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ที่โต๊ ะทางานของผู้จดั การฝ่ ายผลิต
"วันนี ้ MD เขากาหนดแผนงานประจาปี ของแผนกเราดังนี ้
1. ส่งมอบสินค้ าทันเวลา (On Time Delivery) ได้ มากกว่า 98%
2. ปริ มาณของดี เทียบกับของเสีย (Yield) 0.05%
3. อัตราการเพิ่มผลผลิต (Productivity) เพิ่มขึ ้น 5%
ดังนันเป็
้ นหน้ าที่ของคุณที่จะต้ องไปเขียนแผนงานมาผมกาหนดให้ พรุ่งนี ้เย็นคุณต้ องส่งให้ ผม
อย่าลืมนะ เพราะอีกสองวันผมต้ องนาข้ อมูลเข้ าประชุมด้ วย ใครมีคาถามอะไรไหม?" ผู้จดั การสัง่ หัวหน้ างาน 3 แผนกที่นงั่
อึ ้งอยูก่ บั คาสัง่ นัน้
หลังจากที่ทกุ คนกาลังมืดแปดด้ าน สรุพล ก็พดู ขึ ้นมาว่า
"แล้ วเราจะทายังไงล่ะครับ ผมไม่ร้ ู จะเขียนยังไงเหมือนกัน เพราะ จากที่เขียนมาเมื่อปี ก่อน ก็ทาได้ บ้างไม่ ได้ บ้าง ทาจริ ง
บ้ าง หรอกเขาบ้ าง พี่ช่วยแนะนาหน่อยเถอะครับ"
ผู้จดั การทาหน้ างง เพราะไม่ทนั คิดว่าลูกน้ องจะกล้ าถาม เลยรี บตอบสวนขึ ้นไปว่า
"ผมให้ เกียรติพวกคุณเต็มที่ คุณคิดอะไรมาก็ได้ ทัง้ นัน้ คิดมาก่ อน แล้ วผมจะช่ วยแก้ ไขให้ " เอ้ าไปทางานต่ อได้
แล้ วเดี๋ยวผมจะรีบเข้ าประชุม" ผู้จดั การรี บไล่ลกู น้ อง แล้ วรี บเดินไปซดกาแฟด้ วยความสบายใจ
ท่านเคยประสบเหตุการณ์แบบนี ้บ้ างหรื อไม่? และถ้ าเคย ท่านอยู่ในสถานะใดครับ ? ถ้ าหากเป็ นผู้จดั การก็คงดี
หน่อย แต่ถ้าเป็ นหัวหน้ างานละก็จะทาอย่างไงดีละ่ ทีนี ้
เหตุการนี ้ผมเคยประสบมาก่อนครับ แต่โชคดีที่ผมเป็ นหัวหน้ างานครับ (มองโลกในแง่ดีหน่อย) เลยได้ มีโอกาส
ทดลองใช้ เครื่ องมือต่างๆ สาหรับวันนี ้เลยอยากที่จะนาไอเดียนันมาแลกเปลี
้
่ยนกับเพื่อนครับ เป็ นที่ทราบกันดีอยู่แล้ วว่า
การเขียนแผนปฏิบตั ิการ หรื อ Action Plan จึงมีความสาคัญอย่างมาก เพราะเป็ นตัวกาหนดแผนการดาเนินงานทังหมด
้
ดังคาพูดที่ว่า "วางแผนดีมีชยั ไปแล้ วกว่าครึ่ งหนึ่ง" ดังนันจึ
้ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่หวั หน้ างาน หรื อผู้ที่จะเขียนแผนงานต่างๆ

ต้ องมีความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง ถึงวัตถุประสงค์ หรื อเป้าหมาย เพื่อที่จะได้ นาข้ อมู ลเหล่านันไปเขี
้
ยนแผนงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หลักการเขียน Action Plan ที่ผมนิยมใช้ คือ วงล้ อของเดมิ่ง หรื อ Deming Circleซึ่งเป็ นแนวคิดของ ดร.เดมิ่ง
ซึ่งประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบหลักดังนี ้ คือ PDCA คือ P (Plan) คือการวางแผน D (Do) คือการนาไปปฏิบตั ิ C
(Check) คือการตรวจสอบ และA (Action) คือการประเมินผลผลที่เกิดขึ ้น เพราะคิดว่าเป็ นหลักการที่เป็ นเหตุ เป็ นผลดี มี
ที่ไปที่มาชัดเจน (ช่วยแก้ อาการ มึน หรื ออาการมัว่ ได้ ดี) สาหรับแนวทางในการประยุกต์ใช้ PDCA เพื่อการเขียน Action
Plan หรื อแผนงานต่างๆ มีดงั ต่อไปนี ้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยกาหนดให้ ชด
ั เจนให้ เป็ นตัวเลข และต้ องมีกาหนดระยะเวลาให้ ชดั เจน เช่น
จานวนของเสียลดลง 5% จากปี ก่อน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ตังแต่
้ ง 1มกราคม 2553- 30มิถนุ ายน 2553
