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"ประชุ มทัง้ วั น"

"ประชุมจนไม่ มีเวลาทางาน" "การประชุมน่ าเบื่อมาก" "ประชุ มอะไรกันนั กหนา" "เรื่ อง
เล็กๆก็ต้องเรียกประชุม" "หน้ าที่หลักของผู้จัดการคือกลางวันคือเวลาประชุม ตอนเย็นและวันหยุดคือเวลาทางาน
จริง" ตัวอย่างเสียงบ่นจากผู้เข้ าร่วมประชุม ถ้ าอยากจะทราบว่ามีเสียงบ่นอะไรมากกว่านี ้ ขอให้ แอบไปฟั งผู้เข้ าร่ วมประชุมบ่น
ในห้ องน ้าระหว่างที่พกั เบรก
เวลา 08.45 น.เริ่ มมีผ้ จู ดั การบางคนนาเอาสมุดมาวางไว้ บนโต๊ ะในห้ องประชุม บางคนนัง่ รอเฉยๆ บางคนนัง่ ทางาน
ตรวจสอบ บางคนออกไปหากาแฟ บางคนเดินกลับไปทางานต่อ เวลา 09.00 น. เป็ นเวลาที่นดั ประชุมไว้ ตามกาหนดการ ห้ อง
ประชุมยังมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพียง 1-2 คน ประธานเองก็ยงั ไม่เห็นโผล่มา เมื่อเวลาผ่านไปถึง 09.15 น. ประธานที่ประชุมเข้ ามา
แล้ วถามหาว่ายังไม่มากันอีกเหรอ เลขาฯที่ประชุมก็บอกว่ากาลังตามอยูค่ ะ คิดว่ากาลังทยอยกันมา ในระหว่างรอประธานก็เริ่ ม
ซักถามงานของคนที่อยู่ในห้ องประชุมล่วงหน้ า บางครัง้ ก็คุยเล่นเรื่ องอื่นไปเรื่ อยๆเพื่อฆ่าเวลา สีหน้ าของผู้ที่นงั่ รออยู่ในห้ อง
ประชุมไม่มีใครกังวลหรื อแปลกใจอะไร เพราะมันเป็ นวัฒนธรรมองค์กรไปเสียแล้ ว
"เอาละทุกคนมาพร้ อมแล้ ว ผมขอเปิ ดการประชุมเลยนะ" ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมหลังจากเวลาผ่า นไปถึ ง
09.25 น. การประชุมเริ่ มจากเวลาแรกเรื่ องของฝ่ ายการตลาด เวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงก็ยงั อยู่ที่วาระของฝ่ ายการตลาดทังๆที
้ ่

กาหนดการจริ งน่าจะประชุมผ่านไปแล้ วถึง 3 หน่วยงาน เพราะประธานมัวแต่ซกั รายละเอียดของฝ่ ายการตลาดอยู่ทงหั
ั ้ วข้ อที่
อยูว่ าระและไม่อยูใ่ นวาระการประชุม สุดท้ ายการประชุมวันนี ้ต้ องลากยาวไปถึงสามทุ่ม ทังอาหารกลางวั
้
นและอาหารเย็นจบ
ลงที่ห้องประชุม บรรยากาศอย่างนี ้ถือว่าผู้บริ หารขององค์กรนี ้ได้ ทมุ่ เทกับการประชุมเป็ นอย่างดีใช่หรื อไม่ หรื อเขาประชุมกันไม่
เป็ น "มืออาชีพ"???
จากเหตุการณ์จาลอง(ที่มีจริ ง)นี ้ ท่านผู้อา่ นคงจะเห็นแล้ วว่าองค์กรหลายองค์กรได้ สญ
ู เสียเวลาประชุมไปเป็ นจานวน
มาก ถ้ าอยากจะทราบว่าเสียไปมากเท่าไหร่ ลองรวบรวมเวลาประชุมของปี ที่ผ่านมาดูซิครับว่ามีทงหมดกี
ั้
่ประชุม เวลารวม
ทังหมดเป็
้
นเท่าไหร่ เป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ของชัว่ โมงทางานทังหมด
้
ถ้ าจะถามว่าการประชุมจาเป็ นหรื อไม่ แน่นอนทุกคนทุกองค์กร
ต้ องตอบว่า "จาเป็ น" แต่เราจะทาอย่างไรให้ การประชุมที่เป็ นสิง่ จาเป็ นนันมี
้ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
เพื่อให้ การประชุมเป็ นที่ที่ทกุ คนอยากจะเข้ าไปมีสว่ นร่วมเพราะเป็ นการประชุมที่ก่อให้ เกิดประสิทธิ -ภาพสูงสุด จึงขอ
แนะนาตัวอย่างเทคนิคการประชุมดังนี ้
• การวางแผนการประชุมประจาปี (Annual Meeting Plan)

