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Introduction of Basic 
Problem Solving
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เครดติ: เจ้าของรูปภาพทแีชร์ใน FB



กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

จากกรณีศกึษาภารกิจค้นหา 13 ชีวิตเดก็ๆและโคชทีมหมปู่าทีตดิอยูใ่น

ถําหลวง ขนุนํานางนอน จงัหวดัเชียงราย    หนงึในผู้ นําภารกิจค้นหาน้องๆ ทีม

หมปู่าทีโดดเดน่คือ ทา่นผู้ว่าราชการจงัหวดัพะเยา ณ ตอนทีเขียนบทความนี

ท่านณรงค์ศักด ิโอสถธนากร ในฐานะผู้บญัชาการศนูย์อํานวยการร่วมค้นหา

ผู้สญูหาย ในวนอทุยานแหง่ชาตถํิาหลวง ขนุนํานางนอน อําเภอแม่สาย จงัหวดั

เชียงราย (ผบ.ศอร.)
.

ทา่นได้แสดงศกัยภาพของผู้ นําในหลากหลายมติิ ทีทกุคนเหน็แล้วรู้สกึทงึมาก

ทกัษะหนงึของทา่นทีเหน็ได้ชดัเจนคือ การคดิแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
.

จนผู้ เขียนจดุประกาย อยากถอดบทเรียนเรือง Systematic
Problem Solving ตามรอยทีมหมปู่าเพือเรียนรู้ไปด้วยกนั

.ประกอบกบัผู้ เขียนมีประสบการณ์ในการสอนและทํางานด้าน Lean Six
Sigma ให้กบัองกรณ์ระดบัโลก จงึตระหนกัได้ว่า ทกัษะการคดิแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ นนัมีความสําคญัมากเพียงใดตอ่ธุรกิจ 
.

และมีความปรารถนามาตลอดอยากให้ทกุคนมีทกัษะนีตดิตวั ตงัแตเ่ดก็
เลยจะเจ๋งมาก แตน่่าเสียดายทีเราไม่มีวชิานีสอนในโรงเรียนและสอนจริงจงัใน

มหาวิทยาลยั

Systematic Problem Solving
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กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบโดยอตัโนมตั ิ คือความคาดหวงัทีบอก

ผู้ เรียนทกุครังก่อนเริมคลาส Lean Six Sigma และทกุครังทีทําการโคช 

Project DRI
.

จากประสบการณ์ทีสอนและโคชมามากมาย เจอความนอยด์ของผู้ เรียน

มากกว่าครึง ทีบอกว่าการเรียนและลงมือทํา Project จริง มนัซบัซ้อน 

ยุ่งยาก หลายขนัตอนกว่าจะลงมือแก้ปัญหา
.

Project Storyboard คือยิงไม่ชอบ ต้องมานงัทําสไลด์เยอะแยะ

หลายคนถอดใจแล้วรู้สกึเหมือนกินยาขม
.

แตย่งัยืนยนัว่า  Lean Six Sigma Methodology คือศาสตร์
หนงึทีสอนให้คณุสามารถแก้ปัญหาได้อยา่งเป็นระบบและยงัยืน เหมือนผลงาน

ทา่นผู้ว่าฯ ทีทา่นได้แสดงศกัยภาพออกมาจนพวกเราประทบัใจ  จนอยากจะรู้
ว่าทา่นมีกระบวนการคดิอยา่งไรในฐานะผู้ นําภารกิจนี

ก่อนทีเราจะมี Systematic Problem Solving แบบขนัเทพนนั เราก็

ต้องเรียนรู้แบบขนัพืนฐานก่อน

Basic Problem Solving 
มี 4 ขนัตอนง่ายๆ คือ
 

1) ระบปัุญหาให้ชดัเจนเพือตงัเป้าหมาย Define Problem

2)   หาสาเหตทีุแท้จริงให้เจอ Understand Causes

3) หาวิธีแก้ทีใช่แล้วลงมือทํา Implement Solutions

4)   ติดตามผลทีได้และทําให้ยงัยืน Sustain Performance
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ในการเรียนรู้  Six Sigma  ก็จะมีระดบัความยาก   ซบัซ้อนของปัญหาที

ตา่งกนั จงึมีเลเวลคือ Yellow belt, Green belt, Black belt ในการ

เรียนรู้แตล่ะ Belt ก็จะมี Tools ทีใช้ในแตล่ะขนัตอนยากงา่ยตามเลเวล
.

แน่นอนว่า  คณุก็ต้องเริมเรียนเบสคิของวิชานีก่อน   เหมือนเราเรียนเลขตวั

ประกอบตอน ป.๑ เป๊ะเลย
.

การทํา  Project Storyboard   เป็นการโชว์ว่าคณุทําอะไรในแตล่ะ

ขนัตอน โชว์ว่าคณุเข้าใจในกระบวนการคดิแตล่ะขนัตอนหรือไม่
.

เมือคุณได้ลองลงมือแก้ปัญหาจริงของคุณเองเสร็จ     จะทาํให้คุณ

เข้าใจกระบวนการตังแต่ต้นจนจบ และเมือคุณนําไปใช้ในชีวติประจําวัน

หรือการทาํงาน คุณก็จะได้ฝึกแก้ปัญหาได้เร็วขึน
.

เจอปัญหาปุ๊ บ คดิตอ่ได้เลยว่า ปัญหาอยู่ตรงไหน สาเหตคืุออะไร หาวิธีแก้ 

ลงมือทํา และตดิตามผล
.

