วย เช่น รถเข็นผูป้ ่ วย
อัตโนมัติของเดิมที่มีแขนกลยืน่ ออกมาด้านข้างจนดูเกะกะและกีดขวางการใช้งาน
ประจาวันนั้น

ดีไซน์สามารถแก้ไขโดยการซ่ อนแขนกลดังกล่าวหลังเบาะผูป้ ่ วย

ใน

ขณะเดียวกันก็เพิม่ ฟังก์ชนั่ การใช้งานใหม่คือ แผงควบคุมด้านข้างเก้าอี้นงั่ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยมี
ความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น
จากตัวอย่างจะเห็นได้วา่

ดีไซน์ไม่ได้หมายความถึงแค่เรื่ องของสิ่ งสวยๆงามๆ

เท่านั้น แม้วา่ ความสวยงามหรื อ Aesthetic เป็ นหลักเบื้องต้นก็ตาม แต่แนวโน้มของการใช้
ดีไซน์มาแก้ปัญหา หรื อพัฒนาโซลูชนั่ เฉพาะสาหรับผูบ้ ริ โภค เริ่ มเห็นได้ชดั มากขึ้น ดีไซน์
จึงเท่ากับสามารถทาในด้าน “เทคนิค” ได้ดว้ ยนัน่ เอง
หลายอุตสาหกรรม ความจริ งใช้การดีไซน์เป็ นองค์ประกอบมาเป็ นเวลายาวนาน
แล้ว เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ งใช้ดีไซน์ใน 2 ลักษณะ อย่างแรก คือ ดีไซน์ เชิง
วิศวกรรม (Hard Design หรื อ Engineering Design) และอย่างที่สองคือ ดีไซน์ ทเี่ ป็ นงาน
ศิลปะ (Soft Design หรื อ Aesthetic Design) พัฒนารู ปแบบใหม่ที่สามารถสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคในสมัยนั้นๆได้
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7 ปัจจัยสาคัญสู่ องค์ กรบริการทีเ่ ป็ นเลิศ
ในการพัฒนาองค์กรให้มีบริ การที่ดี เพื่อนให้เกิดความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว
เพื่อให้เกิดความผูกผันกับลูกค้าในระยะยาว ลูกค้าเกิดการซื้ อซ้ า และบอกต่อ รวมทั้งเกิด
ยอดขายที่สูงขึ้น และเติบโตอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว จากประสบการณ์ที่ผมเป็ นที่ปรึ กษา
เรื่ อง การสร้างระบบบริ การที่เป็ นเลิศ (Service Excellence) ให้แก่องค์กรต่างๆนั้น ผมขอ
สรุ ปเป็ นปัจจัยสาคัญ 7 ประการ ดังนี้
1. ผู้นา
ผูน้ าเป็ นผูท้ ี่กาหนดทิศทางองค์กร และขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถูกทิศทาง ในทุก
เรื่ องของธุ รกิจ เช่นเดียวกันในเรื่ องของการสร้างบริ การที่เป็ นเลิศ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ผูน้ า หากผู ้
นาเอาจริ งเอาจังก็สามรถขับเคลื่อนขบวนทีมงานทั้งหมดไม่วา่ จะ 5 คน 10 คน 100 คน
1,000 คน หรื อ 10,000 คน ก็ข้ ึนอยูก่ บั ผูน้ าทั้งนั้น
2. การมีส่วนร่ วมของบุคคลากร
ทุกครั้งที่เราต้องการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ข้ ึนในองค์กร จาเป็ นต้องมี
ผูม้ ีส่วนร่ วมกลุ่มใหม่ ซึ่ งคนเหล่านี้ตอ้ งเข้าใจทิศทางและมีเป้ าหมายเดียวกันในการเดินทาง
กิจกรรมที่ตอ้ งให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่ วมนั้นต้องมีการวางแผนงานรายปี
ภาพรวมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบางตลอดทั้งปี

