สร้างภูมิคุ้มกันยอมรับความเปลี่ยนแปลง
ด้วยการใช้ตัวอย่างไคเซ็นร่วมกัน
ท�ำให้ไคเซ็น = การปฏิเสธวิธีการเดิมง่ายขึ้น
ต่อ จากฉบับที่แล้ว
กิจกรรมไคเซ็น หมายถึง การลงมือด�ำเนินการจริง ➞ ท�ำให้
เห็นชัด ➞ ท�ำให้ใช้ร่วมกัน นั่นคือ การท�ำวงจร 3 ขั้นตอนของ
① ลงมือท�ำไคเซ็น ② เขียนแสดงไคเซ็น
③ ใช้ไคเซ็นร่วมกัน
ครั้งแล้วครั้งเล่า
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย คือ การลงมือด�ำเนินการ 3 ขั้นตอน
ดังนี้
① ก่อนอื่นเริ่มลงมือท�ำไคเซ็นจาก เรื่องที่สามารถท�ำได้
จนถึง ขั้นตอนที่ท�ำได้ อย่างรวดเร็ว
② ไม่ท�ำไคเซ็นแบบ ท�ำแล้วท�ำเลย ให้เขียนแสดงเป็น
บันทึกไคเซ็น ออกมา
③ ไม่ปล่อยให้ บันทึกไคเซ็น ที่เขียน รวบรวม ทิ้งไว้เฉยๆ
ท�ำให้ใช้รว่ มกันโดยการ ติดประกาศ แจกจ่าย แนะน�ำ ประชุมน�ำเสนอ
ฉะนั้นแล้วไคเซ็นที่อุตส่าห์ลงมือท�ำ จะไม่เป็นสิ่งที่
✽ เฉพาะเวลานั้น
✽ เฉพาะคนนั้น
✽ เฉพาะสถานปฏิบัติงานนั้น
แต่พนักงานบริษัทส่วนใหญ่สามารถใช้ร่วมกันได้ และไม่ใช่
เฉพาะภายในบริษทั เท่านัน้ แต่บริษทั หรือองค์กรส่วนใหญ่ใช้รว่ มกันได้
หากจะกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว สิ่งที่ใช้ร่วมกันไม่ใช่สิ่งที่เป็น ตัวอย่าง
ไคเซ็น เท่านั้นแต่คือ กฎ หลักการและไอเดีย ของไคเซ็นที่อยู่ภายใน
ตัวอย่างไคเซ็นนั้น ๆ หมายถึง Know How ไคเซ็น
มีผลท�ำให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ ไคเซ็นต่อไป ได้ด้วยการ
ท�ำไคเซ็นมากขึน้ ท�ำไคเซ็นยิง่ ขึน้ หรือสามารถประยุกต์ใช้ไคเซ็นของ
บริษัทอื่น ธุรกิจอื่น สถานปฏิบัติงานอื่น ในงานของตัวเองได้

ถึงแม้จะเป็นเพียงจุดปัญหา แต่มคี ณ
ุ ค่าในการใช้รว่ มกัน

แต่วา่ ถึงแม้จะอยูใ่ น ขัน้ ตอนทีย่ งั ไม่ได้ลงมือท�ำจริง หมายถึง
แบบฟอร์มไคเซ็นทีบ่ นั ทึกเฉพาะ ช่องปัญหา ก็มคี ณ
ุ ค่าในการใช้รว่ มกัน
บริษัทแห่งหนึ่ง บอกให้ ช่วยเขียนเพียงแค่ปัญหาก็ได้ ก่อนอื่น ช่วย
เขียนเฉพาะปัญหาออกมา เป็นการบันทึก
✽ เรื่องที่ล�ำบาก ✽ เรื่องที่ไม่ชอบใจ ✽ เรือ่ งทีร่ �ำคาญใจ
✽ เรื่องที่วุ่นวาย เป็นต้น
ของแต่ละคน

