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การใช้ปัญญาของคนอื่นให้เป็นประโยชน์
ด้วยการใช้จุดปัญหาร่วมกัน คือ

Know How อย่างรวดเร็วแบบไคเซ็น
ต่อ จากฉบับที่แล้ว
เมื่ออธิบายวิธีบันทึกแบบแบ่ง ว่าก่อนอื่น
✽ เขียนเฉพาะ จุดปัญหา ก็พอแล้ว
✽ บันทึกเฉพาะ ช่องปัญหา ก็พอแล้ว
ก็มเี สียงแสดงความโล่งอกออกมาว่า “เข้าใจแล้ว ถ้าเป็นแบบ
นี้ก็ง่าย” “ถ้าเป็นแบบนีไ้ ม่ว่าใครก็สามารถท�ำได้” แต่ว่า อีกด้านหนึ่ง
ก็มคี ำ� ถามออกมาว่า “รูว้ า่ สามารถเขียนได้โดยง่าย แต่มคี วามจ�ำเป็น
อย่างไรที่ต้องเขียนแสดงในแบบฟอร์มไคเซ็น” นอกจากนี้ ยังมีความ
คิดเห็นที่ว่า “แทนที่จะต้องเขียนแสดงไคเซ็นที่ด�ำเนินการเสร็จแล้ว สู้
ไปท�ำไคเซ็นต่อไปจะดีกว่าหรือไม่” เช่นนั้นแล้ว จึงมีพนักงานบริษัท
ส่วนใหญ่กล่าวว่า “จริงด้วย ถ้าหากมีเวลาว่างเขียนเรือ่ งแบบนัน้ แล้ว
เอาเวลานั้นไปท�ำไคเซ็นต่อไปดีกว่า”
แต่จะหลงทางกับค�ำกล่าวแบบนี้ไม่ได้ เนื่องจากมีเหตุผลใน
การที่ให้เขียนแสดงออกมา เพราะว่ามี ความแตกต่างอย่างมาก
เกิดขึ้นใน ไคเซ็นที่อุตสาห์ลงมือท�ำ ระหว่าง
1. กรณีที่ท�ำแล้วท�ำเลย
2. กรณีที่เขียนแสดงเป็นบันทึกไคเซ็นแบบง่าย
หากไม่มี ความแตกต่าง นี้แล้ว ไม่มีความจ�ำเป็นใด ๆ ที่
ต้องเขียนแสดงออกมา ไคเซ็น คือ การเลิกท�ำ เรื่องที่ไม่จ�ำเป็น
อย่างรวดเร็ว

การทำ�แล้วทำ�เลยไม่ทำ�ให้เกิดความต่อเนื่อง ไม่เกิดความ
แพร่หลาย

ความแตกต่างอย่างมาก คืออะไร นัน่ ก็คอื การด�ำเนินกิจกรรม
ไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง ➞ ท�ำให้แพร่หลาย หรือไม่เป็น สาเหตุที่เป็น
เช่นนั้นเพราะในอีกความหมายหนึ่งไคเซ็น คือ การต่อต้าน รุ่นพี่หรือ
เจ้านายนัน่ เอง มีไคเซ็นทีว่ า่ วิธกี ารท�ำงานแบบนีด้ กี ว่าวิธกี ารท�ำงาน
นัน้ ซึง่ วิธนี นั้ เป็น วิธกี ารท�ำงาน ทีไ่ ด้รบั การสอนจากรุน่ พีห่ รือเจ้านาย
แน่นอนว่า รุน่ พีแ่ ละเจ้านายเข้าใจในหลักการทีว่ า่ วิธกี ารท�ำงานต้อง
เปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไป แต่มนุษย์ คือ สิง่ มีชวี ติ
ทีม่ คี วามรูส้ กึ ถึงแม้จะเข้าใจในหลักการใด ๆ ก็ตาม แต่กจ็ ะเกิดความ
รู้สึกว่า
มีความไม่พอใจกับวิธีท�ำของฉันหรือ
ปฏิเสธวิธีท�ำของฉันหรือ
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ไมพ่ อใจในวฉธิ นั กี เาหรอ !
ทำ� งานของ

เจ้านาย

เชอะ !
รุน่ พี่

วิว้ . .

