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“เวลำประชุมช่วงพักกลำงวัน ก็จะถำมทุกคนว่ำไคเซ็นแบบนี้
เป็นยังไงบ้ำง? ไอเดียหนึ่งอันท�ำให้เกิดไคเซ็นได้ตั้ง 5 เรื่อง 6 เรื่องเลย
นะ ถ้ำมีของเกะกะ ก็เก็บกวำดเพิ่มพื้นที่ แต่ยังไม่จบเพียงแค่นั้น 
สำมำรถน�ำพืน้ทีไ่ปใช้ประโยชน์อืน่ได้ไหม กจ็ะช่วยแนะน�ำไปอย่ำงนี”้

■ บริษัทมีความชัดเจนในเรื่อง มุ่งท�าไคเซ็น

“คนที่พูดว่ำเน้นคุณภำพมำกกว่ำปริมำณก็มี แต่ว่ำคนที ่
ท�ำไคเซ็นปริมำณมำกก็คือ คนที่ท�ำไคเซ็นที่มีคุณภำพมำกด้วย”  
คุณเอสึจิ คุโบะโมโตะ ส�านักส่งเสริมไคเซ็น กล่าว

บรษิทัของเรานัน้ จ�านวนเรือ่งต่อคน เป็นล�าดบั 2 ของประเทศ
ญีปุ่น่ เฉลีย่ท�าไคเซน็คนละ 315 เรือ่งต่อปี ถามว่าท�าไมถงึท�าได้ขนาด
นี ้กเ็พราะว่า ใช้ปรมิาณไคเซน็ในการประเมนิผลงาน ยกตวัอย่างเช่น 
เดือนนึงส่งมากกว่า 40 เรื่องจะได้ 5 คะแนน ถ้าไม่ถึง 25 เรื่อง ได้ 1 
คะแนน  เหล่านี้คือ มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ชัดเจน

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าท�าไคเซ็น 1 เรื่อง สามารถท�าไคเซ็นกว่านี้อีก
ได้ไหม ท�าให้มีการท�าไคเซ็นต่อเนื่องจากของเดิมออกไปอีก สามารถ 
สร้างเป็นวัฒนธรรมไคเซ็นเซ้าซี้ ตามติด ซึ่งท�าให้เกิด ไคเซ็นที่มี

คุณภาพดีเยี่ยม เกิดขึ้น

คุณฮิโรชิ ฟุจิกาวะ คุณมิจิโกะ โกดะ บริษัท ไดโอเปเปอร์เทค จ�ากัด

คนบา้ไคเซ็น ของบริษัทที่มีจ�านวนไคเซ็น

อันดับ 2 ของประเทศ เป็นคนเซ้าซี้ ตามติด !

ชีวประวัติ คนบ้าไคเซ็น 2
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เดือนนึงประมาณ 
40 เร่ืองได้ครับ ตอน
แรกก็เขียนใส่สมุด  

แต่ว่ามันยุ่งยากก็เลย
จำ เอาเองครับ ตอน
น้ี ก็จะรวบรวมตอน

ส้ินเดือนแล้วอินพุทใส่
คอมพิวเตอรไ์ว้ครับ

คนบ้าไคเซ็น คุณฮิโรชิ ฟุจิกาวะ

บริษัท ไดโอเปเปอรเ์ทค จำ กัด
สำ นักพิมพแ์ละบริษัทส่ิงพิมพต์ามความต้องการ รวมท้ัง แคตตาล็อค และแผ่นพับ กระดาษก็อปป้ี งาน
ท่ีเก่ียวข้องกับการตัดแปรรูปกระดาษ สำ นักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ีอำ เภอชิโกกุชูโอ จังหวัดเอฮิเมะ

ท�าไมจึงสามารถท�าไคเซ็นจ�านวนมากขนาดนี้ได้ นั่นก็เพราะ
ว่าการท�าไคเซ็นแบบสั่งสม เซ้าซี้ ตามติด

■ คุณฮิโรชิ ฟุจิกาวะ พนักงานอันดับ 1 ฝ่ายชาย

ในคร่ึงปีแรกเป็นผูท้�าไคเซน็ได้จ�านวนมากทีส่ดุเป็นอนัดับหนึง่
ในบริษัท เป็นคนรุ่นเก๋าที่สามารถท�าไคเซ็นได้เฉลี่ยเดือนละ 40 เรื่อง
ตลอดระยะเวลา 28 ปีท่ีเข้ามาท�างาน ปัญหาท่ีนึกขึ้นได้ก็ท�าการ 
ไคเซ็นแก้ไขไปทีละเรื่อง ๆ 

