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เมื่ออธิบายวิธีบันทึกแบบแบ่ง ว่าก่อนอื่น

✽ เขียนเฉพาะ จุดปัญหา ก็พอแล้ว

✽ บันทึกเฉพาะ ช่องปัญหา ก็พอแล้ว

กม็เีสยีงแสดงควำมโล่งอกออกมำว่ำ “เข้ำใจแล้ว ถ้ำเป็นแบบ

นี้ก็ง่ำย” “ถ้ำเป็นแบบนีไ้ม่ว่ำใครก็สำมำรถท�ำได้” แต่ว่ำ อีกด้ำนหนึ่ง

กม็คี�ำถำมออกมำว่ำ “รูว่้ำสำมำรถเขยีนได้โดยง่ำย แต่มคีวำมจ�ำเป็น

อย่ำงไรที่ต้องเขียนแสดงในแบบฟอร์มไคเซ็น” นอกจำกนี้ ยังมคีวำม

คิดเห็นที่ว่ำ “แทนที่จะต้องเขียนแสดงไคเซ็นที่ด�ำเนินกำรเสร็จแล้ว สู้

ไปท�ำไคเซ็นต่อไปจะดีกว่ำหรือไม่”  เช่นนั้นแล้ว จึงมีพนักงำนบริษัท

สว่นใหญ่กล่ำวว่ำ “จรงิด้วย ถ้ำหำกมเีวลำว่ำงเขยีนเรือ่งแบบนัน้แล้ว 

เอำเวลำนั้นไปท�ำไคเซ็นต่อไปดีกว่ำ” 

แต่จะหลงทำงกับค�ำกล่ำวแบบนี้ไม่ได้ เนื่องจำกมีเหตุผลใน

กำรที่ให้เขียนแสดงออกมำ เพรำะว่ำมี ความแตกต่างอย่างมาก  

เกิดขึ้นใน ไคเซ็นที่อุตสาห์ลงมือท�า ระหว่ำง

1. กรณีที่ท�ำแล้วท�ำเลย

2. กรณีที่เขียนแสดงเป็นบันทึกไคเซ็นแบบง่ำย

หำกไม่มี ความแตกต่าง น้ีแล้ว ไม่มีควำมจ�ำเป็นใด ๆ ที ่

ต้องเขียนแสดงออกมำ ไคเซ็น คือ กำรเลิกท�ำ เรื่องที่ไม่จ�าเป็น  

อย่ำงรวดเร็ว

การท�าแลว้ท�าเลยไมท่�าให้เกิดความตอ่เนื่อง ไม่เกิดความ

แพร่หลาย

ความแตกต่างอย่างมาก คอือะไร นัน่กค็อื การด�าเนนิกจิกรรม

ไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง ➞ ท�าให้แพร่หลาย หรือไม่เป็น สำเหตุที่เป็น

เช่นนั้นเพรำะในอีกควำมหมำยหนึ่งไคเซ็น คือ กำรต่อต้ำน รุ่นพี่หรือ

เจ้ำนำยนัน่เอง มไีคเซน็ทีว่่ำ วธิกีำรท�ำงำนแบบนีด้กีว่ำวธิกีำรท�ำงำน

นัน้ ซึง่วธินีัน้เป็น วธิกีำรท�ำงำน ท่ีได้รบักำรสอนจำกรุน่พีห่รอืเจ้ำนำย 

แน่นอนว่ำ รุน่พีแ่ละเจ้ำนำยเข้ำใจในหลกักำรทีว่่ำ วธิกีำรท�ำงำนต้อง

เปลีย่นแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นไป แต่มนษุย์ คอื สิง่มีชีวติ