ฝึกฝนไปเรือยๆ คณุจะมีกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา 

โดยอตัโนมตัิ !!! โดยไม่ต้องเสียเวลาไปนงัทํา Storyboard เลยครานี
.

นีแหละ คือความคาดหวงัทีปรารถนาให้ผู้ เรียนได้รับจากการสอนและโคช

 ทกัษะนีจะตดิตวัคณุไป จนสอนลกูสอนหลานให้เป็นเดก็มีเหตแุละผล !!
 ทกัษะนีจะทําให้ผลงานการทํางานคณุเจ๋งกว่าคนอืนชดัเจน !!!
 ทกัษะนีจะเปลียนคณุจากพนกังานธรรมดา ไปเป็นพนกังานขนัเทพ ทีใครๆ ก็

อยากจ้าง เพราะบริษัทเขาจ้างคนมาแก้ปัญหา !!!
.

สดุท้ายอยากจะบอกวา่...เรียนเหอะ ถ้ามีโอกาส



Continuous Improvement: 
เมือคณุเจอปัญหาใหญ่ หรือปัญหาทีซบัซ้อนมากๆ ให้วิเคราะหแ์ล้ว

แยกออกมาเป็นปัญหาเลก็ลง เริมลงมือแก้ทีละปัญหาเลก็ๆ นัน ผลลพัธที์
ได้เมือมารวมกนัจะทาํให้คณุแก้ปัญหาโดยรวมได้สาํเรจ็แน่นอน

“
น่าจะรู้หยงังี...ตงัแต่เรียนจบ

ทกัษะทีจําเป็นในการใชชี้วิตของคณุ 

“การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ”
มีลูกสอนลูก มีหลานสอนหลาน

Six Sigma Coaching by Ploy-พา-Ploen

“
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4 Steps of Basic 
Problem Solving
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เครดติ: เจ้าของรูปภาพทแีชร์ใน FB
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How to
Sustain 

How Big of
Problem

Focus on 
Workflow

Using Tools to 
Screen Out 

Solution



4 ขนัตอนกระบวนการคิดแก้ปัญหา
4 Steps Approach of Basic Problem Solving

Step 1 Define Problem วิเคราะห์ปัญหา
.

ขนัตอนแรกต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ชดัเจน เจาะจง  บอกขนาดของปัญหา

เป็นตวัเลข ผลกระทบคืออะไร นนัคือ Problem Statement ของปัญหา

keyword ของขนัตอนนีคือ "How big of problem" 
.

เมือจะถกกนัในปัญหาใดๆ คณุต้องรู้ว่า ขนาดของปัญหามนัใหญ่แคไ่หน

ต้องแสดงออกมาเป็นตวัเลขให้ได้ ไม่ใช่ feeling 
.

เช่น สง่สนิค้าผิดพลาด 20 ครังในเดือนมกราคม จากการสง่ทงัหมด 100 ครัง
.

หลงัจากนนัให้ระบ ุ Goal Statement  คือ เป้าหมายทีคณุกําหนด

จะไปให้ถึง หลงัจากแก้ไขปรับปรุงแล้ว พร้อมระบชุ่วงเวลาทีแล้วเสร็จด้วย
.

เช่น   ลดการสง่สนิค้าผิดพลาดจาก 20 ครัง ลงให้ไม่เกิน 5 ครังในหนงึเดือน 

ภายในสนิเดือนตลุาคม 2561
.

คณุต้องมี   Goal Statement  ทีชดัเจน   เพราะมนัจะเป็นตวัชีวดั 

หลงัจากคณุแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
.

ผลวดัทีได้ จะบอกว่า คณุประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาหรือไม่ 

และแก้ได้มากน้อยแคไ่หนในช่วงเวลาทีกําหนด
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Problem Statement
กรณีศึกษาภารกิจค้นหา 13 ชีวิตทีมหมปู่า 

การวิเคราะห์ปัญหาเน้นไปทีรายละเอียด

ของเหตกุารณ์ เด็กน่าจะเข้าไปตงัแต่กีโมง 

คํานวณเวลาทีเด็กติดอยูข้่างใน วิเคราะห์

ข้อมลูสภาพ ลกัษณะ และระยะทางในถํา 

เป็นการค้นหาข้อมลู เพือนําไปประกอบ

วางแผนขนัตอนต่อไปท่านผูว่้าฯ สวมบทบาท Project DRI 
ของภารกิจคน้หา 13 ชีวิตทีมหมูป่า

ในสว่นของ Goal Statement นนั ตามแคปชนัในรูปด้านบนเลยค่ะ ชดัเจนมาก 

“จะนําน้องๆ ออกมา ต้องปลอดภยั 100% จะไมป่ลอ่ยให้น้องๆ หลดุมือไปอีก”

เมือได้ฟังก็จะรู้สกึมีพลงั ฮึกเหิม มีสว่นร่วม และมีกําลงัใจ

ในฐานะ Black Belt ขออนญุาตปรับ Goal Statement ของท่านนิดนึงค่ะ

“เป้าหมายคือ นําน้องๆ ทีมหมูป่าทัง 13 คนออกมาจากถาํ ด้วยความปลอดภัย 

100% ให้เร็วทีสุด”

เติมรายละเอียดของจํานวนคน และช่วงเวลาให้สมบรูณ์ ในภารกิจนีเราจะไม่ระบหุรือ

กําหนดเวลา แต่เป้าหมายคือ ออกมาให้เร็วทีสดุ

เครดติ: เจ้าของรูปภาพทแีชร์ใน FB
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Step 2 Understand Causes หาสาเหตุทแีท้จริง

ขนัตอนนีต้องระดมสมองหาสาเหตทีุเป็นไปได้ (Potential Causes) 
และค้นหา  สาเหตุทีแท้จริง (Real Root Causes or Red X)    ให้เจอ

keyword คือ "Focus on workflow" 
.

