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กจิกรรมไคเซน็ หมายถงึ การลงมอืด�าเนนิการจรงิ ➞ ท�าให้

เห็นชัด ➞ ท�าให้ใช้ร่วมกัน นั่นคือ การทำาวงจร 3 ขั้นตอนของ

① ลงมือทำาไคเซ็น   ②  เขียนแสดงไคเซ็น  

③ ใช้ไคเซ็นร่วมกัน

ครั้งแล้วครั้งเล่ำ

หากจะพูดให้เข้าใจง่าย คือ การลงมือดำาเนินการ 3 ขั้นตอน 

ดังนี้

① ก่อนอ่ืนเร่ิมลงมือทำาไคเซ็นจาก เรื่องที่สามารถท�าได ้

จนถึง ขั้นตอนที่ท�าได ้อย่างรวดเร็ว

② ไม่ทำาไคเซ็นแบบ ท�าแล้วท�าเลย ให้เขียนแสดงเป็น 

บันทึกไคเซ็น ออกมา

③ ไม่ปล่อยให้ บันทึกไคเซ็น ที่เขียน รวบรวม ทิ้งไว้เฉย ๆ 

ทำาให้ใช้ร่วมกนัโดยการ ตดิประกาศ แจกจ่าย แนะน�า ประชมุน�าเสนอ

ฉะนั้นแล้วไคเซ็นที่อุตส่ำห์ลงมือท�ำ จะไม่เป็นสิ่งที่

✽ เฉพาะเวลานั้น

✽ เฉพาะคนนั้น

✽ เฉพาะสถานปฏิบัติงานนั้น

แต่พนักงานบริษัทส่วนใหญ่สามารถใช้ร่วมกันได้ และไม่ใช่

เฉพาะภายในบรษิทัเท่านัน้ แต่บรษิทัหรอืองค์กรส่วนใหญ่ใช้ร่วมกนัได้ 

หากจะกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว สิ่งที่ใช้ร่วมกันไม่ใช่สิ่งที่เป็น ตัวอย่าง

ไคเซ็น เท่ำนั้นแต่คือ กฎ หลักการและไอเดีย ของไคเซ็นที่อยู่ภายใน

ตัวอย่างไคเซ็นนั้น ๆ หมายถึง Know How ไคเซ็น

มีผลทำาให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ ไคเซ็นต่อไป ได้ด้วยการ 

