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จากค�าพูดสู่ความรู้

ความรู้พ้ืนฐาน
ไคเซ็น

หนึง่เดอืนผา่นไปตัง้แตเ่ดอืนเมษายนทีเ่ปน็ช่วงเปลีย่นปีงบประมาณ พนักงานใหม่ดเูหมือนยงัไม่คุ้นเคยกับบริษทั 

แม้แต่คนเก่าก็ดูเหมือนยังไม่คุ้นเคยกับตำาแหน่งที่ย้ายใหม่

ใน Special Scoop นี้จะแนะนำาคำาพูดที่มีประโยชน์สำาหรับทุกคน คือ ทำาให้ทุกคนเริ่มดำาเนินการ และรู้จักไคเซ็น

มากขึ้น ขอเชิญพนักงานใหม่ ทั้งคนเก่าคนแก่ และทุกๆ  ท่านแวะมาดูกันเลย !
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เป็นแค่ค�าพดู กลายเป็นความรู้

ถ้า “ทิ้งไว้อย่างนั้น” ก็เป็นแค่ค�าพูด

Special Scoop ใช้หัวข้อ ความรู้พื้นฐาน แต่จะถือเป็น ความรู้ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณ ถ้ำ แค ่ดูผ่ำน ๆ  ก็เป็นเพียง ค�าพูด เท่ำนั้น 

ถ้ำแค่รู้ก็จะเป็นแค่ ค�าพูด เพรำะเดี๋ยวก็ลืมแล้ว ความรู้ ได้มำจำกกำรปฏิบัติไปพร้อมกัน เมื่อรู้จัก ค�าพูด แล้วน�ำ ค�าพูด นั้นมำเป็น 

พื้นฐำนในกำรด�ำเนินกำร จะท�ำให้ ค�าพูด นั้นกลำยเป็น ความรู้ หรือสมบัติของคุณเอง

เมนูแปลงโฉมสู่ความรู้

ลองมายกตัวอย่าง เมนูแปลงโฉมสู่ความรู ้เพื่อพนักงานใหม่ที่

ประสบปัญหา ไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไรดี 

■ ท�าให้เป็นแนวทางในการท�าไคเซ็น

ใช้แนวคิดของแต่ละค�าพูด และตัวอย่างให้เป็นแนวทางในการ

ท�าไคเซ็นสิ่งรอบตัว

■ สร้างจิตส�านึกร่วมกันในที่ท�างาน

ในงานกลุ่มหรือกิจกรรมกลุ่ม จิตส�านึกที่แตกต่างกันของแต่ละ

คนเป็นอุปสรรคในการประสบความส�าเร็จ ถ้ามีจิตส�านึกร่วมกันในที่

ท�างานได้ว่า “ เป็นแบบนี้นี่เอง” จากนิยามหรือค�าอธิบายค�าพูด 

และตัวอย่าง เป็นต้น ก็จะเพิ่มความสามารถในการส่งเสริมกิจกรรมได้

■ ใช้เป็นสื่อการสอน

แนะน�าวิธีคิดต่างๆ  ในการ ไคเซ็น เช่น การควบคุมการผลิต 

เพิ่มผลิตภาพทางปัญญา หรือลดความสูญเปล่า ให้แก่มือใหม่ไคเซ็น

■ เรียนเป็นกลุ่ม

พดูคยุเกีย่วกบัหวัข้อทีเ่ป็นค�าพดูค�าเดยีว ท�าให้สามารถทราบความคิดเหน็ของคนอ่ืน เช่น สามารถตคีวามได้หลากหลาย มคี�าพดู 	

ที่เป็นประเภทเดียวกับค�าพูดนี้ เป็นต้น 

ข้อควรระวัง/การตีความแบบ Creative & Idea

ในแต่ละหัวข้อจะประกอบไปด้วยนิยามทั่วไป ค�าอธิบายและตัวอย่างแบบ Creative & Idea ในที่นี้ ไคเซ็น ในกำรตีควำมของนิตยสำร 

“Creative & Idea” หมำยถึง กำร เปลี่ยน เล็กน้อยอย่ำงสม�่ำเสมอ หรือกำรเปลี่ยนน้อย ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรตีควำมโดยทั่วไป

