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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ท่ า น

สมาชิก และผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ในฉบับที่แล้ว
เราทบทวน และตอบค�ำถามที่ผมทิ้งท้ายไว้เรื่อง
มาตรฐาน และเกริ่นน�ำเรื่องของ S 3 ไปบ้างแล้ว เรามาว่าต่อส่วนที่
ค้างไว้ คือ S 3, S 4 และจุดควบคุมที่แหลมคมต่อไปนะครับ
S 3 คือ จุดตรวจสอบสามประการ ใช้ส�ำหรับตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง “เหตุ” และ “ผล” ในเวลาที่จะแก้ไขปัญหา
พัฒนาปรับปรุงงาน
จุดตรวจสอบนีใ้ ช้ประกอบกับแผนภูมเิ หตุ และผลหรือผังก้าง
ปลาครับ
เรากลับมาสู่พื้นฐานกันอีกครั้งนะครับ
การใช้แผนภูมิเหตุ และผล ผังก้างปลา หรือ Ishikawa Diagram นัน้ ใช้เพือ่ หา และ/หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ และผล
หรือปัญหากับสาเหตุ หรือนโยบายกับกิจกรรมที่ท�ำให้บรรลุตาม
นโยบาย ฯลฯ

หรือที่ล่าสุดอาจารย์ Noriaki Kano น�ำมาประยุกต์ใน TaskOriented QC Story ก็จะใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานใหญ่
(ใหม่) ที่ต้องการท�ำ กับงานย่อยที่จะท�ำให้งานใหญ่นั้นส�ำเร็จ
การสร้างแผนภูมนิ จี้ ะมีอยูส่ องขัน้ ตอนหลัก กล่าวคือ ขัน้ แรก
เป็นขั้นร่าง จะอาศัยกระบวนการระดมสมองหรือ Brain Storming
เพื่อหาก้างย่อย หลังจากที่ก�ำหนดผล ปัญหา หรือนโยบาย หรืองาน
ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ท�ำไมถึงใช้การระดมสมอง?
เพราะต้องการให้ได้ เหตุ (กรณีที่ผลเป็นหัว) สาเหตุ (กรณีที่
ปัญหาเป็นหัว) กิจกรรม (กรณีที่นโยบายเป็นหัว) หรืองานย่อย (กรณี
ที่งานใหญ่เป็นหัว) ให้ครอบคลุมกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
การท�ำขั้นตอนนี้จะเสมือนกับการเหวี่ยงแหลงไปในน�้ำ ซึ่ง
เมื่อสาวขึ้นมาก็จะติดโน่น นี่ นั่น เต็มไปหมด ซึ่งไม่มีปัญหาอะไรครับ
อาจารย์ Suyama อธิบายเสมอๆ ว่าขัน้ ตอนนีใ้ ช้ “มือสมัครเล่น”
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ได้ เพราะต้องการ “ปริมาณ” มากๆ ไว้ก่อน ในขณะที่วิทยากรการ
ระดมสมองชาวไทยแนะหลักการไว้วา่ ในระหว่างการระดมสมองนัน้
ให้ผู้เข้าร่วม
➢ เปิดอกพูด
➢ เปิดใจฟัง
➢ ให้ใช้ความคิดของคนอื่นมากระตุ้นความคิดของเรา
➢ เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ
➢ ห้ามแสดงปฏิกริ ยิ า ส่ายหน้า พยักหน้า หรือยิม้ เยาะ หรือ
วิพากษ์ความคิดของผู้อื่นในขณะนั้น
ว่ากันอีกว่า ผู้ที่สมองแล่นดีไม่มี “สนิม” เกาะนั้น ภายใน 1
นาทีน่าจะได้ออกมาอย่างน้อย 6 ความคิด... ซึ่งตอนที่ผมเป็น
วิ ท ยากรได้ ล องดู ห ลายที แ ล้ ว ยั ง ไม่ เ คยเจอคนที่ ค วามคิ ด แล่ น
ปรู๊ดปร๊าดอย่างที่ว่านี้สักทีเลยครับ
ผมแนะน�ำว่าต้องฝึกระดมสมองบ่อยๆ โดยปล่อยให้ Brain
