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"รายงานคือหน้ าต่างของผลงาน" คากล่าวนี ้คงพอจะบอกให้ คนทางานทุกคนเห็นว่ารายงานนันส
้ าคัญต่อการ
ทางานอย่างไร คนหลายคนทางานดี ทางานเก่ง ขยันทางาน แต่ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครทราบ ทาไมถึงเป็ นเช่นนัน้ เพราะการ
ทางานของเขาเหมือนกับการผลิตสินค้ า แต่ไม่มีการขายสินค้ า พูดง่าย ๆ คือ ไม่มีการทาการตลาด ไม่มีการประชาสัมพันธ์
นัน่ เอง
ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครที่เป็ นคนทางานแล้ วไม่ร้ ู จกั คาว่า "รายงาน" แต่จะมีสกั กี่คนที่ร้ ู จักและเข้ าใจรายงานอย่าง
แท้ จริ ง และจะมีสกั กี่คนที่นาเอารายงานไปใช้ งานอย่างจริ งจัง เพราะคนส่วนใหญ่มกั จะทารายงานตามที่เจ้ านายสัง่ ทา
รายงานเพราะเขาทากันมานานแล้ ว ทารายงานเพราะจะได้ เก็บเข้ าแฟ้ มทุกเดือน
ถ้ าเราลองกลับไปดูรายงานในแต่ละหน่วยงานในองค์กรแล้ ว จะพบว่ามีรายงานมากมายหลายสิบหรื ออาจจะ
เป็ นร้ อย ๆ รายงานก็ ได้ ผมเคยลองถามเล่นๆกับผู้เข้ าสัมมนาว่า ทราบหรื อไม่ว่ารายงานในแผนกหรื อฝ่ ายของท่านมี
ทังหมดกี
้
่รายงาน ท่านเชื่อมัย๊ ครับว่าร้ อยทังร้้ อย ตอบไม่ได้ เพราะไม่เคยรวบรวม ไม่เคยจัดทาใบควบคุมรายงาน รายงาน
บางตัวเกิด ๆ ตาย ๆ เป็ นช่วง ๆ ตามความต้ องการของผู้บริ หารหรื อตามตัวหัวหน้ าที่เปลี่ยนไป คนใหม่เข้ ามาก็คิดรายงาน
ใหม่ รายงานเก่าลูกน้ องก็ ยังทาอยู่เพราะหัวหน้ าใหม่ยังไม่สงั่ ยกเลิก รายงานหลายตัวเป็ นรายงานที่มีข้ อมูลซา้ ซ้ อ น
รายงานบางตัวทาถี่เกินไป รายงานบางอย่างทาแล้ วเปลืองกระดาษเปล่า ๆ เพราะทามาแล้ วไม่ได้ ใช้ อะไรเลย เพียงแต่เก็บ
เข้ าแฟ้ มให้ มนั รก ๆ เข้ าไว้ จะได้ ดเู หมือนมีงานเยอะ และอีกสารพัดปั ญหาของรายงานในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร
สาเหตุที่รายงานในองค์กรมีปัญหาเยอะ เพราะว่าผู้บริ หารส่วนใหญ่มกั จะมองไม่เห็นความสาคัญของรายงาน
โดยเฉพาะรายงานที่ เป็ นรายงานของผู้ป ฏิบัติ งานหรื อหัวหน้ างาน ผู้บ ริ ห ารมัก จะเห็น ความสาคัญ เฉพาะรายงานที่
เกี่ยวข้ องกับกาไรขาดทุน รายงานการผลิต รายงานการตลาด ซึ่งเป็ นรายงานที่ใช้ ในการประชุมประจาเดือน แต่ผ้ บู ริ หาร
หารู้ ไม่ว่ากว่าจะได้ ข้อมูลซึ่งเป็ นรายงานที่ผ้ บู ริ หารใช้ นนั ้ พนักงานระดับล่าง ๆ ต้ องทุ่มเททรัพยากรในการจัดทารายงาน
มากน้ อยเพียงใด ผู้บริ หารจะทราบหรื อไม่ว่ามีรายงานอีกมากมายในองค์กรที่เป็ น "ขยะ" ที่ทาให้ ประสิทธิ ภาพในการ
ทางานของคนลดลง ผู้บริ หารทราบหรื อไม่วา่ รายงานแต่ละตัวนันมี
้ ความสัมพันธ์กนั มากน้ อยเพียงใด
ดังนัน้ เพื่อให้ การบริ หารระบบรายงานในองค์กรมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น ผมจึงขอแนะนาให้ ผ้ บู ริ หารไม่ว่าจะ
เป็ นผู้บริ หารระดับไหน ลองไปพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดทา การควบคุมและการนารายงานไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดด้ วยคาถามดังนี ้
• หน่ วยงานของท่ านมีรายงานทัง้ หมดเท่ าไหร่ ?
ก่อนอื่นขอให้ ลองรวบรวมรายงานทังหมดที
้
่มีอยู่ในหน่วยงานว่ามีจานวนเท่าไหร่ รายงานแต่ละชุดนัน้ ทา
บ่ อ ยแค่ ไหน ทุก เดื อ น ทุก สัป ดาห์ ทุก วัน ใครรั บ ผิ ด ชอบ ใช้ เวลาเท่ า ไหร่ จะท าให้ ท ราบว่า จริ ง ๆ แล้ ว

หน่วยงานของท่านเสียเวลาไปกับ การทางานรายงานมากน้ อยเพี ยงใด ผมขอแนะนาให้ ท า Report List
ขึ ้นมาเพื่อเป็ นทะเบียนรายงานของหน่วยงาน
• มีรายงานอะไรบ้ างที่ตอบไม่ ได้ ว่า "ทาไปทาไม"?
