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ภั
าพื่วงกลมขาว-ดำา ท้�เก้�ยวกร่ะหวดัปร่ะกอบักนัี้ อนัี้เปน็ี้

สญัลกัษณ์ “เต้า๋” นี้บััเปน็ี้ภาพื่คุน้ี้ต้า ในี้บัทความนี้้�ได้

ต้ค้วามแนี้วคดิ เพ่�อเช้่�อมโยงเข้้าไปยังมมุมองการแกป้ญัหา ท้�

เร่้ยนี้รู่้ได้คร่ับั

ห่ยิน	ห่ยาง

คำสอนี้สำคญัของเต้า๋ คอ่ การ่ใชิช้ิว้ติ้ท้�สอดคลอ้งกลมกลน่ี้

กับัธ์ร่ร่มชิาต้ิ ส้ขาว และดำ แทนี้ หยินี้ และหยาง ท้�ดูเป็นี้ขั�ว 

ต้ร่งข้ามกันี้ เป็นี้เอกเทศแก่กันี้ แติ่เก่�ยวเน่�องสัมพันธ์กันติลอด

เวลา 

หยนิี้-หยาง ท้�กลา่วนี้้� เช่ินี้ ดำ-ขาว กลางคน่ี้-กลางวันี้ หญิง-

ชิาย เย็นี้-ร่้อนี้ เบัา-หนี้ัก ชิ้า-เร่็ว อ่อนี้โยนี้-เข้มแข็ง     

แม้เป็นี้การ่กล่าวถึึงสิ�งต้ร่งกันี้ข้าม แต้่ภาพื่นัี้�นี้ส่�อถึึงการ่

ดำร่งอยู่อย่างสอดปร่ะสานี้ ประกอบุเข้้าด้วยกันเป็นค้วาม

สมดุล 

นี้อกจากนี้ั�นี้ ในี้ส้ดำม้ส้ขาว และในี้ส้ขาวม้ส้ดำ เร่่�องร่าว

ต้่าง ๆ แทนี้ท้�จะม้เพื่้ยงส้ขาวส้ดำ อาจยังม่ที่างเล่อกอ่�น ๆ หร่่อ 

ส้เทาเฉดต้่าง ๆ ให้เล่อกได้อ้กมาก 

การ่แก้ปญัหาด้วยแนี้วคิด 2 ดา้นี้ คอ่ ดา้นี้หนี้ึ�งยึดถึอ่ทฤษฏิ้

หลักการ่ แข็งต้ึง (Fixed) อ้กด้านี้ค่อ ไร่้หลักการ่ ปร่ับัเปล้�ยนี้ต้าม

สถึานี้การ่ณ ์(Flexible) ในี้ชิว้ติ้จร่งิทั�ง 2 แนี้วทางนี้้� ต้้องผสมผสานี้

กันี้ด้วยวัต้ถึุปร่ะสงค์ ค่อ การบุรรลุเป้าหมาย

หยิิน หยิาง
และทางแก้้ปััญหา

ม้คำกล่าวว่า ปัญหาม้อยู่ 2 แบับัท้�เป็นี้ขั�วต้ร่งข้าม ค่อ 

ปััญหาที่่�แก้้ได้้ กับั ปััญหาที่่�แก้้ไม่่ได้้ หร่่อ เป็นี้ปัญหาท้�อยู่ในี้ความ

