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เป็นที่ทราบกันว่าบันทึกไคเซ็นส�าหรับเขียน ไคเซ็นท่ีลงมือ

ด�าเนินการแล้วเสร็จ อย่างง่ายน้ัน ต้องสามารถเขียนได้ ภายใน 3 

นาที ภายใน 100 ตัวอักษร  แต่ทว่ำ มีเสียงบอกว่ำกำรที่จะให้เขียน

ออกมำทุกเดือน ทุกเดือน ตลอดไปเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หำกเป็น 

สถานปฏิบัติงานที่ท�าไคเซ็นได้ดี กำรที่จะท�ำไคเซ็น 1 เรื่องต่อเดือน 

เปน็เรือ่งทีท่�ำไดไ้มย่ำก แตห่ำกไมใ่ชส่ถำนปฏิบตังิำนแบบน้ันแลว้ กำร

ท�ำไคเซน็ 1 เรือ่งตอ่เดอืน คงกลำยเปน็วำ่ หมดมกุไมรู่จ้ะเขยีนอะไร

ลงไป ซึ่งเป็นเช่นนั้นจริง เนื่องจำกมี สถานปฏิบัติงานที่ท�าไคเซ็นได้

ง่าย และ สถานปฏิบัติงานที่ท�าไคเซ็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับประเภทงำน 

ประเภทธุรกิจ เช่นน้ันแล้ว ส�ำหรับ สถานปฏิบัติงานที่ท�าไคเซ็นได้

ยาก ควรท�ำอยำ่งไรด ีสถานปฏิบตังิานทีไ่ม่สามารถท�าไคเซน็ได ้➝ 

เขียนไม่ได้ แม้เพียง 1 เรื่องต่อเดือน ควรท�ำอย่ำงไรดี

ค�ำตอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีง่ำยมำก น่ันคือ เร่ืองที่ไม่สามารถ

เขียนได้ ก็ไม่ต้องเขียน

หลักการส�าคัญของไคเซ็น คือ

✽	 ไม่ต้องท�ำเรื่องที่ท�ำไม่ได้  

✽	ท�ำเรื่องที่สำมำรถท�ำได้

✽	 ท�ำในขอบเขตที่สำมำรถท�ำได้

กฎนี้ยังปรับใช้กับกำร เขียนแสดงไคเซ็น ➝ การท�าไคเซ็น

ให้ปรากฏชัด ได้ด้วย หมำยควำมว่ำ ไม่จ�ำเป็นต้องฝืนเขียนใน เรื่อง

ที่ไม่สามารถเขียนได้

 ก่อนอื่น เขียนเฉพาะจุดปัญหาออกมา 

เรื่องที่สำมำรถเขียนได้ให้เขียนออกมำเรื่อย ๆ แล้วสิ่งที่เขียน

ได้คืออะไร สิ่งนั้นคือ ปัญหา หำกเป็นปัญหำแล้วไม่ว่ำเท่ำไหร่ก็

สำมำรถเขียนได้ ตัวอย่ำงเช่น

✽	 ล�าบากเพราะเรื่องนี้ ✽	 ไมช่อบเรือ่งนีใ้นการท�างาน

✽	 ร�าคาญใจ ✽	 วุ่นวาย

✽	ท�ายาก ✽	ผิดพลาด 

✽	ลืม  ✽		ช้า 

✽	 รั่วไหล ✽	ขัดแย้ง  

✽	อันตราย ✽	 ไม่สบายใจ เป็นต้น

ก่อนอื่น

เขียนเฉพาะจุดปัญหาออกมา

กรอกเฉพาะช่องปัญหา

วุ่นวาย

ลำ บาก

บันทึก

เหน่ือย

เร่ืองแบบ
โน้น

เร่ือง
แบบน้ีรำ�คาญใจ

เหน่ือย เดิน
ไป

เดิน
มา

มีปัญหา
แบบน้ี

การตรวจสอบงานเป็นประจ�า ด้วยบันทึกไคเซ็น

หากเปน็เรือ่งนีแ้ลว้จะใหเ้ขยีนลงในกระดาษ 10 แผน่ หรอื 20 

แผ่น ก็สามารถเขยีนออกมาได้ ถ้าหากใหเ้ขยีนเพยีง 1 หรอื 2 แผน่ จะ

กลายเป็นถูกต่อว่าว่า ขี้งก ได้ เขียนแสดงเรื่องที่สามารถเขียนได้ออก

มาเรื่อย ๆ โดย ไม่ต้องเสียดาย หากเขียนแสดงเรื่องที่ร�าคาญใจออก

มาทั้งหมดแล้วจะท�าให้เกิดความรู้สึกสบายใจขึ้นมาได้

✩

บันทึก เรื่องที่ไม่ชอบ หรือ เรื่องที่ล�าบาก ลงใน ช่องปัญหา 

ของแบบฟอร์มไคเซ็น จ�านวน 10 แผ่น เช่นนั้นแล้ว จะเกิดอะไรขึ้น 

ก่อนอื่น สามารถ แบ่ง ออกได้เป็น

✽	 เรื่องที่สามารถท�าได้ทันที

✽	 เรื่องที่ไม่สามารถท�าได้ทันที

หลังจากนั้น ด�าเนินการตามหลักการของการลงมือท�าไคเซ็น

ที่ว่า

✽	 ท�ำเรื่องที่สำมำรถท�ำได้ทันที  

✽	 ท�ำเรื่องที่ไม่สำมำรถท�ำได้ในภำยหลัง

เพราะว่าเริ่มท�าจากเรื่องที่สามารถท�าได้จึงสามารถท�าได้

ทันที หากท�าเช่นนั้นแล้ว ก็จะสามารถบันทึกใน ช่องมาตรการแก้ไข 

และ ช่องผลที่ได้ 

ดังนี้ การบันทึกใน แบบฟอร์มไคเซ็น ก็จะเสร็จสมบูรณ์ หาก
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เร่ืองท่ีสามารถ
ท�าได้ทันที