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายงานแต่ละชุดนันมี
้ ที่มาที่ไป จึงต้ องตังค
้ าถามว่ารายงานชุดนันท
้ าขึ ้นมาเพื่ออะไร ท่าน
อาจจะได้ คาตอบหลายประเภท เช่น ไม่ทราบแต่รุ่นก่อน ๆ เขาก็ทากันมา ทาเพื่อเก็บเข้ าแฟ้ ม ฯลฯ จะทาให้
ท่านสามารถแยกกลุม่ ของรายงานได้ วา่ กลุม่ ไหน มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน กลุม่ ไหนไม่แน่ใจว่าจะยังคงต้ องทา
ต่ออีกหรื อไม่ กลุม่ ไหนสามารถยกเลิกได้ เลย
• หน่ วยงานของท่ านมีรายงานกี่ประเภทอะไรบ้ าง?
ขอให้ ลองจัดกลุ่มของรายงานที่มีอยู่ทงั ้ หมดออกเป็ น 3 กลุ่มคือ รายงานเพื่อการปฏิบัติงาน (Operating
Reports) เป็ นรายงานที่ จัด ท าขึน้ มาเพื่ อ ใช้ ในการปฏิ บัติ งานประจา เป็ นการสรุ ป รวบรวมตัว เลขข้ อมูล
รายงานเพื่อการจัดการ (Management Reports) คือรายงานที่ใช้ ในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา รายงานเพื่อการตัดสินใจ (Decision Making Reports) หมายถึงรายงานที่
ผ่านการวิเคราะห์และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงใช้ ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายของ
องค์กร
• รายงานเพื่อการตัดสินใจมีช่อง "ความคิดเห็น" หรือไม่ ?
รายงานที่ท่านคิดว่าเป็ นรายงานประเภท รายงานเพื่อการตัดสินใจ รายงานฉบับนันมี
้ ช่องที่มีความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ หรื อทางเลือกในการตัดสินใจให้ กบั ผู้บริ หารแล้ วหรื อยัง
• รายงานแต่ ละฉบับมีความสัมพันธ์ กันหรือไม่ อย่ างไร?
ขอให้ ตรวจสอบดูว่ารายงานทังหมดนั
้
น้ รายงานอะไรบ้ างที่มีความสัมพันธ์ กัน เช่น รายงานบางฉบับเป็ น
ข้ อมูลดิบให้ กบั รายงานอีกฉบับ รายงานบางฉบับต้ องดูคกู่ บั รายงานอีกสองฉบับ ฯลฯ
• รายงานที่มีอยู่มีความซา้ ซ้ อนกันบ้ างหรือไม่ ?
ท่านทราบหรื อไม่ว่ามีรายงานอะไรบ้ างที่ข้อมูลซ ้าซ้ อนกัน เพียงเพราะว่าคนออกรายงานคนละคนกัน แต่
ข้ อมูลเกือบทังหมดเหมื
้
อน ๆ กัน
• ท่ านมีระบบควบคุมการจัดทา แก้ ไข ยกเลิก รายงานหรือไม่ ?
ขอให้ ตรวจสอบดูวา่ ถ้ าใครจะออกรายงานใหม่สกั ฉบับหนึง่ ใครเป็ นคนออกแบบรายงาน ใครอนุมตั ิ ใครเป็ น
ผู้ควบคุมการออกรายงาน การแก้ ไขปรับปรุงหน้ าตาของรายงาน หรื อถ้ าจะยกเลิกต้ องทาอย่างไรบ้ าง ถ้ าท่าน
ยังไม่มีระบบแบบนี ้ ขอแนะนาว่าควรจะจัดทาระบบการควบคุมรายงานขึ ้นมานะครับ
เป็ นยังไงบ้ างครับ อ่านมาถึงตรงนี ้แล้ ว พอจะเห็นความสาคัญของรายงานแล้ วหรื อยังครับ ถ้ าใครต้ องการให้
รายงานมีป ระสิท ธิ ภาพมากขึน้ สามารถตอบค าถามได้ ทุกมุม ผมอยากจะแนะนาให้ ลองใช้ เวลาสัก 1 ชั่วโมงต่อ วัน
ติดต่อกันสัก 1 เดือน ใช้ ทาอะไร ใช้ ในการตังค
้ าถามเกี่ยวกับข้ อมูลในหน่วยงานของท่าน หรื ออาจจะคิดว่าคาถามอะไรบ้ าง
ที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงจะถาม เช่น ถ้ าท่านทางานอยู่ฝ่ายผลิต ท่านอาจจะมีคาถามว่า ผลผลิตต่อคนย้ อนหลัง5ปี เป็ นอย่างไร

เปอร์ เซ็นต์ของเสียแยกตามเครื่ องจักรเป็ นอย่างไร อัตราประสิทธิภาพของเครื่ องจักรเป็ นอย่างไร เปอร์ เซ็นต์สิ นค้ าที่นามา
ผลิตใหม่ (Rework) เป็ นอย่างไร เปอร์ เซ็นต์สินค้ าที่ลกู ค้ าร้ องเรี ยนอันเนื่องจากมากบรรจุภณ
ั ฑ์เปรี ยบเทียบ 5 ปี ย้ อนหลัง
เป็ นอย่างไร ฯลฯ เมื่อท่านได้ ตงค
ั ้ าถามครบแล้ ว ขอให้ นาคาถามที่ได้ ไปตรวจสอบกับข้ อมูลในรายงานที่มีอยู่มีรายงาน
ทังหมดว่
้
าสามารถตอบคาถามได้ ทกุ ข้ อหรื อไม่ ถ้ ายังไม่ครบ ท่านจะต้ องแก้ ไขปรับปรุงรายงานใหม่หรื อไม่ อย่างไร