ควบัคุม และนี้อกเหนี้่อการ่ควบัคุม เพื่่�อให้มามุ่งเนี้้นี้กับั ปัจจัยที่่�

ค้วบุคุ้มได้ หร่่อจัดการ่ได้

แต้่เม่�อโลกไม่ได้ม้เพ้ื่ยงส้ขาว-ดำ ปัญหาท้�มองว่าทำอะไร่

ไม่ได้ อยู่เหนี้่อการ่ควบัคุม กลับุม่ประเด็นหลายอย่างที่่�จัดการ

ให้ด่ข้่�นได้ และข้อจำกัดท้�ม้ในี้ปัจจุบัันี้ อาจเป็นี้เพื่้ยงสิ�งท้�ต้้อง 

ร่อจังหวะลงม่อในี้อนี้าคต้ก็เป็นี้ได้

แก�ปัญี่ห่าท่�เรู้าไม่ได�สรู้�าง

ผมม้โอกาสไปร่่วม Workshop กับับัร่ิษัทข้ามชิาต้ิเยอร่มันี้

แห่งหนี้ึ�ง ท้�ม้สำนี้ักงานี้ในี้ปร่ะเทศไทย เพื่่�อดูแลลูกค้าในี้ภูมิภาคนี้้� 

ผลิต้ภัณฑ์์ของบัร่ิษัทค่อ ร่ะบับั IT ด้านี้การ่ผลิต้ ม้บัร่ิษัท

แม่เป็นี้ผู้พื่ัฒนี้าร่ะบับัแกนี้กลาง และเม่�อจะนี้ำไปต้ิดต้ั�งใชิ้งานี้ 

จร่ิง จะม้การ่ปร่ับัร่ะบับัให้เข้ากับั ค้วามต้ิองการข้องลูกค้้า 

เฉพาะราย

กร่ะบัวนี้การ่หลักของบัร่ิษัทฯ ในี้ไทย ค่อ การ่เข้าไป

วิเคร่าะห์โจทย์ของลูกค้า, ออกแบับัร่ะบับั, ส่งต่้อท้มงานี้พื่ัฒนี้า

หร่่อท้�บัร่ิษัทเร่้ยกกันี้ว่า ท้ม Dev. เพ่�อเข้่ยนโปรแกรม (Coding) 

เม่�อ Coding เสร่็จแล้วเข้าสู่ การที่ดสอบุ เม่�อให้มั�นี้ใจว่า

ต้ร่งกบััความต้อ้งการ่, ต้ดิต้ั�ง และสง่มอบัร่ะบับัใหล้กูคา้, พื่ร่อ้มกบัั

บัร่ิการ่หลังการ่ขาย
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ปัญหาอันี้เป็นี้ท้�มาของ Workshop ในี้คร่ั�งนี้้�ค่อ ‘ปัญหา

คุณภาพื่ Coding’ ท้�ทำให้เกิด การแก้ไข้ หร่อที่ำงานซ้�ำ 

(Reprocess) โดยไม่จำเป็นี้ ส่งผลต้่อร่ะยะเวลาส่งมอบั ต้้นี้ทุนี้

ดำเนี้ินี้การ่ และความพื่ึงพื่อใจของลูกค้า 

เง่�อนี้ไขข้อจำกัดของปัญหานี้้� ค่อ ทุกกร่ะบัวนี้การ่ของ 

บัร่ิษัทฯ เป็นี้การ่ดำเนี้ินี้การ่โดยสำนี้ักงานี้ปร่ะเทศไทยเอง ยกเว้นี้

ขั�นี้ต้อนี้ Coding ที่่�ที่ำโดยบุริษัที่ในเค้ร่อที่่�อยู่อินเด่ย

พื่นี้ักงานี้ส่วนี้หนี้ึ�งม้มุมมองแบับัขาว-ดำ ค่อปัญหาอยู่ 

นี้อกเหนี้่อการ่ควบัคุม ทำอะไร่ไม่ได้เพื่ร่าะไม่ใชิ่บัร่ิษัทเร่าเอง จะ

เปล้�ยนี้ไปจ้างบัริ่ษัทอ่�นี้ Coding แทนี้ก็ไม่ได้ จำยอมรั่บัสภาพื่ 

แก้ไข้งานที่่�เกิดข้่�นติ่อไป

เรู้ิ�มท่�ตนเอง

เม่�อปัญหาท้�เกิดขึ�นี้ ไม่ได้ม้เส้นี้ข้ดแบ่ังง่าย ๆ แบับันัี้�นี้ 

การ่ปร่ับัปรุ่งปัญหาคุณภาพื่งานี้ Coding จ่งเกิดข้่�นด้วยมุมมอง

ใหม่ 

คำถึามเปล้�ยนี้ไปเปน็ี้วา่ บัร่ษิทัเร่าเองจะทำอยา่งไร่ไดบ้ัา้ง 

เพื่่�อให้การ่แก้ไขงานี้ Coding ลดนี้้อยลง คุ้ณภาพ เกิดขึ�นี้ต้ั�งแต้่

การ่ทำในี้คร่ั�งแร่ก (Right @First Time)  