ทีม่คีวำมรูส้กึ ถงึแม้จะเข้ำใจในหลกักำรใด ๆ  ก็ตำม แต่ก็จะเกดิควำม

รู้สึกว่ำ

มีควำมไม่พอใจกับวิธีท�ำของฉันหรือ

ปฏิเสธวิธีท�ำของฉันหรือ

ด้วยการใช้จุดปัญหาร่วมกัน คือ

Know How อย่างรวดเร็วแบบไคเซ็น

การใช้ปัญญาของคนอื่นให้เป็นประโยชน์

สิ่งเหล่ำนี้มักจะแสดงออกมำทำงสีหน้ำ และสิ่งที่เกิดขึ้นตำม

มำ คือ คนทีอ่ตุส่ำห์ ท�ำไคเซน็ เมือ่มองเหน็ ใบหน้ำทีไ่ม่รูส้กึยินด ีของ

รุ่นพี่หรือเจ้ำนำยก็จะท�ำให้ ขวัญก�ำลังใจ ในกำรท�ำไคเซ็นลดลง

ในไม่ช้ำ พนักงำนบริษัทส่วนใหญ่จะพูดว่ำ “ครับ ครับ เข้ำใจ

แล้วครับ ผมจะไม่ท�ำไคเซ็นอีกเป็นอันขำด หลังจำกนี้ ผมจะท�ำตำม

ค�ำสั่งเท่ำนั้น จะไม่คิดหำวิธีท�ำที่ดีกว่ำ หรือดัดแปลงโดยเด็ดขำด ถ้ำ

เป็นแบบนีแ้ล้วกจ็ะไม่มกีำรต่อว่ำอะไรใช่ไหมครบั” หลงัจำกนัน้ คนที่

ท�ำไคเซ็นต่อไปก็จะกลำยเป็น คนแปลกและเป็นคนส่วนน้อย ไป 

กลำยเป็น สถำนปฏิบัติงำนท่ีไม่มีขวัญก�ำลังใจ พนักงำนส่วนใหญ ่

ขำดควำมกระตือรือร้นในกำรท�ำงำน ซึ่งเป็นเรื่องไม่สนุกเลย ถึง

อย่ำงไรกต้็องท�ำงำนอยูแ่ล้ว เช่นนัน้แล้ว กำรท�ำไคเซน็โดยกำรค้นคว้ำ 

วธิกีำรท�ำงำนทีด่กีว่ำเดมิ หรอืท�ำกำรดดัแปลง ย่อมดกีว่ำกำรท�ำงำน

ด้วยควำมเอื่อยเฉื่อย หำกท�ำแบบนี้ จะสำมำรถท�ำงำนได้สนุกสนำน

กว่ำ สบำยใจกว่ำ ง่ำยกว่ำเดิม 

ไคเซ็น คือ การปฏิเสธวิธีการเดิม ๆ 

ไคเซ็นคือเรื่องเล็กน้อย และเป็นกำรปฏิเสธ วิธีกำรเดิม ๆ 

ปฏเิสธ วธิกีำรท�ำงำน ของผู้รบัผิดชอบคนก่อน รุน่พีห่รอืเจ้ำนำย เป็น

เพียงแค่กำร ปฏิเสธวิธีกำร แต่ผู้รับผิดชอบคนก่อน รุ่นพี่หรือเจ้ำนำย 

กลบัรูส้กึว่ำกำรถกู ปฏเิสธวธิกีำรท�ำงำนของตนเอง กเ็หมอืนกบักำร

ถูกปฏิเสธ ควำมเป็นตัวของตัวเอง ด้วย

ไม่พอใจในวิธกีาร

ท�างานของฉนัเหรอ !

เชอะ !

รุ่นพ่ี

เจ้านาย

ว้ิว...