ในการแก้ปัญหาทวัไปให้เริมจากการเขียน  workflow   ของปัญหา
นนัๆ  แล้ววิเคราะห์ว่า   สาเหตทีุเป็นไปได้ในแตล่ะขนัตอนมีอะไรบ้าง      และ

สามารถหาสาเหตเุพิม โดยการระดมสมอง (Brainstorming) กบัทีมงาน

ทีมีประสบการณ์ในกระบวนการนนั
.

เรามกันิยมใช้  Tool ทีเรียกว่า Fishbone Diagram หรือ 6M 
หรือ Ishikawa หรือ แผนผงัก้างปลา
.

เมือได้ Potential Causes มาทงัหมดแล้ว ทําการกรองหา Real
Root Causes ให้ได้จากประสบการณ์ หลกัฐานทีมีในการทํางาน หรือใช้ 

Six Sigma tool 
.

แตใ่นภารกิจพิชิตทีมหมปู่านี เราไม่ต้องพดูพลําทําเพลง มาควานหา

สาเหต ุเอาไว้ภารกิจเสร็จสนิ คอ่ยกลบัมาหาว่า อะไรคือสาเหตทีุทําให้คนเข้า

ไปตดิในถํา ตอนนี.....ลยุเข้าไปช่วยเดก็ๆ ให้เร็วทีสดุ !!!!!
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Step 3 Implement Solution หาวิธีแก้ทใีช่แล้วลงมือทาํ
.

ขนัตอนนีหาวิธีแก้ปัญหาสําหรับสาเหตทีุแท้จริงจาก Step 2
keyword คือ "Using tool to screen out solution" 
.

การระดมสมองหา solution นี เทคนิคคือ ให้พรังพรูทกุ solution โดยไม่

ปิดกนัความคิดวา่ มนัทําไมไ่ด้ มนัทํายาก ไมม่ีคนทํางาน ไมม่ีเงินลงทนุ  เป็นไปไมไ่ด้ 
.

เพราะคนเรามกัจะวนเวียนอยูใ่น solution เดิมๆ แก้แบบเดิมๆ

นนัเป็นทีมาวา่ แก้ยงัไง ก็เหมือนเดิม ก็คณุทําแบบเดิม แล้วคิดวา่จะเห็นผลลพัธ์ที

แตกต่างได้ยงัไง

เมือได้ Solution แล้ว ก็ลงมือทํา โดยระบ ุDRI (คนรับผิดชอบ) และ 

Timeline ทีแล้วเสร็จด้วย

Step 4 Sustain Performance ติดตามผลให้ยังยืน
.

ทําอยา่งไรให้แก้ปัญหาได้อยา่งยงัยืน   keyword คือ "How to sustain"
.

สว่นใหญ่เราจะมาตกม้าตายในขนัตอนนี 

เพราะไมม่ีการติดตามวดัผล ทําให้เจอวา่ 

แก้ไปแล้วดีแค่ ๓ เดือน กลบัมามีปัญหาอีกแล้ว
.

เราต้องทําการติดตามผลอยา่งต่อเนือง 

อยา่งน้อย ๑ ปี เพือให้มนัใจวา่ Solution 
ทีเราทําไป จะช่วยแก้ปัญหาได้อยา่งยงัยืน
.

ในสถานการณ์จริงทีมหมูป่า ไปติดตามเรียนรู้ 

2 ขันตอนนีใน Chapter ถัดไปได้เลยค่ะ

รับประกันความมันส์ !!!! เครดติ: หมอฮงฝังเขม็



สรุป: ระบปัุญหาใหต้รงจุด แลว้ตงัเป้าหมาย แก้แลว้จะเป็นอย่างไร คน้หา
สาเหตทีุแทจ้ริง หาวิธีแก้ทีใช่ ลงมือทํา และติดตามผล

ขนาดอัจฉริยะอย่าง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ยังบอกเลยว่า

“ถ้าผมมีเวลา 60 นาที ในการแก้ปัญหา ผมจะใช้เวลา 55 นาที 

ขบคดิเกี ยวกับปัญหานั น และใช้เวลา 5 นาที ลงมือแก้ปัญหา”

“ If I had 60 minutes to solve a 
problem, I’d spend 55 minutes 
defining it, and 5 minutes 
solving it.

Albert Einstein

“



CHAPTER THREE

Implement Solution
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เครดติ: เจ้าของรูปภาพทแีชร์ใน FB
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ลงมือทาํ ลุย !!!

ระดมสมองหาไอเดียให้มากทีสุด
จัดหมวดหมู่ ประเมิน และเลือก 
Solution ที เหมาะสมที สุด

อนุมัติ Solution ที เลอืก
โดยผู้มีอํานาจ



หาวิธีแก้ทีใช่แล้วลงมือทาํ
Implement Solution

ภารกิจค้นหาโคชและเดก็ทีมหมปู่า ออกจากถําหลวง ทีพวกเราทกุคนลุ้น

ระทกึไปทกุขนัตอนของการค้นหา หนงึกระบวนการย่อยในภารกิจนีคือ การหา

วิธีเข้าไปให้ถึงตวัเดก็ๆ ให้เร็วทีสดุ แข่งกบัเข็มนาฬิ กาทีเคลือนไปนาทีตอ่นาที
.