สิ่งเหล่านี้มักจะแสดงออกมาทางสีหน้า และสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
มา คือ คนทีอ่ ตุ ส่าห์ ท�ำไคเซ็น เมือ่ มองเห็น ใบหน้าทีไ่ ม่รสู้ กึ ยินดี ของ
รุ่นพี่หรือเจ้านายก็จะท�ำให้ ขวัญก�ำลังใจ ในการท�ำไคเซ็นลดลง
ในไม่ช้า พนักงานบริษัทส่วนใหญ่จะพูดว่า “ครับ ครับ เข้าใจ
แล้วครับ ผมจะไม่ท�ำไคเซ็นอีกเป็นอันขาด หลังจากนี้ ผมจะท�ำตาม
ค�ำสั่งเท่านั้น จะไม่คิดหาวิธีท�ำที่ดีกว่า หรือดัดแปลงโดยเด็ดขาด ถ้า
เป็นแบบนีแ้ ล้วก็จะไม่มกี ารต่อว่าอะไรใช่ไหมครับ” หลังจากนัน้ คนที่
ท�ำไคเซ็นต่อไปก็จะกลายเป็น คนแปลกและเป็นคนส่วนน้อย ไป
กลายเป็น สถานปฏิบัติงานที่ไม่มีขวัญก�ำลังใจ พนักงานส่วนใหญ่
ขาดความกระตือรือร้นในการท�ำงาน ซึ่งเป็นเรื่องไม่สนุกเลย ถึง
อย่างไรก็ตอ้ งท�ำงานอยูแ่ ล้ว เช่นนัน้ แล้ว การท�ำไคเซ็นโดยการค้นคว้า
วิธกี ารท�ำงานทีด่ กี ว่าเดิม หรือท�ำการดัดแปลง ย่อมดีกว่าการท�ำงาน
ด้วยความเอื่อยเฉื่อย หากท�ำแบบนี้ จะสามารถท�ำงานได้สนุกสนาน
กว่า สบายใจกว่า ง่ายกว่าเดิม

ไคเซ็น คือ การปฏิเสธวิธีการเดิม ๆ

ไคเซ็นคือเรื่องเล็กน้อย และเป็นการปฏิเสธ วิธีการเดิม ๆ
ปฏิเสธ วิธกี ารท�ำงาน ของผูร้ บั ผิดชอบคนก่อน รุน่ พีห่ รือเจ้านาย เป็น
เพียงแค่การ ปฏิเสธวิธีการ แต่ผู้รับผิดชอบคนก่อน รุ่นพี่หรือเจ้านาย
กลับรูส้ กึ ว่าการถูก ปฏิเสธวิธกี ารท�ำงานของตนเอง ก็เหมือนกับการ
ถูกปฏิเสธ ความเป็นตัวของตัวเอง ด้วย
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เรือ่ งที่
รำ�คาญใจ

เรือ่ งที่
ลำ�บาก

เรือ่ งที่
สังเกตเห็น

เรือ่ งที่
ไม่ชอบใจ

คูม่ อื การปฏิเสธวิธกี ารเดิม ๆ

จะไม่
ท�ำไคเซ็น
อีกแล้ว

คูม่ อื ตัวอย่างไคเซ็น

การใช้รว่ มกัน
กลายเป็นศัตรูกบั
เจ้านายและรุน่ พีไ่ ป
ซะแล้ว

ไคเซน็
ด้วยเหตุนี้ บริษัทที่ไม่มี กิจกรรมไคเซ็น บริษัทหรือสถานปฏิบัติงานที่ไม่มี การลงมือท�ำไคเซ็น ➝ ท�ำให้ปรากฏ ➝ ท�ำให้ใช้
ร่วมกัน ไม่มีการใช้ตัวอย่างไคเซ็นร่วมกัน จะปฏิเสธวิธีการเดิมได้
ยากพนั ก งานของบริ ษั ท ที่ กิ จ กรรมไคเซ็ น ไม่ แ พร่ ห ลายจะไม่ มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังเกิดปฏิกิริยาความรู้สึก
ต่อต้านในเรื่องที่มี การเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อย ท�ำให้เป็น
บริษัทที่ไม่สามารถ รับมือกับความเปลี่ยนแปลง ได้
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตาม ผู้บริหารมักจะต้องการให้ เป็น
บริษัทที่มีโครงสร้างที่เข้มแข็งต่อการเปลี่ยนแปลง ! รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยได้ ! เป็นต้น
แต่การสร้างค�ำขวัญแบบนี้ ไม่ได้ท�ำให้โครงสร้างบริษัท
เปลี่ ย นแปลงได้ การจะเป็ น บริ ษั ท ที่ ส ามารถรั บ มื อ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลง ได้นั้น ควรท�ำอย่างไรดี นั่นคือ ไม่ท�ำการเพิกเฉยต่อ
ไคเซ็นทีอ่ ตุ ส่าห์ทำ� แต่เขียนลงใน บันทึกไคเซ็นอย่างง่าย เช่นนัน้ แล้ว
จะเกิดเป็น คู่มือตัวอย่างไคเซ็นอย่างง่าย ขึ้น ด้วยการใช้สิ่งเหล่านี้
ร่วมกันเป็นจ�ำนวนมาก จะท�ำให้ แรงต่อต้านต่อการเปลี่ยนแปลง
ค่อย ๆ จางหายไป
ด้วยการใช้ คู่มือตัวอย่างไคเซ็น ที่เป็น คู่มือตัวอย่างการ
ปฏิเสธวิธีการเดิม ร่วมกันนี้ ท�ำให้ การท�ำไคเซ็น = การปฏิเสธวิธี
การเดิม ท�ำได้ง่ายขึ้น เมื่อเกิดการยอมรับว่า ไคเซ็น = การปฏิเสธวิธี
การเดิม จะกลายเป็น บริษัทที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ได้ กิจกรรมไคเซ็น คือ การสร้างโครงสร้างบริษัท วัฒนธรรมองค์กรที่
ท�ำไคเซ็นได้ง่าย หมายถึง การท�ำให้ท�ำไคเซ็นง่ายขึ้น นั่นเอง