เพื่อให้เห็น

มิใช่เป็ นการทากิจกรรมเพียง 3 ชัว่ โมง

หลังจากนั้นทุกอย่างก็คืนสู่ สภาพเดิม
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
- การจัดฝึ กอบรม ทาให้บุคลากรมีทศั นคติมีความรู ้ มีทกั ษะ สอดคล้างกับสิ่ งที่
องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น
- การจัดงาน Kick Off เป็ นการจุดประกายให้ทุกคนรับรู้ รับทราบ เห็น
ความสาคัญ และเข้าใจถึงสิ่ งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป ในอนาคตขององค์กร
- การจัดเสวนา แลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ในการให้บริ การระหว่างกัน ใน
มุมมองของผูบ้ ริ หาร รวมทั้งมุมมองของพนักงาน
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3. การสื่ อสารอย่างต่ อเนื่อง
การสื่ อสารเป็ นเรื่ องสาคัญซึ่งต้องมีอย่างต่อเนื่ องไม่ปล่อยให้หลุดหายไปหรื อ
สื่ อสารขาดระยะ สามารถสร้างช่องทางการสื่ อสารให้มีได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น
- การสื่ อสารด้วยวิธีใช้ของแจก ของชาร่ วย หนังสื ออุปกรณ์เครื่ องมือบนโต๊ะ
ทางาน เช่น เมาส์ แผ่นรองเมาส์ กระดาษโน้ต กระจกส่ องหน้า ที่วาง
โทรศัพท์มือถือ แก้วน้ า ถาดรอง พวงกุญแจ และอื่นๆ
- การสื่ อสารผ่านระบบ IT เช่น ใน Website องค์กร Internet ของบริ ษทั หน้า
Desktop ขององค์กร E-mail เป็ นต้น
- การสื่ อสารในรู ปของเอกสาร เช่น โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standy ฯลฯ
- การสื่ อสารอื่นๆ เช่น เพลง การเปิ ดเสี ยงตามสาย และการจัดกิจกรรมต่างๆ
4. การส่ งเสริมสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ พนักงาน
องค์กรต้องออกแบบกิจกรรมส่ งเสริ มสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดขวัญกาลังใจในการ
ส่ งมอบบริ การที่เป็ นเลิศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
องค์กรสามารถมอบรางวัลพนักงานดีเด่นด้านการบริ การลูกค้าจนประทับใจ โดย
รางวัลที่กาหนดขึ้นนั้น เป็ นได้ท้ งั รางวัลที่เป็ นตัวเงิน และรางวัลที่มิใช่เงิน
5. การประเมินและการติดตามผลจากผู้บริหาร
เรื่ องนี้เป็ นสิ่ งสาคัญซึ่ งองค์กรต่างๆ มักจะขาดหายไป การประเมินติดตามผล คือ
การทาให้ทุกคนที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การลูกค้า สามารถรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานในภาพรวม
ขององค์กรไว้ได้

การประเมินผลและการติดตามผลทาได้โดยมอบหมายให้บุคคลที่มี

อานาจเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า
ตัวอย่างเช่น หากเป็ นธนาคารที่อยูใ่ นสาขาต่างๆ บุคคลแรกที่มีบทบาทในการดูแล
ประเมินติดตามผลคุณภาพบริ การของสาขานั้นๆ ควรเป็ นผูจ้ ดั การสาขา มิใช่หน่วยงาน QC
ของสานักงานใหญ่
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ผูจ้ ดั การสาขาเป็ นเสมือนบุคคลที่ดูแลบริ หารงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และทา
ให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพในการให้บริ การตามที่องค์กรกาหนดไว้
หากพนักงานคนใดมีผลงานที่มีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานของธนาคาร

ผูจ้ ดั การ

สาขาก็จะเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา และส่ งเสริ มให้เขาปรับปรุ งวิธีการทางาน การให้บริ การให้ดี
ขึ้น และหากพนักงานคนใด ทาผลงานได้ดี บริ การลูกค้าได้อย่างน่าประทับใจ ผูจ้ ดั การ
สาขาก็ควรกล่าวชื่นชม มอบรางวัลให้
6. การฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความพร้ อมทุกด้ าน
การฝึ กอบรม ถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่ทาให้พนักงานผูใ้ ห้บริ การลูกค้าทุกคนรับรู้และ
เรี ยนรู้ รู ปแบบการให้บริ การซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะขององค์การตนเอง การฝึ กอบรมทาให้
เกิดการหล่อหลอมให้ลูกค้าสามารถส่ งมอบการบริ การที่เป็ นรู ปแบบขององค์กรที่กาหนด
ไว้ได้อย่างแท้จริ ง
องค์กรที่มีการให้ความสาคัญกับบุคลากรมี
บุคคลากรอย่างเป็ นระบบ

มีการพัฒนาความสามารถของ

ถือเป็ นองค์กรที่มีศกั ยภาพในการแข่งขันสู งและมีการพัฒนา

อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
7. การกาหนดมาตรฐานบริการ
ในเรื่ องของการบริ การลูกค้า

องค์กรจึงต้องมีการออกแบบพิมพ์เขียวบริ การและ

มาตรฐานบริ การ (Service Blueprint & Service Standard) เพื่อเป็ นแนวทางเป็ นกรอบให้
พนักงานผูใ้ ห้บริ การลูกค้าได้รับทราบว่า สิ่ งที่เขาพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้า คืออะไร และอย่างไร
Service Standard หรื อ มาตรฐานบริ การจะเป็ นสิ่ งที่บอกว่าการให้บริ การลูกค้า
นั้นพนักงานควรจะปฏิบตั ิอย่างไร (How) ไม่วา่ การปฏิบตั ิ หรื อแม้แต่คาพูดที่ควรใช้
มาตรฐานบริ การทั้งหมดจะทาให้พนักงานที่ให้บริ การลูกค้าเห็นภาพเดียวกันเมื่อ
ทุกคนรับรู ้ รับทราบ ก็จะปฏิบตั ิได้ถูกตามแนวทางที่องค์กรต้องการ ตามที่ลูกค้าต้องการ
เพราะการออกแบบมาตรฐานบริ การนั้นต้องมีขอ้ มูลความต้องการลูกค้ามาใช้ออกแบบ