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ด้วยเหตุนี้ บริษัทที่ไม่มี กิจกรรมไคเซ็น บริษัทหรือสถาน-

ปฏิบัติงานที่ไม่มี การลงมือท�ำไคเซ็น ➝ ท�ำให้ปรำกฏ ➝ ท�ำให้ใช้

ร่วมกัน ไม่มีกำรใช้ตัวอย่ำงไคเซ็นร่วมกัน จะปฏิเสธวิธีการเดิมได้

ยากพนักงานของบริษัทที่กิจกรรมไคเซ็นไม่แพร่หลายจะไม่มี 

ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังเกิดปฏิกิริยาความรู้สึก

ต่อต้านในเร่ืองท่ีมี กำรเปล่ียนแปลงแม้เพียงเล็กน้อย ท�าให้เป็น

บริษัทที่ไม่สามารถ รับมือกับควำมเปลี่ยนแปลง ได้

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตาม ผู้บริหารมักจะต้องการให้ เป็น

บริษัทที่มีโครงสร้ำงท่ีเข้มแข็งต่อกำรเปล่ียนแปลง ! รับมือกับกำร

เปลี่ยนแปลงตำมยุคสมัยได้ ! เป็นต้น

แต่กำรสร้ำงค�ำขวัญแบบนี้ ไม่ได้ท�ำให้โครงสร้ำงบริษัท

เปลี่ยนแปลงได้ กำรจะเป็น บริษัทที่สำมำรถรับมือกับควำม

เปลี่ยนแปลง ได้นั้น ควรท�ำอย่ำงไรดี นั่นคือ ไม่ท�ำกำรเพิกเฉยต่อ 

ไคเซน็ทีอ่ตุส่ำห์ท�ำ แต่เขยีนลงใน บนัทกึไคเซน็อย่ำงง่ำย เช่นนัน้แล้ว 

จะเกิดเป็น คู่มือตัวอย่ำงไคเซ็นอย่ำงง่ำย ขึ้น ด้วยกำรใช้ส่ิงเหล่ำนี้

ร่วมกันเป็นจ�ำนวนมำก จะท�ำให้ แรงต่อต้ำนต่อกำรเปล่ียนแปลง 

ค่อย ๆ จำงหำยไป

ด้วยกำรใช้ คู่มือตัวอย่ำงไคเซ็น ท่ีเป็น คู่มือตัวอย่ำงกำร

ปฏิเสธวิธีกำรเดิม ร่วมกันน้ี ท�ำให้ กำรท�ำไคเซ็น = กำรปฏิเสธวิธี

กำรเดิม ท�ำได้ง่ำยขึ้น เมื่อเกิดกำรยอมรับว่ำ ไคเซ็น = กำรปฏิเสธวิธี

กำรเดิม จะกลำยเป็น บริษัทที่สำมำรถรับมือกับกำรเปล่ียนแปลง 

ได้ กิจกรรมไคเซ็น คือ กำรสร้ำงโครงสร้ำงบริษัท วัฒนธรรมองค์กรที่

ท�ำไคเซ็นได้ง่ำย หมำยถึง กำรท�ำให้ท�ำไคเซ็นง่ำยขึ้น นั่นเอง

ท�าลายความเข้าใจผดิเกีย่วกบัไคเซน็ ดว้ยคูม่อืตวัอยา่ง

ไคเซ็นที่เป็นรูปธรรมของสถานปฏิบัติงานของตนเอง

ไม่ว่ำบริษัทใดก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบไคเซ็นหรือคนที่ต่อต้ำน

กำรท�ำไคเซ็นอยู่ แต่ว่ำเป็นเพรำะบุคคลเหล่ำนั้นมีควำมเข้ำใจผิด 

เกี่ยวกับไคเซ็นอยู่ สำเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพรำะ ส�ำหรับพนักงำนบริษัท 

หรือลูกจ้ำงแล้ว ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียเลย หำกถูกบอกว่ำ ท�ำงำนให้

