• สวัสดี..ผูอานทุกทานคะ หางหายกันไปนานกับการนําเสนอเรื่องราวที่นาสนใจกลับมาใน
ฉบับนี้ ก็เปนฉบับที่ 9 ซึ่งครบรสไปดวยเนื้อหาสาระและความบันเทิง ที่นํามามอบใหกับ
ชาว TP.ทุกคนคะ โดย.. เริ่มตนสัปดาหดวยสุขภาพอารมณที่ดีกันกอนนะคะ

ฉบับที่ 9 วันที่ 17 พฤษภาคม 2553

สุขภาพของเราจะดีไดนั้น สุขภาพทางอารมณตองดีเสียกอน ดังนั้นเรามาเริ่มตนสรางสุขภาพอารมณที่ดีกันเลยดีกวาคะ
1. มีความสุขกับปจจุบัน ถาคุณมัวจมปกอยูกับอดีตหรือเพอฝนกับสิ่งที่ยังมาไมถึง มันอาจทําใหคุณลืมไปวาปจจุบัน
คุณกําลังทําอะไรอยู และความสุขในปจจุบันของคุณคืออะไร
2. การรักตัวเอง ถาเรารักตัวเอง เราก็จะรูขอบกพรองที่ควรแกไขของตัวเอง และถาคุณแกไขขอบกพรองตรงนั้นไดคุณ
ก็จะมีปญหากับคนรอบขางนอยลง และเปนที่รักของคนอื่นๆมากขึ้น
3. มีจุดมุงหมายของตัวเอง ถาคุณไมมีจุดมุงหมายในชีวิตเลย การเดินทางของชีวิตก็จะไรทิศทาง เพราะการมี
จุดมุงหมายในชีวิตนั้นคือคุณคาของตัวเองที่ตองมี
4. รูจักยืดหยุนความคิด อยาเถรตรงกับชีวิตมากเกินไป เพราะมันจะทําใหมุมมองในชีวิตของคุณแคบลง ลองปรับ
ความคิดใหยืดหยุนดูบาง แลวอารมณของคุณจะผอนคลาย และชีวิตจะมีสีสันมากขึ้น
5. จัดสรรเวลาใหลงตัว ถาเราจัดสรรเวลาไมดี การทํางานก็จะเรงรีบอยูตลอดเวลา ทําใหอารมณเสียไดงาย ลอง
เปลี่ยนมาจัดสรรเวลาในแตละวันใหลงตัว ชีวิตของคุณจะงายขึ้น
6. ผอนคลายอารมณ เมื่ออารมณเสียควรรีบหาทางกําจัดใหเร็วที่สุด ถาอารมณผอนคลายเร็วเทาไหร ยอมสงผลตอ
สุขภาพกายของคุณเทานั้น
7. หยุดโทษคนอื่น การโทษคนอื่นเมื่อเกิดปญหา เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหอารมณเสีย ลองหยุดพฤติกรรมนั้น แลวชีวิต
คุณจะมีความสุขมาดยิ่งขึ้น
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การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสรางความสําเร็จ

แนวคิดวาดวยการจัดการโครงการโดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง [Customer Driven Project Management]
เปนแนวทางการจัดการสมัยใหมที่เนนการบูรณาการทางความคิดระหวาง การจัดการเชิงคุณภาพทั้งองคกร (Total Quality Management=TQM)
กับการจัดการโครงการเขาดวยกันโดยมีลูกคาหรือผูรับบริการเปนพลังขับเคลื่อน ผูจัดการโครงการจะตองมีความเขาใจความคิดรวบยอดที่ สําคัญ
ดังตอไปนี้ (Barkley and Saylor, 1994:65 – 66)
1.ผูบริหารระดับสูงแสดงภาวะความเปนผูนําในอันที่จะผลักดันใหโครงการเปนที่เขาใจยอมรับของลูกคา มีการสนับสนุนทรัพยากร
โครงการอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. เนนการตรวจสอบผลลัพธดานตางๆ ของโครงการโดยลูกคา เพราะลูกคาคือมาตรวัดความพึงพอใจ
3. มีความเหมาะสมกับองคกร โครงการแบบเมทริกซ คือที่เนนการทํางานแบบมีสวนรวมระหวางองคกรของลูกคา กับผูจัดการโครงการ
ระดับตาง ๆ อยางใกลชิด
4. เปดโอกาสใหลูกคาและผูรับบริการมีพลังในการขับเคลื่อนโครงการตั้งแตเริ่มตน
5. มีการจัดวางระบบขอมูลขาวสารและระบบสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงการทํางานระหวางกลุมตาง ๆ ไดทันเหตุการณเสมอ
CDPM จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการสรางสภาพแวดลอม หรือบรรยากาศของการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกภายในองคกรซึ่ง
ใชคําแทนวา VICTORY – C Model (Barkley and Saylor, 1994:67) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบแปดดาน คือ
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ภาพที่ 1 การบริหารงานโดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง

1. V (Vision and the Leadership to Make it happen) หมายถึง ผูบริหารจะตอง
เป น ผู ที่ คิ ด การณ ใ หญ แ ละมองการณ ไ กล ผลั ก ดั น ให วิ สั ย ทั ศ น ที่ กํ า หนดขึ้ น
สามารถดัดแปลงเปนภารกิจ จุดมุงหมาย และวิธีการปฏิบัติใหปรากฏโดยชัดเจน
2. I (Involvement of everyone and everything) คือ การสรางบรรยากาศให
บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการวางแผน การควบคุมและการ
จัดการที่เกี่ยวของกับโครงการ
3. C (Continuous improvement system) มุงเนนใหมีการวางระบบของการ
ปรับปรุงองคกรโครงการอยางตอเนื่อง
4. T (Training and education) พัฒนาบุคลากรโครงการดวยการสงเสริมใหมีการ
ฝกอบรม รวมทั้งสรางบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู
5. O (Ownership) สงเสริมความสามารถใหแกบุคลากรในการปฏิบัติและ
ปรับปรุงงานดวยจิตสํานึกเชนเดียวกับเจาของหรือผูประกอบการ
6. R (Reward and recognition) สนใจตอการใหรางวัลหรือการสรางกายอมรับ
ใหเกิดขึ้นเพื่อสรางแรงจูงใจใหแกบุคคลากรโครงการ
7. Y (Years of support and commitment) เนนใหเห็นวาผูนําโครงการ หรือ
ผูบริหารระดับสูงมีความผูกพันที่จะใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
8. Y (Years of support and commitment) เนนใหเห็นวาผูนําโครงการ หรือ
ผูบริหารระดับสูงมีความผูกพันที่จะใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
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นอกจากนี้ผูจัดการโครงการหรือผูบริหารควรจะใหความสนใจตอตนเองในเรื่องตาง ๆ ที่แสดงถึงการรูจักวิธีการประเมินสถาน
การณในเรื่องที่สําคัญ ๆ รวม 4 ดาน (ภาพที่ 2) ไดแก
ดานแรก การรูคุณลักษณะขององคกรของตนเองชัดเจน (Know your organization) เพื่อพิจารณาวามีสมรรถนะที่โดดเดนมากนอย
เพียงใด และจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดดวยวิธีการอะไร อยางไร
Total
ดานที่สอง การรับรูถึงคุณลักษณะของผลิตภัณCustomer
ฑของตน (Know your product) เพื่อชวยใหรูถึงแนวทางในการสงตอผลิตภัณฑที่
Satisfaction
เปนผลลัพธของโครงการไปยังลูกคาไดอยางถูกตองและตรงตามความตองการ

ดานที่สาม รูสภาพการแขงขัน (Know your competition) เพื่อใหผูรับบริการหรือลูกคารูสึกวาบุคลากรโครงการทุกคนใหความสน
ใจตอการปรับตัวใหพรอมตอการเปรียบเทียบกับองคกรอื่นเสมอ
ดานที่สี่ รูจักลูกคาและผูรับบริการ (Know your customers) ซึ่งถือเปนจุดสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธระหวางลูกคาและผูรับ
บริการเพื่อสรางการยอมรับใหกับลูกคาหรือผูรับบริการที่มั่นคงยาวนาน

..สุดทายก็หวังวาสิ่งที่นําเสนอกับผูอานไปนั้น จะเกิดประโยชนกับทานไมมากก็นอยนะคะ ..ลองนําไปคิดและปรับใชดูคะ ..แลว
พบกันใหมในฉบับหนาคะ