ถทำ�ได้

รือ่ งทこส่ี ามとารารถทำ�ได้
ทำ�เル
เรม่ิ キ
デ
ึ ขอบルเขตทส่ี าม
จนถงキ

ลงมือทำ�จริง

ทำ�ให้ปรากฏชัด
ทำ�แลว้ ทำ�เลย
เขียนลงในบันทึก
ไคเซ็น
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การใช้รว่ มกัน
เขียนแล้วเขียนเลย
ตดิ
แจกจา่ ย
แนะนำ� นอ
ประชมุ นำ�เส

หลังจากนั้น น�ำ แบบฟอร์มไคเซ็นที่มีการบันทึกเฉพาะ
ในช่องปัญหา ไปติดประกาศไว้แน่นอนว่า คนที่บันทึกปัญหาในช่อง
ปัญหา ก�ำลังเดือดร้อนอยู่จริง ๆ แต่ส�ำหรับคนที่ดู แบบฟอร์มไคเซ็น
ทีต่ ดิ ประกาศเหล่านัน้ จะเกิดความรูส้ กึ ว่า ร�ำคาญใจเพราะเรือ่ งแบบ
นี้เหรอ ล�ำบากเพราะเรื่องแบบนี้เหรอ
หลังจากนั้น ก็จะเขียนข้อเสนอแนะไคเซ็นต่างๆ ลงใน ช่อง
มาตรการแก้ไข เช่น ถ้าท�ำแบบนี้แล้วอาจจะเป็นผลดี มีวิธีท�ำแบบนี้
แน่นอนว่าไม่สามารถลงมือท�ำจริงได้ทุกเรื่อง แต่มีจ�ำนวนไม่น้อยที่
เชือ่ มโยงไปสูก่ ารลงมือท�ำจริง ความจริงแล้ว นีเ่ ป็นไคเซ็น Know How
ที่ได้ผลดีที่สุดและเร็วที่สุด
หมายความว่า เป็นการให้คนอื่นคิดหาข้อเสนอแนะไคเซ็น
และไอเดียแทน นี่เป็นวิธีการท�ำไคเซ็น ท�ำให้สบาย นั่นเอง การใช้
คนอื่นให้เป็นประโยชน์ หรือหลักการส�ำคัญของไคเซ็น ที่ว่า การใช้
ปัญญาของคนอื่นให้เกิดประโยชน์
หลั ก การส�ำคั ญ ของไคเซ็ น มีเรื่อง การใช้   ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ อยู่หลายประเภท เช่น
✽ การใช้ฟังก์ชั่นให้เกิดประโยชน์
✽ การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์
✽ การใช้ระบบให้เกิดประโยชน์
✽ การใช้องค์กรให้เกิดประโยชน์
✽ การใช้การบริการให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น
April 2017 No. 244
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สถานปฏิบตั งิ านก่อน
หน้าเป็นแบบนี้ !

การใช้คนอืน่ ให้เป็น
ประโยชน์

มีวธิ ที ำ�แบบนี้

ปญั หาแบบน้ี

ลำ�บาก
วุน่ วาย

รำ�คาญใจ

เสยี เวลา

ใช้เวลา

ผดิ พลาด

ถ้าทำ�แบบนัน้ แล้ว
จะดีไหมนะ..

การใช้ปญั ญาของคนอืน่ ให้เกิด
ประโยชน์
ใช้สมองของ
คนอืน่ กัน
เถอะ !

