ความรูพ้ น้ื ฐาน
ไคเซน็

จากค�ำพูดสู่ความรู้

หนึง่ เดือนผ่านไปตัง้ แต่เดือนเมษายนทีเ่ ป็นช่วงเปลีย่ นปีงบประมาณ พนักงานใหม่ดเู หมือนยังไม่คนุ้ เคยกับบริษทั
แม้แต่คนเก่าก็ดูเหมือนยังไม่คุ้นเคยกับตำ�แหน่งที่ย้ายใหม่
ใน Special Scoop นี้จะแนะนำ�คำ�พูดที่มีประโยชน์สำ�หรับทุกคน คือ ทำ�ให้ทุกคนเริ่มดำ�เนินการ และรู้จักไคเซ็น
มากขึ้น ขอเชิญพนักงานใหม่ ทั้งคนเก่าคนแก่ และทุกๆ ท่านแวะมาดูกันเลย !
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ถ้า “ทิ้งไว้อย่างนั้น” ก็เป็นแค่ค�ำพูด

Special Scoop ใช้หัวข้อ ความรู้พื้นฐาน แต่จะถือเป็น ความรู้ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณ ถ้า แค่ ดูผ่าน ๆ ก็เป็นเพียง ค�ำพูด เท่านั้น
ถ้าแค่รู้ก็จะเป็นแค่ ค�ำพูด เพราะเดี๋ยวก็ลืมแล้ว ความรู้ ได้มาจากการปฏิบัติไปพร้อมกัน เมื่อรู้จัก ค�ำพูด แล้วน�ำ ค�ำพูด นั้นมาเป็น
พื้นฐานในการด�ำเนินการ จะท�ำให้ ค�ำพูด นั้นกลายเป็น ความรู้ หรือสมบัติของคุณเอง

เมนูแปลงโฉมสู่ความรู้

■

เพี

ู
ด
เ
พ
ท
ำ
ค
า่ นนั้ ไม
ู
้
ค
่
ร
ค
แ
งย
่
เศรษฐลศอ่ื านสไตหรว์
ทำ�ใหม้ อ

ท�ำให้เป็นแนวทางในการท�ำไคเซ็น

งเหน็

พึมพ�ำ พึมพ�ำ. .
เป็นอย่างนีน้ เี่ อง

ใช้แนวคิดของแต่ละค�ำพูด และตัวอย่างให้เป็นแนวทางในการ
ท�ำไคเซ็นสิ่งรอบตัว
■

สร้างจิตส�ำนึกร่วมกันในที่ท�ำงาน

ในงานกลุ่มหรือกิจกรรมกลุ่ม จิตส�ำนึกที่แตกต่างกันของแต่ละ
คนเป็นอุปสรรคในการประสบความส�ำเร็จ ถ้ามีจิตส�ำนึกร่วมกันในที่
ท�ำงานได้ว่า “ เป็นแบบนี้นี่เอง” จากนิยามหรือค�ำอธิบายค�ำพูด
และตัวอย่าง เป็นต้น ก็จะเพิ่มความสามารถในการส่งเสริมกิจกรรมได้
■

ใช้เป็นสื่อการสอน

แนะน�ำวิธีคิดต่างๆ ในการ ไคเซ็น เช่น การควบคุมการผลิต
เพิ่มผลิตภาพทางปัญญา หรือลดความสูญเปล่า ให้แก่มือใหม่ไคเซ็น
■

การเค

ได้

ลองมายกตัวอย่าง เมนูแปลงโฉมสู่ความรู้ เพื่อพนักงานใหม่ที่
ประสบปัญหา ไม่รู้ว่าควรท�ำอย่างไรดี

ปล่อยไปโดย
ไม่ทำ�อะไรเลย

นำ�มาใช้ได้
ตรงนี้ !

ฟิว้
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เป็นแค่คำ� พูด กลายเป็นความรู้

เรียนเป็นกลุ่ม

พูดคุยเกีย่ วกับหัวข้อทีเ่ ป็นค�ำพูดค�ำเดียว ท�ำให้สามารถทราบความคิดเห็นของคนอืน่ เช่น สามารถตีความได้หลากหลาย มีคำ� พูด 
ที่เป็นประเภทเดียวกับค�ำพูดนี้ เป็นต้น