2. ตรวจสอบสภาพจริ งที่เกิดขึ ้น ว่ามีอะไรเกิดขึ ้นบ้ าง สภาพเครื่ องจักร คน อุปกรณ์ สิ่งแวดล้ อม โดยต้ องลงไปดู
ข้ อมูล จากบันทึก รายงาน สภาพพื ้นที่ปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้ เห็นภาพที่แท้ จริ งที่ครอลคลุมทังหมดก่
้
อน
3. วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดทังหมด
้
นาวัตถุประสงค์นนมาเขี
ั้
ยนแผนภูมิต้นไม้ ( Tree Diagram) หรื อ Mind
Mappingแล้ ววิเคราะห์ให้ ครอบคลุมทุกมิติ วิธีการนี ้จะทาให้ เราได้ มองภาพรวม และเห็นรายละเอียดทังหมดที
้
่
เกี่ยวข้ องกับเป้าหมายนัน้ เช่น เพื่อลดปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า เพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อเพิ่มจานวนการส่งมอบ
สินค้ าให้ ทนั เวลา
4. เขียนแผนงาน (Action Plan) โดยเป็ นการนาข้ อมูลที่ได้ จากแผนภูมิต้นไม้ ม าเขียนเป็ นแผนงานแกนท์ ( Gantt
Chart) สาหรั บรายละเอียดในแผนงานส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
กาหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และประเมินผล ซึง่ ใช้ โปรแกรม Excel ทาง่ายๆ
5. นาแผนงานที่เขียนไว้ ไปสื่อสารให้ กบ
ั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง โดยผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ
อะไร ก็ต้องไปทาให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ มิให้ ขาดตกบกพร่องแม้ แต่น้อย
6. นัดประชุมกันเป็ นระยะเพื่อเป็ นการติดตาม และประเมินผล ซึ่งโดยที่นิยมส่วนใหญ่ก็สป
ั ดาห์ละครัง้ อย่างสอง
สัปดาห์ครัง้ ตามความเหมาะสมครับ
7. สรุ ปกันเมื่อถึงเวลาที่กาหนด ถ้ าบรรลุเป้าหมายก็ฉลองกันหน่อย อาจไปกินข้ าว กินกาแฟ หรื อขนมเล็กๆน้ อย แต่
ถ้ าไม่สาเร็ จ (ธรรมดาครับ ไม่มีใครทาครัง้ เดียวแล้ วแก้ ไขได้ สาเร็ จเลย) ก็เรี ยกทีมงานมานัง่ คุยกัน แล้ วพิจารณา
ดูซิวา่ เราวิเคราะห์ปัญหาได้ ตรงจุดหรื อไม่ หรื อเราไม่นาแผนงานไปปฏิบตั ิกนั อย่างจริ งจัง แล้ วค่อยๆ พิจารณาดู
กันใหม่อีกที จากนันก็
้ มานัง่ เขียนแผนงานกันใหม่อีกครัง้
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ในระหว่างที่มีการปฏิบตั ิงานนันหากมี
้
ข้อสงสัย ไม่แน่ใจ หรื อติดขัด ให้ รีบแจ้ งทีมงาน หรื อ
หัว หน้ า ที ม ทัน ที อย่า ท าไปด้ ว ยความรู้ สึก ถูก บัง คับ หรื อ ท าเพราะหน้ า ที่ ควรท าไปด้ ว ยความมุ่ง มั่น ที่ อ ยากจะเห็ น
ความสาเร็ จของงาน หรื อสนุกกับสิง่ ที่ทานะครับ นะครับ เพราะโอกาสความสาเร็ จจะมีสงู กว่าด้ วย
สุดท้ ายสาหรับท่านใดที่ต้องการวิธีการเขียน Action Plan โดยใช้ แผนภูมิต้นไม้ สามารถส่ง email มาได้ ที่
tpongvarin@yahoo.com หรื อ โทร 089-8118340ครับ ขอให้ โชคดี กับ KPI ในปี นี ้ และสนุกกับการเขียน Action Plan
กันทุกคนนะครับ

ปล. ขอฝากข้ อคิดในการเขียน Action Plan ดังนี ้
"เขียนในสิง่ ที่ทาได้ จริ ง
ไม่เพ้ อฝันจนเกินกาลังความสามารถ"
"เขียนให้ ครอบคลุมในทุกประเด็น ไม่ให้ ขาดแม้ แต่ประเด็นเดียว"
"เขียนในสิง่ ที่ร้ ูจริ ง
ไม่มวั่ หรื อเดาเอา"
"เขียนเมื่อมัน่ ใจ
ไม่มนั่ ใจอย่าเพิ่งเขียน"
"เขียนไม่ดี
เขียนใหม่รอให้ ดีก่อนนาไปใช้ จริ ง"
"ไม่รีบ ไม่ดี ไม่ทา" โชคดีครับ