อะไรนี่ รำ�คาญใจเพราะ
เรือ่ งแบบนีเ้ หรอ

กฎของการลงมือท�ำไคเซ็นจริง คือ การ ใช้สงิ่ ทีส่ ามารถใช้ได้
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ให้เกิดประโยชน์ ใช้ให้คุ้มค่า
สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะคนอื่นมีประสบการณ์ที่แตกต่าง
กันไป ท�ำให้มี ปัญญาที่แตกต่างกันไป ตามภูมิหลังของแต่ละคน
ส่งผลให้ได้รับการเขียน ข้อเสนอแนะไคเซ็นหรือไอเดีย ที่มีพื้นฐาน
จากประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่ติดประกาศเป็นจ�ำนวนมาก เช่น
สถานปฏิบัติงานก่อนหน้าท�ำแบบนี้
บริษัทก่อนหน้าท�ำแบบนี้
มนุษย์ คือ ก้อนแห่งปัญญา เพราะว่าบุคคลใดๆ ที่มีชีวิตอยู่
จนถึงวันนี้ได้มีการ ซึมซับ➞พัฒนา➞สะสม Know How การแก้
ปัญหา ตามแบบฉบับของตนเอง
การใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ในการท�ำไคเซ็นงานของ
ตนเอง คือ วิธกี ารไคเซ็นขัน้ สูงที่ ใช้คนอืน่ ให้เกิดประโยชน์ ใช้ปญ
ั ญา
ของคนอื่นให้เกิดประโยชน์
ในระบบของไคเซ็นไม่มีกฎที่ว่า ปัญหาในงานของตนเอง
ต้องคิดด้วยตนเอง และต้องท�ำไคเซ็นด้วยตนเอง หากในบริษัท
ของท่านใดมีระบบไคเซ็นที่โง่เขลาเช่นนี้ ต้องท�ำการขจัดตัดออกไป
ยิ่งไปกว่านั้น การให้บุคคลอื่นคิด ให้บุคคลอื่นแก้ไขปัญหาแทนที่จะ
ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

ใช้ประโยชน์จากร้อยหัวดีกว่าหัวเดียว

ส�ำหรับคนทีไ่ ม่ค่อยเก่ง มักล�ำบากกับปัญหาที่ว่า คิดไอเดีย
ไม่ออกจากสมองของตนเอง แต่สำ� หรับ คนฉลาด แล้ว มักจะไม่คอ่ ย
ใช้สมองของตนเอง มักจะคิดหาทางใช้สมองของคนอืน่ แทน สาเหตุ
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะรู้ว่า สมองของตนเองมีเพียงหนึ่งเดียว ถึงแม้ว่า
จะฉลาดเพียงใดก็ตาม แต่ไอเดียที่ออกมาจากหัวเดียวก็มักจะเป็น
ที่รู้ๆ กันอยู่
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แต่ ห ากเป็ น สมองของคนอื่ น แล้ ว มี จ� ำ นวนมากมาย
นอกจากนี้ สมองเหล่านั้นยังมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป คน
ฉลาด ย่อมรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงพยายามใช้สมองของคนอื่น
ปัญญาของคนอืน่ ให้เกิดประโยชน์ แทนการใช้สมองของตนเองเพียง
อย่างเดียว
✩
แล้วการใช้ปญ
ั ญาของคนอืน่ ให้เกิดประโยชน์ควรท�ำอย่างไรดี
คือ การเขียนแสดงปัญหาที่หนักใจของตนเองออกมา แล้วท�ำให้
ปรากฏชัด การทีห่ นักใจอยูเ่ พียงล�ำพังคนเดียว ย่อมไม่มใี ครเข้าใจว่า
เป็นปัญหาแบบใดอย่างรูปธรรม
แต่ทว่า หากเขียนแสดงในแบบฟอร์มไคเซ็นว่าเป็น
✽ เรื่องที่ล�ำบาก ✽ เรื่องที่ไม่ชอบ
✽ เรื่องที่ร�ำคาญใจ ✽ เรื่องที่วุ่นวาย
แล้วไม่วา่ ใครก็เข้าใจ แน่นอนว่า เรือ่ งเหล่านีจ้ ะบอกกล่าวเป็น
ค�ำพูดก็ได้ แต่การท�ำแบบนัน้ จะมีคนรอบข้างเพียงจ�ำนวนหนึง่ เท่านัน้
ที่รับรู้ แต่หากเขียนแสดงออกมาแล้ว สามารถมีข้อมูลร่วมกันได้
จ�ำนวนหลายคนกว่า สามารถได้รับไอเดียและข้อเสนอแนะไคเซ็น
จ�ำนวนมากกว่าได้ หลังจากนั้น สิ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปสู่การลงมือ
ท�ำไคเซ็น = การแก้ปัญหา นี่คือ Know How ไคเซ็น ที่เรียกว่า การใช้
ปัญญาของคนอื่นให้เกิดประโยชน์ เป็นวิธีการลงมือท�ำไคเซ็นแบบ
ลัดขั้นตอน ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดส�ำหรับการลงมือท�ำไคเซ็นอย่าง
รวดเร็ว
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