มำกขึ้นกว่ำเดิม แล้วก็จะเกิดควำมรู้สึกต่อต้ำน คัดค้ำน ไม่ชอบใจว่ำ

ท�ำงำนหนักขึ้น

แต่ทว่ำ ไคเซน็ คือ กำรท�ำให้งำนของตนเองสบำยขึน้ หรอืกำร

ลดขัน้ตอนไม่ต้องท�ำในเรือ่งทีไ่ม่จ�ำเป็น ดงันี ้กำรท�ำไคเซน็จงึเป็นกำร

ได้ประโยชน์ กำรไม่ท�ำไคเซ็นนั่นแหละเป็นกำรเสียประโยชน์ แต่

ส�ำหรับคนที่คิดว่ำไคเซ็นเป็น กำรเสียประโยชน์ ไม่ชอบใจแล้ว กำร

อธิบำยแบบนี้ไม่สำมำรถท�ำให้เข้ำใจได้ ส�ำหรับคนเหล่ำนี้ท�ำได้เพียง

กำรแสดงตัวอย่ำงไคเซ็นท่ีเป็นแบบรูปธรรม ให้ดูเป็นจ�ำนวนมำก 

กำรใช้ตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรมร่วมกันจะสำมำรถท�ำลำยควำมเข้ำใจ

ผิดอย่ำงโง่เขลำนี้ได้ และตัวอย่ำงที่ว่ำนี้ ต้องเป็นตัวอย่ำงไคเซ็น 

แบบรูปธรรมของงำนของพวกตัวเองในสถำนปฏิบัติงำนของตน 

หำกเป็นตัวอย่ำงของธุรกิจอื่นหรือบริษัทอื่นแล้ว จะมีเสียงบอกว่ำ

“น�ำมำใช้อ้ำงอิงไม่ได้ เพรำะประเภทธุรกิจแตกต่ำงกัน”

“ไม่มีประโยชน์ เพรำะประเภทงำนแตกต่ำงกัน” เป็นต้น

แน่นอนว่ำ คนทีม่ีภมูปัิญญำสงู สำมำรถมองเห็นจุดรว่มจำก

ตัวอย่ำงของธุรกิจต่ำงประเภทกัน งำนต่ำงประเภทได้ แต่ส�ำหรับคน

ที่มีภูมิปัญญำต�่ำ พูดได้แต่เพียงว่ำ แตกต่ำง 

นอกจำกนี้ ห้ำมใช้ตัวอย่ำงเพียงแค่ หนึ่งหรือสองเรื่อง หำก

ใช้ตัวอย่ำงไคเซ็นร่วมกันอย่ำงต�่ำ 10 เรื่อง หรือ 100 เรื่อง ถ้ำเป็นไป

ได้แล้วจะสำมำรถท�ำลำยควำมเข้ำใจผิดที่ว่ำ 

✽ ไคเซ็น คือ เปลี่ยนมำก

✽ ไคเซ็น คือ งานที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากงานประจ�า

✽ ไคเซ็นท�าเรื่องธรรมดาใช้ไม่ได้

✽ ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เป็นต้น

จะไม่
ท�ำไคเซน็
อกีแล้ว

บริษัท 0 0 0

กลายเป็นศตัรกูบั 
เจ้านายและรุน่พีไ่ป

ซะแล้ว

ไคเซ็น

คูม่อืกำรปฏิเสธวิธกีำรเดมิ ๆ คูม่อืตวัอย่ำงไคเซน็

การใช้ร่วมกัน

ทำ ให้ไคเซ็นทำ ง่ำย

เร่ืองท่ี
รำ�คาญใจ

ไคเซน็แบบนี้ ไคเซน็แบบ
โน้นไคเซ็น ไคเซ็น ไคเซ็น ไคเซ็น

เร่ืองท่ี
ลำ บาก

เร่ืองท่ี
สังเกตเห็น

เร่ืองท่ี
ไม่ชอบใจ

สถำนประกอบกำรทีม่ี
โครงสร้ำงทีส่ำมำรถรับมอื
กบัควำมเปลีย่นแปลงได้

บริษัท๐๐๐


