คำ�อธิบาย

ต้องรุกอย่างเป็น

รูปธรรม

ด้วยวิธีการจึงจะมีความหมาย
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การตำ�หนิตวั คน
ใครจะเป็นคนรับผิดชอบเนีย่ ?

สาเหตุ คือ อะไร?
ทำ�ไม?
จะทำ�ยังไงดีเนีย่ ?

ที่ท�ำงานที่มีการต�ำหนิตัวคน

เมื่อเกิดปัญหาที่มาจากความผิดพลาดหรือการขาดความ
ช�ำนาญ ก็จะมีการกล่าวโทษ ต�ำหนิคนอื่นเป็นอย่างแรก เช่น “ใคร
รับผิดชอบเนี่ย เธอนั่นแหละผิด” เป็นต้น
ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดี ท�ำให้เก็บซ่อน
ปัญหาเอาไว้ หรือไม่ก็รายงานให้ดูเหมือนเป็นปัญหาเล็กน้อย ดังนั้น
การรับมือจึงล่าช้า ท�ำให้บาดแผลลึกมากขึน้ คิดว่าทีท่ �ำงานของผูอ้ า่ น
ทุกท่าน คงจะไม่มีเหตุการณ์แย่ๆ อย่างนี้ ในกรณีที่เกิดปัญหา ก็ควร
จะหา สาเหตุ ของปัญหา เพือ่ ป้องกันการเกิดซ�ำ้ แต่สาเหตุของปัญหา
ไม่ได้มีแต่เฉพาะที่หาเจอได้ง่ายๆ เสมอไป

คุณหรอ
หรือว่าเธอ?

วิธกี าร

วิธกี าร

วิธกี าร

รุกด้วยวิธกี าร

สาเหตุของความผิดพลาดและปัญหา ไม่สามารถจำ�กัดวงได้งา่ ย ๆ
มีทง้ั ทีเ่ กิดจากคน เช่น ขาดความระมัดระวัง หรือขาดประสบการณ์
และทีเ่ กิดจากวิธกี ารทำ�งาน เครือ่ งมือ และสถานการณ์

วิธกี าร วิธกี าร
รุกทีว่ ธิ กี าร

ไม่ตำ�หนิคน
วิธกี าร

นี่สิ คือ สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง

ถ้าแก้ปัญหาตรงจุดนี้แล้ว ก็จะไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก
สิ่งที่เจอไม่ได้ชัดเจนแบบนี้เสมอไป การขาดความระมัดระวังของคน
ท�ำงาน หรือการขาดประสบการณ์ เป็นสาเหตุที่เกิดจากตัวคน แต่ก็มี
กรณีที่สาเหตุเกิดจากวิธีการ เครื่องมือ หรือสถานการณ์ ซึ่งโชคร้าย
เกิดปัญหาซ�้ำซ้อนขึ้นก็มีไม่น้อยเช่นกัน

ที่ท�ำงานที่มีการรุกกับตัวคน

ก่อนอื่น คิดหา ตัวคน ที่เป็นสาเหตุโดยตรงของปัญหาที่เกิด
ขึ้น เมื่อรุกแล้วจะเป็นอย่างไร ท�ำไมถึงท�ำผิดพลาดได้ ท�ำไมถึงไม่
ระมัดระวัง ถึงจะเป็นตัวต้นเหตุ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะรูถ้ งึ สาเหตุ
ทั้งหมด ท�ำไมถึงมาเกิดเหตุเอาในวันนี้ และยังมีเรื่องที่ข้องใจอีกมาก
ซึ่งค�ำตอบที่ออกมาก็คงจะไม่พ้น บังเอิญขาดความระวังไปหน่อย
บั ง เอิ ญ คิ ด อะไรเพลิ น ๆ ไปหน่ อ ย เป็ น ต้ น และมี ก ารพู ด เพื่ อ
คาดหวัง ให้คนนั้นๆ มีความระมัดระวัง มีความตั้งใจมากขึ้น ซึ่งเป็น
มาตรการ หนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาไปได้ส่วนหนึ่ง
แต่ถึงจะระวังแล้ว ใส่ใจกับงานแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นอีก ซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดที่ตั้งใจให้เกิดเป็นแน่ แต่
อาจจะเป็นนิสัยไม่ระมัดระวังของคนๆ นั้น ที่มีติดตัวมาแต่ก�ำเนิด
ก็เป็นได้ ต่อจากนี้จะใช้มาตรการเพียงอย่างเดียว เพื่อ คาดหวังให้
คนคนนั้นมีความระมัดระวังมากขึ้น ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ดี
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สาเหตุอยูท่ ว่ี ธิ กี าร