เรือ่งทีไ่ม่สามารถ
ท�าได้ทนัที นกึถึงไคเซน็ทีล่งมอืท�ำไปแล้ว 

แล้วค่อยเขยีนทหีลัง

เขยีนเฉพำะในช่อง
ปัญหำก่อนลงมอืท�ำจรงิ

ระหว่ำง
รอ

อมื..ไคเซน็ใน
ตอนนัน้คอื...

จุดปัญหา

มปัีญหาแบบนี้

มาตรการแก้ไข

ว่ำงเปล่ำ

เป็นวิธีการนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถานปฏิบัติงานใดก็จะสามารถเขียน

บันทึก 1 แผ่นต่อเดือน ได้อย่างง่ายดาย

  ไมส่ามารถนกึการท�าไคเซน็ออกหลงัจากท�าไคเซน็ไปแลว้

คนทีพ่ดูวา่ “สถานปฏบิตังิานของตนเองไมม่ไีคเซน็ใหท้�ามาก

นกั” คอื คนทีพ่ยายามเขยีนโดยการนึกถึงเรือ่งท่ีท�าไคเซน็ไปแลว้ทหีลงั 

หากเปน็เรือ่งที ่เปลีย่นมาก อาจสามารถนกึออกหลงัจากเวลาผา่นไป 

1 เดือนแล้ว แต่หากเป็นเรื่องที่ เปลี่ยนน้อย = ไคเซ็นเล็กน้อย แล้ว 

ส่วนใหญ่จะนึกไม่ออก

ด้วยเหตุนี้ จึงกลายเป็นว่า งานหรือสถานปฏิบัติของตนเอง

ไมค่่อยมกีารลงมอืท�าไคเซน็ แตว่า่ วธิกีารพดูแบบนัน้ไมถ่กูต้อง ต้อง

พูดว่า ไม่มีการลงมือท�าเรื่องใหญ่ ๆ  ที่สามารถนึกออกได้ทันที ต่าง

หาก นั่นคือ ไม่ได้หมายความว่างานหรือสถานปฏิบัติงานแบบนี้ไม่มี

การลงมือท�า ไคเซ็น = เปลี่ยนเล็กน้อย

แตเ่นือ่งจากเปน็ การเปลีย่นเลก็ = การเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย 

เมื่อลงมือท�าจริงแล้ว ภายในสมองจะแบ่งประเภทเรื่องเหล่านี้เป็น

✽	 ไม่เพียงพอที่จะเก็บไว้ ✽	ไม่ใช่เรื่องที่ต้องบันทึก 

ดว้ยเหตนุี ้จงึไมส่ามารถนกึออกไดใ้นทนัท ีเรือ่งท่ีไมส่ามารถ

นึกออกได้ ก็เปรียบเหมือนเรื่องที่ ไม่มีอยู่จริง

ท�าใหคิ้ดไปว่า งานหรอืสถานปฏิบติังานของตนเองไมม่กีาร

ท�าไคเซ็น กลายเป็นว่าไม่สามารถเขียนส่งเดือนละเรื่อง

เพื่อให้ไม่เกิดสภำพแวดล้อมที่เลวร้ำยเช่นนี้ท�ำได้โดยกำร

เขียน ปัญหา ที่ตระหนักได้ลงใน ช่องปัญหา ก่อนลงมือท�ำไคเซ็นจริง 

ไม่ใช่กำรเขียนโดยพยำยำมนึกหลังจำกที่ได้ ลงมือท�าไคเซ็นไปแล้ว 

ถึงจะเปน็ไคเซน็ แต่หำกได้ท�ำกำรแกป้ญัหำไปแลว้ ถงึแมจ้ะเปน็เรือ่ง 

เล็กน้อยที่ไม่ส�ำคัญ แต่ก่อนหน้ำนี้ต้องเป็น ปัญหาที่ส�าคัญ อย่ำง

แน่นอน เช่น

✽	 ร�ำคำญใจ ✽	วุ่นวำย 

✽	 ไม่ชอบใจ      ✽	ล�ำบำก เป็นต้น

หำกเป็นขั้นตอนนี้แล้ว สิ่งเหล่ำนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องที่เขียนแสดง

ไม่ได้ หรือเรื่องที่ไม่ส�ำคัญ ในตอนนั้น สำมำรถเขียนแสดงในช่อง

ปญัหำของแบบฟอรม์ไคเซน็ได้มำกมำยไมส้ิ่นสุด ทีเ่ปน็เชน่นัน้เพรำะ 

ขณะนี้ ก�ำลังล�ำบำกเพรำะเรื่องเหล่ำนี้อยู่
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