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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
สมาชิก และผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ในฉบับที่แล้ว
เราคุยกันเรื่องจุดตรวจสอบ S3 เพื่อคัดกรองสาเหตุ

ในแผนภูมิเหตุ และผลไปเรียบร้อยแล้วนะครับ และทิ้งท้ายไว้ว่า
เมื่อเหลือสาเหตุที่ เป็นหลักๆ แล้วๆ ก็จะน�าไปท�าแผน 

ปฏิบัติการ เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติจริงในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง
พัฒนางานต่อไป

ค�าถามท่ีส�าคัญคือ จะรู้ได้อย่างไรว่าแผนปฏิบัติการที่สร้าง
ขึ้นมานั้นดีหรือไม่ดี ท�าแล้วจะได้ผลตามที่มุ่งหวังตั้งใจไว้หรือไม่ ?

ค�าว่า “แผนปฏิบัติการ” ที่ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า Action Plan 
หรือ Implementation Plan นั้น คือ แผนเพื่อการน�าไปปฏิบัติ... ที่
ต้องพูดอย่างนี้เพราะจะมีแผนประเภท Plan แล้ว “นิ่ง” เสีย ไม่น�าไป
ท�าต่ออยู่ไม่น้อยทีเดียวครับ

ในวงจรการจัดการทีเ่รยีกกนัว่า PDCA นัน้ บางทเีรากเ็จอกบั 
PPPP นั่นคือวางแผนอยู่นั่นแล้ว ไม่ได้น�าไปลงมือท�าสักที

ไม่ต้องดอ่ืูนไกลครบั แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ทีจ่ดัท�าโดยสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิองประเทศ
ไทยทุกๆ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ ฯพณฯจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ ผู้เกรียงไกร 
และ “รับผิดชอบแต่ผู้เดียว” นั่นแหละครับ เรามีมาจนถึงแผนที่ 11 
แล้วนะครับท่าน

แต่ประเทศไทยที่รักย่ิงของเราก็ยังไม่ไปถึงไหน เหตุส�าคัญ
เหตหุน่ึงเพราะไม่ค่อยได้น�าเอาไปปฏบิตัน่ีิแหละครบั คนทีว่างแผน
ก็วางกันไป คนที่ต้องน�าไปท�า คือ รัฐบาลก็ไปท�าตามที่อยากจะท�า

รัฐบาลที่เปลี่ยนบ่อยๆ และนักการเมืองที่ด้อยคุณภาพ  
เป็นสาเหตุส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

บ่นไปก็ยาวนะครับ กลับมาว่าด้วยเรื่องแผนปฏิบัติการ และ
จุดตรวจสอบแผนว่าเป็นแผนที่ดีหรือไม่? ที่เรียกว่าจุดตรวจสอบ S4 
กันดีกว่าครับ

แผนปฏิบัติการอาจเขียนขึ้นมาจากการรับถ่ายทอดนโยบาย
จากผู้บังคับบัญชาก็ได้ หรืออาจเขียนขึ้นมาหลังจากขั้นตอนการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเหตุ และผล โดยน�าเอาเหตุทีเ่หลอือยูห่ลงั

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

การคัดกรองด้วยจุดตรวจสอบ S3 เอามาท�าแผนปฏิบัติการแก้ไข 
สาเหตุนั้นๆ

ตามหลักการแก้ไขปัญหาที่ว่า “หาปัญหาให้พบ แก้ปัญหา
ให้จบ ลบเหตุไม่ให้เกิดปัญหาซ�้า”

ก่อนอื่นนั้น สิ่งที่ต้องมีในแผนปฏิบัติการ คือ กิจกรรมหรือ
มาตรการที่จะน�าไปปฏิบัติ จุดควบคุม ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ 
ลายเซ็นของผู้ปฏิบัติ และลายเซ็นผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมหรือมาตรการท่ีจะน�าไปปฏิบัติน้ัน บางครั้งมักมีข้อ
สงสัยว่า หากเป็นงานประจ�าจะต้องเขียนลงในแผนปฏิบัติการด้วย
ไหม?