Right Quality ได้ร่ับัการ่ขยายความไปเป็นี้ ค้วามถูกติ้อง

ติรงติามค้วามต้ิองการข้องลกูค้า้, สง่มอบุงานไดร้วดเรว็ ติรง

เวลาติามที่่�กำหนด

บัร่ิษัทกำหนี้ดทิศทางหลัก 2 ข้อ ท้�อยู่ในี้ขอบัเขต้ท้�ทำได้ 

ข้อแร่กค่อ Right Requirement การ่ส่งมอบัความต้้องการ่ลูกค้าท้�

ถึูกต้้องให้กับั ท้ม Dev.

ข้อท้�สองค่อ Right Check and Quick Feedback

การ่ต้ร่วจสอบัท้�ถึกูต้อ้ง ในี้เวลาท้�เหมาะสม และสะท้อนี้กลับัปัญหา

ทันี้ท้อย่างร่วดเร่็ว

จากวัต้ถึปุร่ะสงค์ท้�ตั้�งต้้นี้ไว้ ทำให้เกิดแผนี้ปฏิบิัตั้กิาร่ต้ามมา 

จากท้มงานี้หลายเร่่�อง เชิ่นี้ การปรับุปรุงวิธ่การรับุข้้อมูลจาก

ลูกค้้า เพื่่�อให้ได้ความต้้องการ่ท้�แท้จร่ิง 

การพัฒนาที่ักษะพนักงาน เพื่่�อสร่้างความเข้าใจลูกค้า 

และปร่ับัปรุ่งวิธ์้การ่เพื่่�อให้ลูกค้าร่ะบัุความต้้องการ่ได้ถึูกต้้อง 

คร่บัถึ้วนี้  

สำหร่บััการ่ส่�อสาร่กบััท้ม Dev. ท้�ผ่านี้มา มห้ลายกร่ณท้้�เกดิ 

‘Gap’ หร่อ่ ช้อ่งวา่งแหง่ค้วามเข้า้ใจที่่�ไมต่ิรงกนั การ่ปร่บััปร่งุวธิ์้

การ่ส่�อสาร่นี้้� ได้ถึูกหยิบัยกขึ�นี้มาเป็นี้อ้กปร่ะเด็นี้หนี้ึ�ง

ข้อมูลการ่ Reprocess ท้�เกิดขึ�นี้ ม้การ่จัดเก็บั วิเค้ราะห์

อย่างเป็นระบุบุ แยกแยะปัญหาต้ามปัจจัยต้่าง ๆ เชิ่นี้ สาเหตุ้ 

ลักษณะงานี้ ผู้ร่ับัผิดชิอบั ทั�งฝ่ั�งบัร่ิษัทฯ และ ท้ม Dev. 

ม้แผนี้ปร่ับัปรุ่ง วิธ์้การ่สะท้อนี้ปัญหากลับัอย่างร่วดเร่็ว

ม้ปร่ะสิทธ์ิภาพื่ ส่�อสารไปยังติ้นที่างผู้ิรับุผิิดช้อบุให้เร็วท่ี่�สุด 

พื่ร่อ้มกบัักำหนี้ดวิธ์ก้าร่ร่ายงานี้ผล การ่ติ้ดต้ามความคบ่ัหน้ี้า และ

ผลลัพื่ธ์์ 

เพ่�อสร้างการม่ส่วนร่วมจากที่่ม Dev. บัร่ิษัทฯ ส่�อสาร่

อย่างเป็นี้ทางการ่ ให้ข้อมูลกิจกร่ร่มในี้คร่ั�งนี้้� เพื่่�อจูงใจให้เป็นี้ 

ส่วนี้หนี้ึ�ง ของแผนี้การ่ปร่ับัปรุ่งต้่อไปด้วย

‘ในี้ขาวม้ดำ ในี้ดำม้ขาว’ จากหลักคิดเช่ินี้นี้้� สามารถ

ประยุกติ์กับุการแก้ปัญหา ท้�ในี้ชิ้วิต้การ่ทำงานี้จร่ิง ยังม้ 

หลายเร่่�องท้�ชิวนี้ให้นี้ำไปคิดใคร่่คร่วญ ขยายผลต้่อไปได้คร่ับั