ซงึก็คือขนัตอนที 3 เรียกว่า Implement Solution นนัเอง
.

กรณีตวัอย่างนี ไม่ต้องพดูพรําทําเพลงมวัแตห่าสาเหตทีุทําให้เดก็ไปตดิในถํา

ตรงไปที Develop Solution เลย !!!
.

ลยุหา Solution ทีมีความเป็นไปได้ (Generate Ideas) ให้มากทีสดุ 

มีความพร้อมทีสดุ ระดมสมองคดิแข่งกบัเวลา

ภารกิจนีมีความเจ๋ง ตรงทีเรามี

ผู้ เชียวชาญหลากหลายสาขา หลาก

หลายประเทศ ทีมาพร้อมประสบการณ์ 

เครืองมือ และกําลงัพล  มนัใจว่ามี 

Solution    เยอะมากทีถกูนําเสนอ

ไปยงัทา่นผู้ว่า

เครดติ: เจ้าของภาพทแีชร์ใน FB
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แต่ทีมงานทีนําโดยท่านผู้วา่ฯ    ซงึรับ

บทบาทเป็น    Project DRI     ได้ผ่าน

กระบวนการจดัรวบรวม ประเมิน และเลือก 

Solution ทีมีประสิทธิภาพและเห็นผลทีสดุ
.

เจ๋งอีกเรืองคือ ในการเลือก Solution

แต่ละอนันนั มีการประเมินความเสียง (Risk 

Management) ทีมีโอกาสเกิดขนึ ทงัต่อผู้

เข้าไปปฏิบติังานและเด็กๆ ในถํา    ด้วยความ 

ซีเรียส นนัหมายถึง Solution ทีมีความเสียง 

หรือขนัตอนทีมีความเสียง     จะถกูประเมินอยู่

ตลอดเวลาทีทําภารกิจ
.

เราจึงเห็น Solution  หลายวิธีถกูเลือก 

และลงมือทํา (Roll-out Solution) โดย

ผู้ เชียวชาญในแต่ละสาขาไปพร้อมๆ กนั

กรณีภารกิจนีแสดงให้เห็นถงึข้อดี

ของการมี   Team Member   

ทีเป็นผู้ เชียวชาญ ทําให้สามารถ

หา Solution ทีเจง๋ๆ ได้หลายทาง 

ชว่ยเพิมโอกาสสําเร็จให้ถงึ

เป้าหมายได้มากขึน

สิงสําคญัของขนัตอนนี คณุสามารถ Filter out 

unacceptable solutions     ทีถกูนําเสนอมา    เช่น 

Solution ทีต้องรออปุกรณ์ หรือความพร้อมใดๆ นานเกินไป 

หรือ ร่างทรง เป็นต้น 
สดุท้ายของขนัตอนนีคือ Solutions ทีถกูเลือก จะต้องได้รับ

การอนมุตัิ โดยผู้มีอํานาจในการตดัสินใจ แล้วลุยเลย !!!

เครดติ: เจ้าของภาพทแีชร์ใน FB



Systematic Problem Solving:  
จะเหน็ได้ว่า เมือคณุมีทกัษะกระบวนการคดิแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ

คณุจะคดิและลงมือทํา    ตงัแตข่นัตอนแรกจนถึงขนัตอน 3  ได้โดยอตัโนมตัิ

ยําว่า...โดยอัตโนมัต ิ!!! เพราะมนัฝังอยู่ในหวัคณุแล้วไง "การคดิเป็นระบบ"
ทกัษะทีทกุคนเรียนรู้และฝึกฝนได้  

“ เมือพิธีกรของ BTV ปักกิง เทเลวิชนั ถามถึงวิธีการสอน

ลูกในโรงเรียนทีเขาสร้างขึนมาเพือลูกชายทงั 5 คน 
Elon Musk said 

“Teach them the Problem Solving”

Six Sigma Coaching by Ploy-พา-Ploen

“

เครดติ: เจ้าของภาพทแีชร์ใน FB
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เลือก Criteria ที พิจารณาลงบนแกน X และ Y
แล้วทีมงานวิเคราะห์ไปทลีะ Solution

สามารถตัด Solution ที อยู่ลําดับท้ายๆ

หรือไม่ยอมรับออกได้



การเรียงลาํดบัความสาํคญัเพือตดัสินใจเลือก

Pay-Off Matrix tool

Pay-Off Matrix เป็นเครืองมือทีช่วยพิจารณาวา่เราจะเลือกอะไรก่อนหลงั 

ช่วยในการเรียงลําดบัความสําคญั (Prioritization)
เราลองใช้ Pay-Off Matrix มาตดัสินใจเลือก Solution ในการค้นหาเด็กๆ 

ในถํากนั
.

เริมจากให้เลือก Criteria หรือ Factor 2 ตวั ทีเกียวข้องกบั Solution ของ

เรา เช่น กรณีถําหลวง อาจจะเลือก Criteria เป็น Effort vs Risk
.

แกน X คือ Effort หมายถึง การลงมือทํายากหรือง่าย

ถ้า Solution นนัๆ ทํายาก ลงแรงเยอะ ก็จะวิงไปทางขวาของแกน X
ถ้า Solution นนัๆ ทําไมย่าก ลงแรงได้ด้วยผู้ เชียวชาญที standby รอพร้อมลงมือ 

อปุกรณ์พร้อม ก็จะวิงไปทางซ้ายของแกน X
.