ตอบว่า หากเป็นงานประจ�าจริง ปกติจะมีมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานอยูแ่ล้ว ไม่ต้องเขยีนลงไปในแผนปฏบิตักิาร เพราะอย่างไร
แล้ว ก็ต้องท�าอย่างแน่นอน

กจิกรรมหรอืมาตรการท่ีเขยีนลงไปในแผนปฏิบตักิาร คอื งาน
ที่เกิดใหม่ งานที่ไม่ใช่งานประจ�า งานที่เพิ่งปฏิบัติเป็นครั้งแรก จึง
จ�าเป็นต้องก�าหนดเป็นแผนการปฏิบัติขึ้น 

ส่วนจดุควบคมุหรอื Control Point น้ัน อาจารย์ Suyama บอก
ว่า คือ ดัชนีที่ใช้บ่งชี้ว่ากิจกรรมหรือมาตรการนั้นๆ ปฏิบัติไปได้
ก้าวหน้าดีหรือไม่ โดยจุดควบคุมจะประกอบด้วย หัวข้อ ค่าเป้า-
หมาย ค่าปัจจุบัน และก�าหนดวัน เดือน ปีที่ปฏิบัติเสร็จสิ้น (หรือ
ก�าหนดบรรลุเป้าหมาย)

อาจารย์ยังได้ย�้าอีกว่า ต้องเป็น “Sharp Control Point” คือ 
จดุควบคมุที่เฉียบคม และควรเป็นดชันบีง่ชีผ้ลลพัธ์มากกวา่ปจัจยั
ป้อนเข้า 

เช่น หากมาตรการระบุว่า “ฝึกอบรมนายแดงเรื่องการบ�ารุง
รักษาเบื้องต้นของเครื่องปั๊มแผ่นโลหะหมายเลข 1” การก�าหนดจุด
ควบคมุไมค่วรก�าหนดหวัข้อว่า “จ�านวนชัว่โมงในการฝึกอบรม” ทีม่กั
ก�าหนดกันอยู่บ่อยๆ 

ถ้าจะเป็น Sharp Control Point ควรก�าหนดหัวข้อที่ใช้วัดว่า 
“จ�านวนครั้งที่เครื่องปั๊มขัดข้องต่อเดือน” หรือ “จ�านวนชั่วโมงที่
เครื่องปั๊มขัดข้องต่อครั้ง” ก็ได้ครับ

เพราะเป็นการวัดผลลัพธ์จากการฝึกอบรมว่าได้ผลหรือไม่

นั่นเองครับ
จากนั้นก็ก�าหนดค่าเป้าหมายซึ่งต้องท้าทายจึงจะดี บันทึก

ค่าปัจจุบัน และก�าหนดวัน เดือน ปีที่บรรลุเป้าหมายให้ชัดเจน 
มีเคล็ดในการก�าหนดค่าเป้าหมายให้ท้าทายง่ายๆ ว่า หาก

ก�าหนดให้ลดค่าลง ก็ก�าหนดค่าเป้าหมายให้ต�่ากว่าค่าปัจจุบัน 50% 
แต่หากก�าหนดให้เพิ่มค่าขึ้น เช่น ผลก�าไร ยอดขาย หรือส่วนแบ่ง
ตลาด ก็ก�าหนดให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% ขึ้นไป

ตัวเลข 20% หรือ 50% ที่ว่าข้างต้น ไม่มีหลักการอะไรครับ 
เป็นค่าจากประสบการณ์ล้วนๆ ครับ

เอาละครับ ที่นี้มาดูจุดตรวจสอบ S4 ซึ่งมี 4 ประการกันครับ
1.  มาตรการหรอืกจิกรรมทีก่�าหนดขึน้นัน้เป็นรปูธรรม น่าจะ 

น�าไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่?
2.  หากปฏบิติัแล้ว น่าจะ บรรลผุลตามเป้าหมายภายในเวลา

ที่ก�าหนดหรือไม่?
3.  การน�าไปปฏบิตัไิม่น่าจะเกดิผลทางลบกบังานอืน่หรอืกบั

หน่วยงานอื่นหรือไม่
4.  น่าจะ ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่?
หากค�าตอบต่อค�าถามทัง้ 4 ประการนีเ้ป็นค�าว่า “ใช่” แล้วละ

ก็แปลว่า มาตรการนี้ใช้ได้
หากทุกมาตรการเป็นอย่างนี้ทั้งหมด แผนปฏิบัติการนี้มี

โอกาสประสบผลส�าเร็จอย่างน้อย 80% ขึ้นไปครับ
แต่หากค�าตอบประการใดประการหนึ่งในทั้ง 4 ประการนี้

เป็น “ไม่” แล้วละก็ ให้คิดมาตรการใหม่ได้เลยครับ เพราะไม่มีทาง
ท�าได้ส�าเร็จอย่างแน่นอน

สังเกตไหมครับว่ามีค�าว่า “น่าจะ”  อยู่ในทั้ง 4 ประการเลยละ
ครับ

ในฉบับหน้าเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมถึงค�าว่า “น่าจะ” และ
เหตุผลของค�าถามแต่ละประการกันนะครับ

 