สาเหตุอยูท่ ต่ี วั คน
มาตรการ

สาเหตุ

บังเอิญขาดความระมัดระวัง
บังเอิญคิดอะไรเพลิน ๆ

ระวังให้มากขึน้ สิ
มีสมาธินกบัหน่อย
การทำ�งานกั

บังเอิญเกิดอาการรน

ใจเย็น มีสติในการทำ�งาน

วิธกี ารที่
ถ้าขาดสมาธิไป
เพียงเล็กน้อย
ก็ทำ�ให้เสียหายได้

และที่นี่เปลี่ยนจากการ รุกที่ตัวคน มาเป็น รุกที่วิธีการ บ้าง
โดยเป็นความคิดทีว่ า่ สาเหตุอาจจะมาจาก วิธกี าร เหล่านีก้ เ็ ป็นได้ คือ
วิธกี ารทีถ่ า้ เผลอไปหน่อยเดียว ก็ทำ� ให้เกิดความผิดพลาดได้
วิธกี ารทีถ่ า้ ก�ำลังเร่งรีบจะท�ำให้เกิดความเสียหายได้งา่ ย เป็น
การรุกทีว่ ธิ กี ารทีเ่ กิดความผิดพลาดได้งา่ ย วิธกี ารทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหา
ถ้าก�ำลังเร่งรีบ หรือไม่ได้เอาใจใส่ไปซักระยะหนึ่งและเปลี่ยนเป็น
วิธีการที่ดีกว่าเดิม แต่ท�ำไม ถึงเลือกที่จะ รุกที่วิธีการ มากกว่าที่จะ
รุกที่ตัวคน อย่างแรก การ เปลี่ยนวิธีการ ง่ายกว่าการ เปลี่ยนตัวคน
การ บังคับ ให้คน เปลี่ยนนิสัย หรือความประพฤติของคนเป็นเรื่อง
ยาก นอกจากนี้ต่างคนก็ต่างจิตต่างใจกัน ดังนั้น การเลือกที่จะ รุกที่
วิธีการนับเป็นการขจัดปัญหาอย่างง่ายดาย
อย่างที่สอง เมื่อคิดว่าความผิดพลาดอยู่ที่ ตัวคน แล้ว ก็จะ
กลายเป็นการ สืบหาสาเหตุ = สืบหาตัวคนรับผิดชอบ และด้วยการ
ท�ำงานแบบนี้ท�ำให้บรรยากาศในการท�ำงานเสียไป

สมัครสมาชิกวารสาร

ไม่ ต� ำ หนิ ตั ว คน แต่ รุ ก ด้ ว ยวิ ธี ก าร นั บ ว่ า เป็ น ค� ำ พู ด ที่
ฟังแล้วชื่นใจ แต่ว่าถ้าแค่ซาบซึ้งกับค�ำพูด ก็ไม่ได้เป็นการ รุก อะไร
สักอย่าง เช่น เกิดความผิดพลาดที่กดปุ่มท�ำงานกับปุ่มหยุดเครื่องผิด
แล้ว ต่อจากนีไ้ ปเพือ่ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดอะไรง่ายๆ แบบนีอ้ กี จะ
ต้องจัดการกับวิธที ไี่ ม่ดี นีซ้ ะ แล้วจะจัดการกับมันด้วยวิธไี หนดีละ่ จะ
ท�ำให้เป็นรูปธรรมโดยเริ่มจากจุดไหนดี การ หาสาเหตุ จะท�ำให้เป็น
รูปธรรมด้วยวิธีไหนดี ติดตามอ่านต่อในฉบับหน้าพร้อมตัวอย่าง
ไคเซ็นที่น่าสนใจ
ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 35 เดือนสิงหาคม 2552
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ถ้าไม่ทำ� ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วจะมีประโยชน์อะไร
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รุกทีพ่ วกนีซ้ ะ

วิธกี ารทีส่ ำ�หรับคน
ทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์
แล้วจะเกิดความ
ผิดพลาดได้งา่ ย

ถ้าทำ�ได้
ตลอด
ก็คงจะไม่
รบกวนหรอกนะ
ที่ท�ำงานที่มีการรุกด้วยวิธีการ

วิธกี ารทีเ่ มือ่ เกิด
อาการรนแล้วจะ
ทำ�ให้เกิดความ
ผิดพลาดได้งา่ ย
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