ทีนีมาพิจารณาอีก Criteria หนึง

แกน Y คือ Risk หมายถึง ความเสียงทีมีโอกาสเกิดขนึจากการลงมือทํา Solution นนัๆ

ถ้าเสียงมาก วิงขนึไปด้านบนของแกน Y
ถ้าเสียงน้อย วิงลงมาด้านลา่งของแกน Y
.

จาก Criteria นี เราก็ประเมินแต่ละ Solution วา่จะลง Quadrant ไหน

หลงัจากนนั เราก็จะสามารถเลือกและเรียงลําดบั Solution ก่อนหลงัได้แล้ว
.

Effort vs Risk เราก็จะเลือกลงแรงน้อย vs ความเสียงน้อย

นนัก็คือ Solution ทีตกใน Quadrant #2 ลา่งก่อน
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ถ้าเลือกพิจารณา    Criteria    เป็น 

Effort vs Impact
Impact คือ ผลทีได้ มีโอกาสเข้าไปหาเด็ก

ในถําได้เร็ว  เราก็จะเลือก  Solution ใน 

Quadrant #1 เป็นทางเลือกแรกๆ

ในความเป็นจริง การเลือกทําหลายๆ 

Solution ทีมีโอกาสสงูจะทําให้ได้ผลลพัธ์

เร็วขนึ

ดงัเช่น กรณีศึกษาถําหลวง ทีทีมงาน

ตดัสินใจเลือก  Solution  หลากหลาย 

เพือแขง่กบัเวลาในการช่วย 13 ชีวิตในถํา

ให้เร็วทีสดุ     กรณีนี ต้นทนุ กําลงัพล ไมใ่ช่

ประเด็นทีจะนํามาคิดป็นข้อจํากดั แต่ในชีวิต

การทํางานของเรา ต้องพิจารณาเรืองต้นทนุ

ในธุรกิจด้วย

การใช้ Pay-Off Matrix คณุสามารถกําหนดแกน X แกน Y ให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ของคณุเองได้

Tool นี จะช่วยให้คณุเลือกเรียงลําดบัอะไรก็ตามได้ด้วยเหตแุละผล ทําให้คณุ

ตดัสินใจไมทํ่าอะไรบางอยา่ง ถ้าสิงนนั ลงแรงมาก แต่ได้ผลน้อย

เมือคณุมีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ คณุจะสามารถคิดแบบนีได้โดยอตัโนมติั 

ยาํว่า โดยอัตโนมัติ !!!

เครดติ: เจ้าของภาพทแีชร์ใน FB



Pay-Off Matrix:  
กระบวนการคดิ วิเคราะห์เลือก Solution ผ่านการใช้เครืองมือทีเลือก

พิจารณาในสงิทีเป็นตวัแปร เราจงึเชือมนัได้ว่า Solution ทีทีมงานตดัสนิใจเลือก

นนั เหมาะสมทีสดุในสถานการณ์ ความเชียวชาญ สงิแวดล้อม และกําลงัพลทีมี

“ เมือเราได ้Solution ทีเหมาะสมทีสดุแลว้ 
ความทา้ทายต่อไปคือ การลงมือทําตาม

แผนงาน “Roll-Out Solution”

Six Sigma Coaching by Ploy-พา-Ploen

“

เครดติ: เจ้าของภาพทแีชร์ใน FB
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Effectiveness = Quality x Acceptance
สําเร็จแค่ไหน  = ความเจ๋งของวิธีแก้ x คนทาํ Say Yes !!!

ทุกสิ งอย่างที  Project DRI ต้องลงมือทําร่วมกับ 
Team member

“What can go wrong?” to identify Risks



การลงมือทาํตามแผน
Roll-Out Solution

เมือทีมงานได้ข้อสรุป Solution ทีเลือกแล้ว พร้อมลงมือทํา ขนัตอนนีเรียกวา่ 

Roll-Out Solution ต่อไปนีคือ ทกุสิงอยา่งทีท่านผู้วา่ฯ ได้ทําอยา่งยอดเยียม
.

✔Action Plan 
แผนในการปฏิบติัการของแต่ละทีมค้นหา ได้วางไว้ชดัเจนตามประสบการณ์ของ

ผู้ เชียวชาญแต่ละทีม
.

✔ Role & Responsibility of team 
ระบบุทบาทหน้าทีของทีมงานแต่ละทีม และแต่ละคนให้ชดัเจน โดยแต่ละทีมจะมี

หวัหน้าทีมเป็นผู้ นําอีกระดบัหนึง
.

❌ นนัหมายความวา่ ใครทีไมไ่ด้อยูใ่นแผนของทีมงาน เมือไปเยียมชมหน้างาน จึงมี

อาการงงๆ วา่มาทําอะไร อ้ออออ...แค่มาเยียม 
.

✔ Communication Plan
เรืองนีท่านลงแรงหนกัมาก เพราะต้องสือสารความเข้าใจให้กบัทีมงาน ญาติของ

เด็กๆ สือมวลชน และผู้ เชียวชาญทีมาจากหลากหลายประเทศ
.