ทำ�ลายความเข้าใจผิดเกีย่ วกับไคเซ็น ด้วยคูม่ อื ตัวอย่าง
ไคเซ็นที่เป็นรูปธรรมของสถานปฏิบัติงานของตนเอง

ไม่ว่าบริษัทใดก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบไคเซ็นหรือคนที่ต่อต้าน
การท�ำไคเซ็นอยู่ แต่ว่าเป็นเพราะบุคคลเหล่านั้นมีความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับไคเซ็นอยู่ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ส�ำหรับพนักงานบริษัท

ทำ�ให้ไคเซ็นทำ�ง่าย
ไคเซ็นแบบนี้ ไคเซ็น ไคเซ็น ไคเซ็น ไคเซ็น

บริษทั ๐๐๐

ไคเซ็นแบบ
โน้น
สถานประกอบการทีม่ ี
โครงสร้างทีส่ ามารถรับมือ
กับความเปลีย่ นแปลงได้

หรือลูกจ้างแล้ว ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียเลย หากถูกบอกว่า ท�ำงานให้
มากขึ้นกว่าเดิม แล้วก็จะเกิดความรู้สึกต่อต้าน คัดค้าน ไม่ชอบใจว่า
ท�ำงานหนักขึ้น
แต่ทว่า ไคเซ็น คือ การท�ำให้งานของตนเองสบายขึน้ หรือการ
ลดขัน้ ตอนไม่ตอ้ งท�ำในเรือ่ งทีไ่ ม่จำ� เป็น ดังนี้ การท�ำไคเซ็นจึงเป็นการ
ได้ประโยชน์ การไม่ท�ำไคเซ็นนั่นแหละเป็นการเสียประโยชน์ แต่
ส�ำหรับคนที่คิดว่าไคเซ็นเป็น การเสียประโยชน์ ไม่ชอบใจแล้ว การ
อธิบายแบบนี้ไม่สามารถท�ำให้เข้าใจได้ ส�ำหรับคนเหล่านี้ท�ำได้เพียง
การแสดงตัวอย่างไคเซ็นที่เป็นแบบรูปธรรม ให้ดูเป็นจ�ำนวนมาก
การใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมร่วมกันจะสามารถท�ำลายความเข้าใจ
ผิดอย่างโง่เขลานี้ได้ และตัวอย่างที่ว่านี้ ต้องเป็นตัวอย่างไคเซ็น
แบบรูปธรรมของงานของพวกตัวเองในสถานปฏิบัติงานของตน
หากเป็นตัวอย่างของธุรกิจอื่นหรือบริษัทอื่นแล้ว จะมีเสียงบอกว่า
“น�ำมาใช้อ้างอิงไม่ได้ เพราะประเภทธุรกิจแตกต่างกัน”
“ไม่มีประโยชน์ เพราะประเภทงานแตกต่างกัน” เป็นต้น
แน่นอนว่า คนทีม่ ีภมู ปิ ญ
ั ญาสูง สามารถมองเห็นจุดร่วมจาก
ตัวอย่างของธุรกิจต่างประเภทกัน งานต่างประเภทได้ แต่ส�ำหรับคน
ที่มีภูมิปัญญาต�่ำ พูดได้แต่เพียงว่า แตกต่าง
นอกจากนี้ ห้ามใช้ตัวอย่างเพียงแค่ หนึ่งหรือสองเรื่อง หาก
ใช้ตัวอย่างไคเซ็นร่วมกันอย่างต�่ำ 10 เรื่อง หรือ 100 เรื่อง ถ้าเป็นไป
ได้แล้วจะสามารถท�ำลายความเข้าใจผิดที่ว่า
✽ ไคเซ็น คือ เปลี่ยนมาก
✽ ไคเซ็น คือ งานที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากงานประจ�ำ
✽ ไคเซ็นท�ำเรื่องธรรมดาใช้ไม่ได้
✽ ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เป็นต้น
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