การวางแผนการประชุมประจาปี เป็ นการปรับการประชุมทุกคณะให้ เป็ นระบบเป็ นระเบียบมากยิ่งขึ ้น เช่น ทุกวันจันทร์
แรกของเดือนเป็ นการประชุมของฝ่ ายบริ หาร ทุกวันจันทร์ ที่สองของเดือนเป็ นการประชุมของทุกฝ่ าย/แผนก การประชุม
คณะกรรมการกิ จกรรมชุด ต่า งๆ จะประชุม กัน สัป ดาห์ ที่ สามและสี่ข องเดื อ น ถ้ า มี ก ารประชุม ที่ เ ร่ ง ด่วนฉุก เฉิ น สามารถ
ดาเนินการได้ แต่ต้องไม่ขดั กับการประชุมของฝ่ ายจัดการ และควรจัดทาปฏิทินการประชุมประจาปี ไว้ ลว่ งหน้ า ติดประกาศให้
ทุกคนทราบล่วงหน้ า จะได้ ไม่มีปัญหาในระหว่างปี ว่ามีการประชุมขัดกัน
ประชุมเฉพาะเรื่องที่จาเป็ น (Key Issues)
การประชุมคือการปรึ กษาหารื อไม่ใช่เป็ นการรายงานผลงาน ไม่ใช่เป็ นที่สาหรับการแจ้ งเพื่อทราบ เป็ นที่ที่ต้องการ
ความคิดเห็นที่หลากหลาย เป็ นที่ต้องการการอภิปรายเพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน ดังนัน้ ควรชี ้แจงทาความเข้ าใจกับทุกคนในองค์กร
ว่าควรจะใช้ การประชุมเพื่ออะไร อย่าเรี ยกประชุมมัว่ บางองค์กรกาหนดไว้ เลยว่าใครจะประชุมอะไรจะต้ องชี ้แจงว่าทาไมต้ อง
ประชุม ใช้ เวลาประชุมเท่าไหร่ ใครบ้ างที่เข้ าประชุม ประชุมแล้ วผลที่ได้ คืออะไร ที่ทาเช่นนี ้ไม่ใช่ไม่สนับสนุนการประชุม แต่เขา
ไม่ต้องการให้ ที่ประชุมเป็ นหลุมพรางของความสูญเปล่าขององค์กร( Loss) ถ้ าจะเรี ยกเป็ นภาษาที่ทนั สมัยแบบภาษาการเมือง
ในบ้ านเราคือ "การอู้งานเชิงระบบ"
• กาหนดวาระการประชุมให้ ชัดเจน (Effective Agenda)
องค์กรควรจะให้ ความสาคัญการกาหนดวาระการประชุมให้ มากขึ ้น เพราะนี่คือการวางแผน ถ้ าวางแผนผิด การ
ดาเนินการประชุมก็ขาดประสิทธิภาพ การกาหนดวาระการประชุมต้ องมัน่ ใจได้ ว่าหัวข้ อเป็ นหัวข้ อที่ต้องการพูดในที่ประชุม
เวลาในแต่ละวาระเหมาะสม ลาดับวาระสอดคล้ องกัน ดังนัน้ การที่จะกาหนดวาระการประชุมได้ นนั ้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกคนจะต้ อง
เตรี ยมเรื่ องที่พูดไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว พูดง่ายๆว่าเอกสารสาหรับการประชุ มควรจะเสร็ จก่อนการกาหนดการประชุม เพราะถ้ า
กาหนดวาระไปก่อน พอมาเตรี ยมข้ อมูลจริ งๆแล้ วปรากฏว่าเวลาที่กาหนดไว้ ในวาระไม่พอหรื อมากเกินไป
• เดินตามวาระการประชุม (Follow Agenda)
เทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมได้ แนะนาองค์กรต่างๆคือ ขอให้ เดินตามวาระการประชุม ในการประชุมผู้บริ หารประจาเดือน
ถ้ าองค์กรใดใช้ ตวั ชี ้วัดผลงานหลัก ( Key Performance Indicator= KPI) แล้ ว เวลาประชุมให้ แต่ละหน่วยงานว่าไปตามตัว
KPI แต่ละตัวเลยว่าเป้าหมายคืออะไร เดือนที่ผ่านมาเป็ นอย่างไร เดือนหน้ าจะมีแผนงานรับรองอย่างไร ถ้ าใคร(อาจจะเป็ น
ประธานหรื อผู้เข้ าร่ วมประชุมท่านอื่น) ต้ องการอภิปรายหัวข้ อนันๆเพิ
้ ่มเติม ขอให้ เขียนหัวข้ อนันๆไว้
้ บนกระดานเป็ นหัวข้ อรอ
การอภิปราย (Pending Issue) และเขียนด้ วยว่าใครบ้ างที่เกี่ยวข้ อง จดบันทึกนี ้กับทุกวาระ เมื่อครบทุกวาระตามกาหนดการ
แล้ ว ค่อยมาดูว่าหัวข้ อไหนที่เกี่ยวข้ องกับทุกคน นามาอภิ ปรายกันก่อนแล้ วค่อยนาเอาหัวข้ อที่มีผ้ เู กี่ยวข้ องน้ อยมาอภิปราย
ตามลาดับ ถ้ าทาเช่นนี ้จะทาให้ ผ้ ทู ี่ไม่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อการอภิปรายบางหัวข้ อ สามารถเลิกประชุมได้ ก่อนและไม่เสียเวลามา
นัง่ ฟั งคนเพียงสองคนนัง่ เถียงกันทังวั
้ น
•