ต้องขอชืนชมในภาษากาย (Body language) 

และภาษาพดู (Verbal language) ของท่าน ทีแสดง

ออกถึงความเข้มแข็ง มนัคงทางอารมณ์ ชดัเจน เด็ดขาด
ในฐานะผู้ นํา ต้องทําให้ทีมงานและกองเชียร์มีความเชือมนั 

มกํีาลงัใจ และสยบขา่วลือต่างๆ ได้

เครดิต: เจ้าของภาพทีแชร์ใน FB
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✔ Training Plan
ในสถานการณ์ยือ 13 ชีวิตในเวลาทีผ่านไปวนัต่อวนั ไมม่ีเวลามาอบรมหรอกค่ะ 

On the job training กนัไปเลย      ไมแ่ปลกทีเราจะเห็นแผน 2 แผน 3 แผน 4 
ปรับไปตามสถานการณ์จริงในหน้างาน
.

✔ Pilot   ก็เช่นกนั อยากเจาะรูตรงไหน ประเมินวา่มีโอกาส ลยุเลย !!!
.

✔ Required Resources
จะเห็นวา่ ท่านผู้วา่มีการประสาน                                                                    

กําลงัพล ผู้ เชียวชาญจากหน่วยงานต่างๆ                                                                                

ทีรู้ฝีมือกนัดี     และทีประทบัใจทีสดุคือ                                                               

อาสาสมคัร จิตอาสา ทีตบเท้าหลงัไหล                                                                               

เข้ามาด้วยใจทีมุง่มนั นบัถือนําใจและ                                                                                

บญุคณุของทกุท่านมาก

28

เครดติ: เจ้าของภาพทแีชร์ใน FB
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✔ Risks / What can go wrong?
เนืองจากเป็นภารกิจทีมีความเสียงมากมายหลายจดุ ทีมงานมีการประเมินความเสียง

เป็นระยะๆ มทีงัเสียงทีมองเห็น แต่ทีน่าห่วงคือ เสียงทีเรามองไมเ่ห็น

Risk Management คืออีกหนึงทกัษะทีทีมงานทําได้ดีเยียม

✔ Define measure of success
         ในแต่ละแผนทีลงมือทํา มีการวดัผลลพัธ์เป็นระยะ เพือรู้ความคืบหน้าของความสําเร็จ
.

ทงัหมดทีร่ายมาคือ สิงทีท่านผู้วา่ Project DRI ต้องทําอยา่งเร่งด่วนด้วยใจระทึก
.

ทกุครังจะมีความคิดเห็นใน Social ทีพยายามช่วยวิเคราะห์ มองมมุต่าง อยูน่อกพืนที

แล้วพยายามอีกครังทีจะแนะนํา Solution ของตวัเองให้กบัทีมงาน ทีอยูใ่นพืนที

แล้วอีกหลายต่อหลายครัง ทีมีคําถามถามวา่ ทําไมใช้วิธีนี ไมเ่ห็นจะได้ผล ทําไมไมทํ่าแบบนี 
.

อยากจะบอกวา่ทีมงานทีเขาอยูห่น้างานจริง เขามีการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ 

คิดอยา่งเป็นระบบ ตระหนกัในทกุสิงอยา่ง ก่อนจะลงมือทําแล้ว
.

You just respect them !!! อยูห่่างๆ อยา่งห่วงๆ
.

เพราะถ้าคณุมนัใจวา่ คณุมีกระบวนการคิดแก้ปัญหาอยา่ง                                           

เป็นระบบแล้ว แสดงวา่ คณุได้ Solution ทีเหมาะสมทีสดุ                                           

ณ ตอนนีแล้วละ่   ลุยเลย !!!

เครดติ: เจ้าของภาพทแีชร์ใน FB
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Roll-Out Solution:  
ก่อนลงมือทําตามแผน มีคําถามสําคญัคือ “What can go wrong?” 

จะมีอะไรเกิดขนึทีผิดไปจากแผนได้ หาคําตอบให้ได้ แล้วคณุจะได้เตรียมแผนรองรับ 

แผน 2 แผน 3.....ทีเรียกว่า ‘Contingency Plan’

“ การสญูเสียวีรบรุุษ ก่อใหเ้กิดการถอดบทเรียนหลายศาสตร์

ทีสําคญัทีสดุคือ การเรียนรู้ที จะให้ ใหโ้ดยไม่หวงัผลตอบแทน   

ใหก้บัคนแปลกหนา้ทีไม่เคยรู้จกั คนไทยทงัประเทศไดแ้รงบนัดาลใจ

สง่ต่อ “Go Giver” ช่วยเยียวยาหวัใจของครอบครัวทา่น

“จ่าแซม” จ.อ.สมาน กุนัน 

Six Sigma Coaching by Ploy-พา-Ploen

“

เครดติ: เจ้าของภาพทแีชร์ใน FB
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and Celebration
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การให้กาํลงัใจ การชืนชมในความสาํเรจ็
Recognition, Reward and Celebration

หลงัจากเรามาถงึขนัตอนทีเรียกว่า Roll-Out Solution  เป็นขนัตอนทีนํา Solution
ในการแก้ปัญหาใดๆ ไปลงมือทํา   มีการระบบุทบาทหน้าทีของแต่ละคนชดัเจน      มีการติดตาม

วดัผลลพัธ์ทีได้เป็นระยะๆ
.

สงิทีแนะนําให้ต้องทําขนานกนัไป   เมือเริมเห็นความคืบหน้าของการทํางาน   คือ     การ

Recognition, Reward & Celebration
.

กรณีถําหลวง    เราจะเห็นการให้กําลงัใจ     การชืนชม    การแสดงออกถงึการยอมรับใน

ความสามารถ ความมุ่งมนั ทุ่มเทของทีมงาน ผ่านออกมาหลากหลายรูปแบบ
.