ข้อควรระวัง/การตีความแบบ Creative & Idea

ในแต่ละหัวข้อจะประกอบไปด้วยนิยามทั่วไป ค�ำอธิบายและตัวอย่างแบบ Creative & Idea ในที่นี้ ไคเซ็น ในการตีความของนิตยสาร
“Creative & Idea” หมายถึง การ เปลี่ยน เล็กน้อยอย่างสม�่ำเสมอ หรือการเปลี่ยนน้อย ซึ่งแตกต่างจากการตีความโดยทั่วไป
แม้จะเป็นการตีความทีต่ า่ งไปบ้าง แต่ถอื เสียว่าจากการตีความทีห่ ลากหลายก็ มีการตีความแบบนีด้ ว้ ย และเมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับ
การตีความของคุณก็จะสามารถแปลงโฉม ค�ำพูด เป็น ความรู้ ได้
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ความรู้
พืน้ ฐาน
ไคเซ็น

OJT (on the job training)

ในการเพิ่มความสามารถในการท�ำงาน นอกจากมี OJT แล้วยังมี OFF JT อีกด้วย ซึ่งเป็น
การเรียนรู้นอกสถานที่ท�ำงาน เป็นการเรียนรู้การท�ำงานในห้องเรียน กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้ สิ่งที่ควรรู้
เป็นหลัก ส่วน OJT คือ การพัฒนา ความสามารถ ในการท�ำงานแต่ละวันจริงๆ อธิบายง่ายๆ คือ เป็น
การท�ำงานไปพร้อมกับพัฒนาความสามารถ นั่นเอง
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค�ำพูด ต่างๆ ที่กล่าวถึงจะเป็น
ความรู้ และเป็นประโยชน์ในการท�ำไคเซ็นของคุณต่อไป

ประสบการณ์ท�ำให้คนเราเติบโตขึ้น

บุคลากรไม่ใช่มีความสามารถมาก่อน แต่เพื่อท�ำให้บุคลากร
มีความสามารถ การที่ไ ด้ท�ำงานในระดั บสูงไม่ใ ช่เพราะมีค วาม
สามารถแต่เพื่อเพิ่มความสามารถในการท�ำงานต่างหาก
เนื่องจากความสามารถเป็นสิ่งที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน
จริงเท่านัน้ ความสามารถในการท�ำงานให้สำ� เร็จจึงได้มาจากความ
ส�ำเร็จในการท�ำงานเท่านั้น
ทีจ่ ริงประเทศญีป่ นุ่ มีแนวคิด รวมความรู้ และการปฏิบตั ไิ ว้
ด้วยกัน มาแต่โบราณ จากค�ำสอนของลัทธิขงจื้อที่ให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิบัติ ให้ ฝึกฝนความสามารถจากหน้างานจริง และ ท�ำ
เรื่องที่รู้ให้สอดคล้องกับเรื่องที่ท�ำได้ ซึ่งก็คือ OJT นั่นเอง

ไคเซ็น OJT

ความสามารถในการ
รักษาสภาพปัจจุบนั

นคี่ อื
การ
การตีแตก ทลำ� งาน
ะ่ !
สภาพปัจจุบนั
ตอน
เป็น
พนัก
งาน
ใหม่
การตีแตก
สภาพปัจจุบนั

การรักษา
สภาพปัจจุบนั

การรักษา
ผู้
งานประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การรักษาสภาพ
สภาพ
ปัจจุบนั
ช�
ำ
ปัจจุบนั และอีกส่วน คือ การตีแตกสภาพปัจจุบนั ส่วนแรกเป็นการ
นาญ
ท�ำตามสิ่งที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนหลังเป็นการหาสิ่งที่ดีกว่า
ผู้
เชี
ย่ ว
มาตรฐานหรือเกณฑ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้
ชาญ
การ ไคเซ็น คือ การตีแตกสภาพปัจจุบัน เพื่อท�ำให้สามารถท�ำได้
เร็วขึ้น และง่ายขึ้น
OJT คือ การเพิ่ม ความสามารถในการท�ำงาน ซึ่งไม่ใช่แค่
ความสามารถใน การรักษาสภาพปัจจุบัน เท่านั้น แต่ยังให้ความ
ส�ำคัญกับความสามารถใน การตีแตกสภาพปัจจุบัน อีกด้วย
ถ้ามี โอกาส และ สิ่งแวดล้อม เอื้ออ�ำนวยก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอแล้ว ไม่ต้องการสิ่งที่พิเศษไปมากกว่านี้ ระบบและกลไกใน
การท�ำไคเซ็นจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเรียนรู้ การตีแตกสภาพปัจจุบัน

การตีแตก
สภาพปัจจุบนั
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