“ผมเป็นคนท่ีท�ำผดิหรอืไม่กล้็มเหลวอยูเ่สมอครบั กเ็ลยได้ท�ำ
ไคเซ็นอยู่เรื่อย” เป็นค�าพูดถ่อมตน เพราะคงไม่มีใครที่ท�าผิดได้เดือน
ละถึง 40 เรื่องแน่ ๆ  เรื่องจริงก็คือ ถ้าท�า ไคเซ็นเรื่องหนึ่ง ถ้ามันยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ ซึ่งไม่ได้หยุดอยู่แค่ไคเซ็นแล้ว
ปัญหาจึงลดลง แต่ได้พยายามท�าให้ไคเซ็นจนไม่มีปัญหาและไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ การท�าไคเซน็เรือ่งท่ีเก่ียวข้อง ต่อเน่ืองไปอีกก็เป็น
ความถนัดของเขาอีกด้วย เมื่อแสดงจุดที่ควรระวังแล้ว ในเครื่องจักร
ใกล้ ๆ  กเ็ขยีนแสดงด้วยว่า “วนัที.่..เดอืน...” ตรวจสอบเรยีบร้อย ความ
กว้าง ความลึกของการใส่ใจไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เลย

เดือนหน่ึงจะทำ ไคเซ็นประมาณ 28 เร่ือง
เพราะว่าจำ ไม่ค่อยได้ก็เลยเขียนเอาไว้ในสมุด
ละเอียดก็มี เขียนแต่หัว (หัวข้อ) ไว้ท่ีแบบฟอรม์
ไคเซ็นก็มี แล้วพอมีเวลาค่อยเขียนเติมลงไปให้

ครบ เพราะแทนท่ีจะจำ ไว้ในหัวอย่างเดียว
ควรจะเขียนเอาไว้สักหน่อยจะดีกว่า

พวกชอบสะสมทีละนิด

คนบ้าไคเซ็น คุณมิจิโกะ โกดะ

ผมจะแนะนำ ให้ทุกวันคิดถึงปัญหาใน
ขณะทำ งาน เป้าหมายคือ คนละ 30 เร่ือง

ต่อเดือน แต่ก็ไม่ได้บังคับ

สำ นักงานไคเซ็น คุณเอสึจิ คุโบะโมโตะ

■ คุณมิจิโกะ โกดะ พนักงานอันดับ 1 ฝ่ายหญิง

นางสาว คนบ้าไคเซน็เป็นคนทีม่หีน้าทีจ่ดัการงานในทีท่�างาน
ด้วย คุณมิจิโกะ โกดะ ท�างานที่บริษัทมา 24 ปี เป็นผู้ที่ท�าไคเซ็นมาก
ทีส่ดุในกลุม่พนกังานหญงิ โดยครึง่ปีแรกท�าได้ถงึ 182 เรือ่ง เป็นล�าดบั
ที ่4 ของทัง้บรษิทั เป็นคนทีม่คีวามสามารถให้การจดัการทศิทางไคเซน็ 
ของที่ท�างานเป็นอย่างมาก

*อ้างอิงจาก “การสำ รวจผลไคเซ็นและข้อเสนอแนะ” ฉบับปี พ.ศ.2552
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ไคเซ็นเซ้าซี้

ตามติดของ

คุณฟุจิกาวะ

1

แค่ ลด

ยังไม่จบ !

ต้อง ท�ำจน 

เลิก !

สลิตเตอร์

ท่ออากาศ

สายล็อค

ด้านหน้าเคร่ืองจักรท่ีเรียกว่าสลิตเตอร์
จะเป็นทางผ่านของท่ออากาศ

เมือ่ท่อสัน่จะท�าให้มสีภาพไม่ดี 
จึงใช้สายลอ็คมดัท่อไว้

แต่ว่าบางคร้ังสายล็อคก็หลุดลงไป
ในผลิตภัณฑ ์ทำ ให้เกิดเคลมจากลูกค้า

อ๊ะ !

จึงทำ ตารางตำ แหน่งท่ีใช้
สายล็อค เพ่ือใช้ตรวจสอบ
ว่าสายล็อคหลุดไปหรือไม่

โดยดูจากตารางน้ี

เคลมน้อยลงก็จริง “ถ้าทุกจุดไม่ใช้สายล็อค
มัดเอาไว้แบบน้ี จะทำ ให้เกิดสภาพไม่ดีจริง ๆ 

หรือ” “อาจจะมีบางจุดท่ีไม่ต้องมัดไว้ก็ได้”
ลงมือตรวจสอบทันที !

ลองเลิกมัดจุดท่ีถึงจะส่ันก็ดูไม่น่าจะมีปัญหา
อะไร จึง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้สายล็อคไว้
ก็ไม่เป็นอะไร ทำ ให้ ลดเวลาในการตรวจสอบ

ลงไปได้มาก !
ย่ิงไปกว่าน้ัน --

ปัจจุบัน กำ ลังอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบว่า สามารถเลิกทำ ได้

ทุกจุดหรือไม่ !