ไม่ว่าจะเป็น  น้องเจ้าของร้านซกัอบรีด  ทีต้องทํางานแข่งกบัเวลาในการซกั อบ แล้วกรี็ดชดุ

ยนิูฟอร์มของทีมงาน คือจะบอกว่า แค่ชดุทีใสแ่ห้งสะอาด มนัเพิมพลงัในการทํางาน แบบวดัสเกล

ไม่ได้เลยนะ กราบน้องเขาไว้ในทีนีค่ะ
.

คณุลงุวยัใกล้  60  ทีควกัเงินตวัเอง  เติมนํามนัรถเครือง (ภาษาเหนือ)   ขีรับสง่ผู้ เกียวข้อง

เดินทางเข้าออกในเส้นทางทีรถยนต์ไม่สะดวก   ตงัแต่เช้ายนัดกึ     หน้าตาคณุลงุอิมเอม    มุ่งมนั 
รู้สกึภมูิใจทีเป็นคนหนงึทีมีสว่นร่วมในภารกิจระดบัประเทศนี        ในทางกลบักนัคณุลงุเองกไ็ด้รับ 

Recognition จากคนอืนเช่นกนั 
.

นกึถงึฟีลของคนแก่ ทีรู้สกึตวัเองยงัมีคณุค่า ยงัทําประโยชน์ได้ขนาดนี ซูฮกคณุลงุ  และยงัมี พี ป้า 

น้า อา บรรดาแมค่รัว  ทีหงุหาจดัเตรียมอาหาร  คาวหวาน  ส้มตํายนับาริสต้าชงกาแฟหอมกรุ่นไป

ทงัดอย ทําให้นกึถงึบรรยากาศบ้านนอกเวลามี event สาํคญั  #บรรยากาศทดีต่ีอใจ
.

.งานบวช งานแต่งงาน ขนึบ้านใหม่ แรงงานไม่ต้องจ้าง ชาวบ้านจะหลงัไหลมาช่วยตามความถนดั

ของตวัเอง บรรยากาศทีถาํหลวง ก็คงเช่นกัน
.

นีคือการ Engagement และให้กําลงัใจซงึกนัและกนัของทกุคน ในช่วงเวลาทีเฝ้ารอความหวงั
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ทกุสงิทีกลา่วมา เราเห็นได้ชดัตงัแต่ทีมงานยงัไม่เริมดํานํา กําลงั

 เริมไต่ขนึเขา ยงัหารูเจาะไม่เจอ ทีมสบูนําพงึเริมลาํเลยีงอปุกรณ์เข้ามา

การให้กําลงัใจ ชืนชม  หลอ่หลอมความเป็นทีมเดียวกนั ก้าวสู่

เป้าหมายเดียวกนัอย่างไม่ยอมแพ้ นีคือหวัใจของ Teamwork
.

ทีมงานถําหลวง มีการสอืสารทางภาษากาย ทีบง่บอกถงึ  Recognition ซงึกนัและกนั

โมเม้นท์ของการสวมกอด เกาะไหล ่จบัมือ Give me five  รอยยิม นนัคือภาษากายทีเรา

สมัผสัได้ แม้จะดผู่านหน้าจอ และในวินาทีทีท่านผู้ว่า Communicate ว่า ทีมดํานําเจอน้องๆ 

13 คนแล้ว ผู้ เขียนมนัใจจนได้ยินเสยีงโห่ร้องกกึก้องจากทีมงานทกุคน ด้วยความยนิดี ด้วยความ

ตืนตนั ยกภเูขาออกจากอก นนัคือโมเม้นท์ของการ Celebration เลก็ๆ ในความสาํเร็จก้าวแรก
.

แม้แต่เราทีวนเวียนเฝ้าดคูลปิ เสพข่าวหน้าจอ ยงันําตาคลอเมือทราบข่าวดีทีลุ้นระทกึทีสดุแห่งปี

แน่นอนว่า มีโมเม้นท์ของ Celebration หลากหลายทงัในพืนทีและนอกพืนที
.

การสวมกอด นําตาไหลพราก รอยยิมทีหบุไม่ลง มิตรภาพทีงอกงามของคนทีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน

เครดิต: เจ้าของภาพทีแชร์ใน FB



Recognition, Reward and Celebration:  
ย้อนกลบัมาดกูารทํางานของเรา ในการแก้ปัญหาใดๆ ก็ตาม เราก็ต้องมี

โมเม้นท์เหลา่นีเชน่กนั “การชืนชมทีมงานทีช่วยกนัแก้ปัญหา”
.

สรุปของสรุป ขัน้ตอนนี้งา่ยๆ แคใ่ห้ กาํลงัใจ ชืน่ชมทมีงานวา่
"เฮ้ ย !!! พวกคุณเจง๋วะ่ ทาํไดไ้งเน่ีย "

"ขอบคุณทุกคนทีทุ่ม่เท มนัช่ วยผลงานพวกเราได้เยอะมาก"
มนัจะพคีของพคี ถา้คนทีพู่ดออกมาเป็น หวัหน้ าและผู้ บรหิาร

“
Six Sigma Coaching by Ploy-พา-Ploen

“คนทาํงานจะมกีาํลงัใจทีจ่ะทาํอะไรไดอ้กีเยอะ เลย
ปล. เหมอืนชมลูกคะ่ ชม แล้ วเด็กๆ จะทาํสุดตวั แแ
กระบวนการนี้ใหอ้ะไรตอ่ยอดมากมาย Teamwork,
Engagement, เห็น Leadership ของใครบางคน 
เห็น Talent ทีจ่รสัแสงจากการลงมอืทาํ etc.          
ลองฝึกกนัดนูะคะ มนัเจ๋ งจรงิ .ๆ