ท�าไคเซน็มากขึน้ ท�าไคเซน็ยิง่ขึน้ หรอืสามารถประยุกต์ใช้ไคเซน็ของ

บริษัทอื่น ธุรกิจอื่น สถานปฏิบัติงานอื่น ในงานของตัวเองได้

ถงึแม้จะเป็นเพยีงจดุปัญหา แต่มคีณุค่าในการใช้ร่วมกนั

แต่ว่ำถงึแม้จะอยูใ่น ขัน้ตอนทีย่งัไม่ได้ลงมอืท�าจรงิ หมำยถึง 

แบบฟอร์มไคเซน็ท่ีบนัทกึเฉพำะ ช่องปัญหา ก็มคีณุค่ำในกำรใช้ร่วมกนั  

บริษัทแห่งหนึ่ง บอกให้ ช่วยเขียนเพียงแค่ปัญหาก็ได้ ก่อนอื่น ช่วย

เขียนเฉพาะปัญหาออกมา เป็นกำรบันทึก

✽ เรื่องที่ลำาบาก ✽ เรื่องที่ไม่ชอบใจ ✽ เรือ่งทีร่ำาคาญใจ

✽ เรื่องที่วุ่นวาย เป็นต้น

ของแต่ละคน

หลังจำกนั้น น�ำ แบบฟอร์มไคเซ็นที่มีการบันทึกเฉพาะ 

ในช่องปัญหา ไปติดประกำศไว้แน่นอนว่ำ คนที่บันทึกปัญหำในช่อง

ปัญหา ก�ำลังเดือดร้อนอยู่จริง ๆ  แต่ส�ำหรับคนที่ดู แบบฟอร์มไคเซ็น

ทีต่ดิประกาศเหล่านัน้ จะเกิดควำมรูสึ้กว่ำ รำาคาญใจเพราะเรือ่งแบบ

นี้เหรอ  ลำาบากเพราะเรื่องแบบนี้เหรอ

หลังจำกนั้น ก็จะเขียนข้อเสนอแนะไคเซ็นต่ำงๆ ลงใน ช่อง

มาตรการแก้ไข เช่น ถ้าทำาแบบนี้แล้วอาจจะเป็นผลดี  มีวิธีทำาแบบนี ้

แน่นอนว่ำไม่สำมำรถลงมือท�ำจริงได้ทุกเรื่อง แต่มีจ�ำนวนไม่น้อยที่

เชือ่มโยงไปสูก่ำรลงมอืท�ำจรงิ ควำมจรงิแล้ว นีเ่ป็นไคเซน็ Know How 

ที่ได้ผลดีที่สุดและเร็วที่สุด

หมำยควำมว่ำ เป็นกำรให้คนอื่นคิดหำข้อเสนอแนะไคเซ็น

และไอเดียแทน นี่เป็นวิธีกำรท�ำไคเซ็น ทำาให้สบาย นั่นเอง การใช้ 

คนอื่นให้เป็นประโยชน์ หรือหลักการสำาคัญของไคเซ็น ที่ว่ำ การใช้

ปัญญาของคนอื่นให้เกิดประโยชน์

หลักการสำาคัญของไคเซ็น มีเรื่อง การใช้  ให้เกิด

ประโยชน์ อยู่หลำยประเภท เช่น

✽ การใช้ฟังก์ชั่นให้เกิดประโยชน์ 

✽ การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์

✽ การใช้ระบบให้เกิดประโยชน์ 

✽ การใช้องค์กรให้เกิดประโยชน์

✽ การใช้การบริการให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

จากฉบับที่แล้วต่อ

สร้างภูมิคุ้มกันยอมรับความเปลี่ยนแปลง

ด้วยการใช้ตัวอย่างไคเซ็นร่วมกัน 

ทำาให้ไคเซ็น = การปฏิเสธวิธีการเดิมง่ายขึ้น

デキルこと
キル

เร่ิมทำ เร่ืองท่ีสามารถทำ ได้

จนถึงขอบเขตท่ีสามารถทำ ได้

ลงมือทำ จริง

ทำ ให้ปรากฏชัด การใช้ร่วมกัน

ทำ แล้วทำ เลย

เขียนลงในบันทึก
ไคเซ็น

เขียนแล้วเขียนเลย

ติด
แจกจ่าย
แนะนำ 

ประชุมนำ เสนอ
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กฎของกำรลงมอืท�ำไคเซน็จรงิ คอื กำร ใช้สิง่ทีส่ามารถใช้ได้ 

ไม่ว่ำจะเป็นอะไรก็ตำม ให้เกิดประโยชน์ ใช้ให้คุ้มค่า

สำเหตุท่ีเป็นเช่นนั้น เพรำะคนอื่นมีประสบกำรณ์ที่แตกต่ำง

กันไป ท�ำให้มี ปัญญาที่แตกต่างกันไป ตำมภูมิหลังของแต่ละคน  

ส่งผลให้ได้รับกำรเขียน ข้อเสนอแนะไคเซ็นหรือไอเดีย ที่มีพื้นฐำน

จำกประสบกำรณ์เกี่ยวกับปัญหำที่ติดประกำศเป็นจ�ำนวนมำก เช่น

สถานปฏิบัติงานก่อนหน้าทำาแบบนี้

บริษัทก่อนหน้าทำาแบบนี้

มนุษย์ คือ ก้อนแห่งปัญญา เพราะว่าบุคคลใดๆ ที่มีชีวิตอยู่

จนถึงวันนี้ได้มีการ ซึมซับ➞พัฒนา➞สะสม Know How การแก้

ปัญหา ตามแบบฉบับของตนเอง

กำรใช้สิ่งเหล่ำนั้นให้เกิดประโยชน์ในการทำาไคเซ็นงานของ

ตนเอง คอื วธีิกำรไคเซน็ขัน้สงูที ่ใช้คนอืน่ให้เกิดประโยชน์ ใช้ปัญญา

ของคนอื่นให้เกิดประโยชน์

ในระบบของไคเซ็นไม่มีกฎที่ว่ำ ปัญหาในงานของตนเอง 

ต้องคิดด้วยตนเอง และต้องทำาไคเซ็นด้วยตนเอง หำกในบริษัท 

ของท่ำนใดมีระบบไคเซ็นที่โง่เขลาเช่นนี้ ต้องท�ำกำรขจัดตัดออกไป 

ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรให้บุคคลอื่นคิด ให้บุคคลอื่นแก้ไขปัญหำแทนที่จะ

ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

ใช้ประโยชน์จากร้อยหัวดีกว่าหัวเดียว 

ส�ำหรับคนทีไ่ม่ค่อยเก่ง มักล�ำบำกกับปัญหำที่ว่ำ คิดไอเดีย 

ไม่ออกจำกสมองของตนเอง แต่ส�ำหรบั คนฉลาด แล้ว มกัจะไม่ค่อย

ใช้สมองของตนเอง มกัจะคดิหำทำงใช้สมองของคนอืน่แทน สำเหตุ

ที่เป็นเช่นนั้นเพรำะรู้ว่ำ สมองของตนเองมีเพียงหนึ่งเดียว ถึงแม้ว่ำ

จะฉลำดเพียงใดก็ตำม แต่ไอเดียท่ีออกมำจำกหัวเดียวก็มักจะเป็น 

ที่รู้ๆ กันอยู่

แต ่หำกเป ็นสมองของคนอื่นแล ้วมีจ�ำนวนมำกมำย  

นอกจำกนี้ สมองเหล่ำนั้นยังมีประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงกันออกไป คน

ฉลาด ย่อมรู้เรื่องนี้เป็นอย่ำงดี ดังนั้น จึงพยำยำมใชส้มองของคนอื่น 

ปัญญาของคนอืน่ให้เกดิประโยชน์ แทนกำรใช้สมองของตนเองเพยีง

อย่ำงเดียว

✩

แล้วกำรใช้ปัญญาของคนอืน่ให้เกดิประโยชน์ควรท�ำอย่ำงไรดี 

คือ กำรเขียนแสดงปัญหาที่หนักใจของตนเองออกมำ แล้วท�ำให้

ปรำกฏชดั กำรทีห่นกัใจอยูเ่พยีงลำาพงัคนเดยีว ย่อมไม่มใีครเข้ำใจว่ำ

เป็นปัญหาแบบใดอย่ำงรูปธรรม

แต่ทว่ำ หำกเขียนแสดงในแบบฟอร์มไคเซ็นว่ำเป็น

✽ เรื่องที่ลำาบาก ✽ เรื่องที่ไม่ชอบ

✽ เรื่องที่รำาคาญใจ ✽ เรื่องที่วุ่นวาย

แล้วไม่ว่ำใครกเ็ข้ำใจ แน่นอนว่ำ เรือ่งเหล่ำนีจ้ะบอกกล่ำวเป็น

ค�ำพดูก็ได้ แต่กำรท�ำแบบนัน้จะมคีนรอบข้ำงเพยีงจ�ำนวนหนึง่เท่ำนัน้

ที่รับรู้ แต่หำกเขียนแสดงออกมำแล้ว สำมำรถมีข้อมูลร่วมกันได้ 

จำานวนหลายคนกว่า สำมำรถได้รับไอเดียและข้อเสนอแนะไคเซ็น

จำานวนมากกว่าได้ หลังจำกนั้น ส่ิงเหล่ำนี้จะเชื่อมโยงไปสู่การลงมือ

ทำาไคเซ็น = การแก้ปัญหา นี่คือ Know How ไคเซ็น ที่เรียกว่ำ การใช้

ปัญญาของคนอื่นให้เกิดประโยชน์ เป็นวิธีการลงมือทำาไคเซ็นแบบ

ลัดขั้นตอน ที่มีประสิทธิภำพดีที่สุดส�ำหรับกำรลงมือท�ำไคเซ็นอย่ำง

รวดเร็ว

ปัญหาแบบน้ี
ลำ บาก

วุ่นวาย

ใช้เวลา

การใช้คนอ่ืนให้เป็น
ประโยชน์

การใช้ปัญญาของคนอ่ืนให้เกิด
ประโยชน์

ผิดพลาดรำ�คาญใจ

เสียเวลา

สถานปฏิบัติงานก่อน
หน้าเป็นแบบน้ี !

มีวิธีทำ แบบน้ี

ถ้าทำ แบบน้ันแล้ว
จะดีไหมนะ...

อะไรน่ี รำ คาญใจเพราะ
เร่ืองแบบน้ีเหรอ

ใช้สมองของ
คนอ่ืนกัน
เถอะ !