ของท่าน Storm ให้เต็มที่แหละครับ
เมื่อเสร็จขั้นแรกที่เป็นขั้นร่างแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองที่
เป็นขั้นที่จะน�ำไปใช้งานจริงละครับ
นั่นคือ จะต้องกลั่นกรอง และสกัดคัดแยก เพื่อให้เหลือแต่สิ่ง
ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งขั้นนี้อาจารย์ Suyama บอกว่าต้องใช้ “มืออาชีพ”
แล้วละครับ
เมื่อถามว่า “มือสมัครเล่น” กับ “มืออาชีพ” ต่างกันอย่างไร
หนอ? อาจารย์ให้ค�ำอธิบายที่ชัดแจ๋วไว้ว่า เมื่อท�ำสิ่งเดียวกัน คนที่
จ่ายเงินคือมือสมัครเล่น ส่วนคนที่ได้เงินคือมืออาชีพ
ผมเองเป็นมือสมัครเล่นในการเล่นกอล์ฟ เพราะเล่นทีไรจ่าย
เงินทุกที ในขณะทีโ่ ปรกอล์ฟทัง้ หลายทัง้ ไทย และเทศ ลงเล่นทีไรก็ได้
เงินทุกทีนั้นแหละครับ
เครือ่ งมือหลักทีใ่ ช้ในการกลัน่ กรอง สกัดคัดแยกนีแ่ หละครับ
คือ S 3 ละครับ ซึ่งจะมีหลักส�ำคัญอยู่ 3 ประการจึงเรียกว่า S 3 หรือ
Suyama Style 3 Check Points
1. เมือ่ สาเหตุมกี ารเปลีย่ นแปลงระดับโดยเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
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ผลลัพธ์หรือปัญหามีการเปลี่ยนแปลงระดับหรือไม่
2. ด้วยอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเราผู้เป็น
สมาชิกกลุม่ (มืออาชีพ) สามารถเปลีย่ นแปลงระดับของสาเหตุได้หรือ
ไม่?
3. เมื่อผลลัพธ์หรือปัญหามีการเปลี่ยนแปลงระดับโดยเพิ่ม
ขึ้นหรือลดลง สาเหตุมีการเปลี่ยนแปลงระดับโดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
หรือไม่?
ค�ำถามที่ 1 เป็นค�ำถามเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของเหตุและผล ค�ำถามที่ 2 เป็นค�ำถามที่จะน�ำไปสู่การท�ำ
แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การแก้ไขปัญหา ท�ำงานเพือ่ สนองนโยบาย หรือ
ท�ำงานย่อยเพื่อให้งานใหญ่บรรลุผล
หากสังเกตุดๆี จะพบว่าค�ำถามที่ 3 คือบทกลับของค�ำถามที่
1 เป็นการสอบทวนความสัมพันธ์เชื่อมโยงอีกครั้งหนึ่ง โดยคราวนี้
ถามจากผลไปหาเหตุ แทนการถามจากเหตุไปหาผลในข้อ 1
ในการสอนเรื่องนี้ อาจารย์ Suyama มักจะหยุดแค่ข้อ 2
เท่านัน้ เพราะอาจารย์บอกเสมอๆ ว่า แค่สองข้อแรกก็เหลือเฟือแล้ว
ในการใช้งาน
หากมีความเชี่ยวชาญช�ำนาญเมื่อไหร่ ค่อยน�ำเอาข้อ 3
มาใช้งานร่วมกับอีก 2 ข้อที่เหลือครับ
จุดที่ค่อนข้างจะต้องระวังในขั้นการกลั่นกรอง สกัดคัดแยก
ก็คือ ความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความคิดของตนเอง ไม่อยากให้
โดนตัดทิ้งไป จึงมีโอกาสที่จะเกิด “วิวาทะ” กันได้ง่ายๆ ระหว่างการ
ท�ำขั้นตอนนี้
อาจารย์ Suyama จึงให้เครือ่ งมือทีเ่ ป็นเคล็ดลับในการท�ำงาน
ได้อย่างสะดวกไว้ด้วยครับ
เครือ่ งมือทีว่ า่ จะเป็นอย่างไรนัน้ ไว้คยุ กันในฉบับหน้านะครับ

อ่าน ต่อฉบับหน้า