ส าหรั บ องค์ ก รที่ มี เ ทคโนโลยี ทัน สมัย กรุ ณ าน ามาใช้ ในการประชุ ม ให้ ค้ ุม ค่ า นะครั บ เช่ น การประชุ ม โดยใช้
คอมพิวเตอร์ มาช่วย ทุกคนควรจะเตรี ยมข้ อมูลลงในไฟล์ และส่งให้ เลขาฯที่ประชุมรวบรวมจัดหมวดหมู่ของไฟล์ตามวาระ ใน
ขณะเดียวกันเลขาฯที่ประชุมควรจะร่างบันทึกการประชุมไว้ ลว่ งหน้ า พอเข้ าประชุมจริ งก็เพียงเติมคาลงในช่ องว่างเท่านันว่
้ าผล
ที่ได้ คืออะไร สิง่ ที่ต้องไปทาต่อคืออะไร ใครเป็ นผู้รับผิดชอบ

แต่สิ่งสาคัญเหนืออื่นใดที่จะทาให้ การประชุมมีประสิทธิ ภาพหรื อไม่นนคื
ั ้ อ ประธานที่ประชุมจะต้ องเป็ นตัวอย่าง
จะต้ องเดินตามกติกาที่กาหนดขึ ้นมา และสิง่ สาคัญที่มองไม่เห็นคือวัฒนธรรมองค์กรในการประชุม องค์กรจะต้ องทุม่ เทกับการ
สร้ างวัฒนธรรมในการประชุมไปสักระยะหนึง่ พอเป็ นวัฒนธรรมองค์กรแล้ ว ไม่จาเป็ นที่ใครคนใดคนหนึ่งจะต้ องมาตามบังคับ
ให้ ทกุ คนปฏิบตั ิตามกติกา
สรุ ปสุดท้ ายสาหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการประชุมคือ ขันแรกน
้
าเทคนิคต่างๆเข้ ามาใช้ ในการประชุม ขันที
้ ่สอง
ประธานต้ องเป็ นตัวอย่าง ขันที
้ ่สามต้ องสร้ างวัฒนธรรมในการประชุมให้ เกิดขึ ้น ขันที
้ ่สี่รักษาและพัฒนาวัฒนธรรมให้ อยู่ค่กู บั
องค์กรตลอดไป เขียนง่าย แต่ทายาก......แต่(อีกครัง้ ) ก็ต้องทา เพราะแม้ แต่การประชุมยังไม่มีประสิทธิภาพ แล้ วจะเชื่อได้
อย่างไรว่าองค์กรนันๆจะไปแข่
้
งขันกับคนอื่นเขาได้ อย่างไร ทิ ้งท้ ายไว้ แค่นี ้นะครับ....สวัสดีครับ