เครดิต: เจ้าของภาพทีแชร์ใน FB
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Sustain Performance
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เครดติ: เจ้าของภาพทแีชร์ใน FB
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Why is it Importance?
ลงแรงไปแล้ว ต้องเห็นการเปลี ยนแปลงและผลลัพธ์ทียังยนื

Why is it so Difficult?
คนไม่ชอบการเปลี ยนแปลง จึงกลับไปทพีฤติกรรมเดิมๆ

เราหาวิธีใหม่เพื อแก้ปัญหา ถ้ากลับไป ทาํแบบเดิม ก็ได้ผลแบบเดิม 
คุณจะหวังผลลัพธ์ทดีีขึ นได้อย่างไร



ติดตามผลและทาํให้ยงัยืน
Sustain Performance

ขนัตอนสดุท้ายของกระบวนการคิดแก้ปัญหา

อยา่งเป็นระบบ คือ Sustain Performance 

“การติดตามผลและทําให้ยงัยืน”
. บอ่ยครังทีคณุมีคําถามวา่ “แก้ปัญหาไปแล้ว 

ไมรู้่ดีขนึรึเปลา่”
“แก้ปัญหาดีขนึได้แค่ 3 เดือน กลบัมามีปัญหา

เหมือนเดิมอีกแล้ว”
ไมแ่ปลกหรอกค่ะ เพราะเมือคณุลงมือ 

Roll-Out Solution แล้ว 

คณุได้ติดตามวดัผลหรือไม?่ 

คณุจะแน่ใจได้อยา่งไรวา่ คนทีเกียวข้องเขาทํา

ตามวิธีแก้ไขทีคณุเลือกมา?
   แล้วถ้ามีพนกังานใหมเ่ข้ามาร่วมงาน คณุคิดวา่

เขาจะเข้าใจในเรืองราวแค่ไหน?

การเปลียนแปลงเป็นเรืองปกติ คณุมีหน้าทีติดตามผล ประเมิน แล้วปรับเปลียนไปตาม

สถานการณ์ สิงสําคญัคือ คณุต้องรู้ตวัทนัทีเมือ Something went wrong แล้วลงมือ     

ระบปัุญหาให้ชดัเจน-หาสาเหตทีุแท้จริงให้เจอ-หาวิธีแก้ทีใช่ลงมือทํา-ติดตามผล  อีกรอบ

รีรันกระบวนการคิดแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ นนัเอง แต่คณุจะทําได้เร็วขนึ แบบอตัโนมติั !!!
“ศาสตร์ของ Six Sigma จะให้ติดตามผลลพัธ์อย่างนอ้ย 12 เดือน เพือเห็นความยงัยืน”

เครดิต: เจ้าของภาพทีแชร์ใน FB
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ในขนัตอนสดุท้ายของกระบวนการคิดแก้ปัญหา จะมีการสรุป Key learning   คือ 

สรุปการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา Plus & Delta อะไรทีทําได้ดีและอะไรทีควรปรับปรุงใน

ครังหน้า   และดวูา่จะมี   Opportunity to improve in another areas  อีก
หรือไม ่เพราะปัญหาของคนเราเป็นอะไรทีเจอทกุวนั ไมว่า่จะในชีวิตประจําวนัและการทํางาน

Continuous Improvement   คือสิงทีอยากให้ทกุคนมี   เมือคณุมีทกัษะใน

การคิดเป็นระบบแล้ว คณุก็สามารถแก้ปัญหาในเรืองต่อไปได้ ง่ายขนึ เก่งขนึ เร็วขนึ

Key learning และ Plus & Delta 
ของกรณีถําหลวงก็เช่นกนั ทกุหน่วยงานได้

เรียนรู้ ถอดบทเรียนหลากหลายศาสตร์ และ

นําไปปรับปรุงในหน่วยงานตวัเอง

. แน่นอนเช่นกนั น้องๆ 12 คนและโคช

ได้รับบทเรียนทีมีค่า  สง่ผลต่อการดํารงชีวิต

ต่อไปอยา่งมีคณุค่า      และสามารถต่อยอด

”การเรียนรู้ทีจะให้” จากสิงทีน้องๆ ได้รับ

จากคนทวัโลกต่อไป 

We all are growing up ^__^

เครดิต: เจ้าของภาพทีแชร์ใน FB

เครดิต: เจ้าของภาพทีแชร์ใน FB
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“ปญัหาเป็นอะไรทีเ่จอทุกวนั  

แตว่ธิกีารคดิแก้ ปญัหาทีถู่กต้ อง.....ไมใ่ช่ ทกุคนทีม่ี
“ 

ขอบคุณทุกส่ิงอยา่งทีท่าํให้ ผู ้ เขยีนมโีอกาส “ถอดบทเรยีนทาง 
Systematic Problem Solving  ตามรอย 13 ชวีติทมีหมูป่ า”  

“

ขอบคุณผู ้ อา่นทุกทา่นทีเ่รยีนรู ้ ไปดว้ยกนัคะ่

เครดติ: เจ้าของภาพทแีชร์ใน FB



LEARNING IS JOURNEY

THANK YOU

My contact channel

Six Sigma Coaching by Ploy-พา-Ploen

Ploypilin5454@gmail.com