แม้จะเป็นกำรตคีวำมทีต่่ำงไปบ้ำง แต่ถอืเสยีว่ำจำกกำรตคีวำมทีห่ลำกหลำยก ็มกีารตคีวามแบบนีด้้วย และเมือ่น�ำมำเปรยีบเทยีบกบั

กำรตีควำมของคุณก็จะสำมำรถแปลงโฉม ค�าพูด เป็น ความรู้ ได้
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ในการเพิ่มความสามารถในการท�างาน นอกจากมี OJT แล้วยังมี OFF JT อีกด้วย ซึ่งเป็น 

การเรียนรู้นอกสถานที่ทำางาน เป็นการเรียนรู้การทำางานในห้องเรียน กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้ สิ่งที่ควรรู้ 

เป็นหลัก ส่วน OJT คือ การพัฒนา ความสามารถ ในการทำางานแต่ละวันจริงๆ  อธิบายง่ายๆ  คือ เป็น 

การท�างานไปพร้อมกับพัฒนาความสามารถ นั่นเอง

OJT (on the job training)
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เรำหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ ค�าพูด ต่ำงๆ  ที่กล่ำวถึงจะเป็น 

ความรู้ และเป็นประโยชน์ในกำรท�ำไคเซ็นของคุณต่อไป

ประสบการณ์ท�าให้คนเราเติบโตขึ้น

บุคลำกรไม่ใช่มีควำมสำมำรถมำก่อน แต่เพื่อท�ำให้บุคลำกร

มีควำมสำมำรถ กำรที่ได้ท�ำงำนในระดับสูงไม่ใช่เพรำะมีควำม

สำมำรถแต่เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนต่ำงหำก

เนื่องจำกควำมสำมำรถเป็นส่ิงท่ีได้มำจำกกำรปฏิบัติงำน

จรงิเท่ำนัน้ ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนให้ส�ำเรจ็จงึได้มำจำกควำม

ส�ำเร็จในกำรท�ำงำนเท่ำนั้น

ท่ีจริงประเทศญีปุ่น่มแีนวคดิ รวมความรู ้และการปฏบิติัไว้

ด้วยกัน มำแต่โบรำณ จำกค�ำสอนของลัทธิขงจื้อท่ีให้ควำมส�ำคัญ

กับกำรปฏิบัติ ให้ ฝึกฝนความสามารถจากหน้างานจริง และ ท�า

เรื่องที่รู้ให้สอดคล้องกับเรื่องที่ท�าได้ ซึ่งก็คือ OJT นั่นเอง

ไคเซ็น OJT

งำนประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การรักษาสภาพ

ปัจจบุนั และอกีส่วน คอื การตแีตกสภาพปัจจบุนั ส่วนแรกเป็นกำร

ท�ำตำมสิ่งที่ก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ส่วนหลังเป็นกำรหำสิ่งที่ดีกว่ำ

มำตรฐำนหรือเกณฑ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะขำดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ 

กำร ไคเซ็น คือ การตีแตกสภาพปัจจุบัน เพื่อท�ำให้สำมำรถท�ำได้

เร็วขึ้น และง่ำยขึ้น

OJT คือ กำรเพิ่ม ความสามารถในการท�างาน ซึ่งไม่ใช่แค่

ควำมสำมำรถใน การรักษาสภาพปัจจุบัน เท่ำน้ัน แต่ยังให้ควำม

ส�ำคัญกับควำมสำมำรถใน การตีแตกสภาพปัจจุบัน อีกด้วย

ถ้ำมี โอกาส และ สิ่งแวดล้อม เอื้ออ�ำนวยก็สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงเพียงพอแล้ว ไม่ต้องกำรสิ่งที่พิเศษไปมำกกว่ำนี้ ระบบและกลไกใน

กำรท�ำไคเซ็นจึงเป็นเครื่องมือที่เหมำะสมที่สุดเพื่อเรียนรู้ การตีแตกสภาพปัจจุบัน

ต่อฉบับหน้าอ่านที่มา: นิตยสาร Creative & Idea KAIZEN ฉบับที่ 65 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555


