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เมือ่กจิกรรมไคเซน็เข้ำทีเ่ข้ำทำง จะมบีำงสิง่บำงอย่ำงเกดิขึน้

อย่ำงแน่นอน นั่นก็คือ ค�ำพูดลอยๆ ที่ว่ำ จากปริมาณเป็นคุณภาพ 

กล่ำวคือ พอมีคนส่ง จ�านวนเรื่องไคเซ็น มำได้จ�ำนวนหนึ่ง ก็จะเริ่ม

บอกให้ส่ง

“ไคเซ็นที่มีคุณภาพดี...กว่าน้ี” “ไคเซ็นท่ีมีคุณภาพสูง...กว่า

นี้”

➠	 แต่เพราะคำาพูดลอยๆ แบบนี้ ทำาให้ บริษัทหลายบริษัท 

ต้องสะดดุ ทำาให้ กจิกรรมไคเซ็นทีอ่ตุส่าห์ท�ากันอย่างคกึคกั ต้องหยุด

ชะงัก หรือทำาให้ล้มควำ่ากันมาแล้วเป็นจำานวนมาก

✩

ส�ำหรับบริษัทแบบนั้น

คุณภาพของไคเซ็น คืออะไร

ไคเซ็นที่มีคุณภาพดีเป็นอย่างไร

ไคเซ็นที่มีคุณภาพสูงเป็นอย่างไร

ในสิ่งเหล่ำนี้

❖ อะไรก็ไม่ได้คิด

❖ อะไรก็ไม่ได้กำาหนดไว้

❖ อะไรก็ไม่อธิบาย

➠	 แค่ พดูลอยๆ ออกมาง่ายๆ ว่า จากปรมิาณเป็นคณุภาพ 

เหมือนแค่นั่งสวดมนต์เอายังไงยังงั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้น 

พนักงำนจ�ำนวนมำกพอได้ฟังค�ำว่ำ จากปริมาณเป็นคุณภาพ

　

　

ก�รทำ�ให้แพร่หล�ย	➔	ทำ�ให้คึกคักของไคเซ็นนั้น
“ปริมาณ” กับ	“คุณภาพ”	ทั้งสองอย่�งนี้เป็นสิ่งที่ข�ดไม่ได้

คำ�พูดลอย	ๆ	ที่ว่�	จากปริมาณเป็นคุณภาพ

ค�ำพดูลอย ๆ ว่ำจำกปรมิำณเป็นคณุภำพ

ถ้ำไม่ใช่ไคเซน็
เลิศ  ๆคงไม่ได้ล่ะ

ไคเซน็ง่ำย ๆ
ไม่ได้แล้วเหรอ

ไม่ไหวอ่ะ
ท�ำไม่ได้

ไม่เกีย่วกบั

พวกเรำ

ไคเซ็นประยุกต์	①	ไคเซ็น	3	ระดับ
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แน่นอนว่ำ นิยามคุณภาพของไคเซ็น นั้นขึ้นอยู่กับมุมมอง

ซึง่แตกตำ่งกนัไป กลำ่วคอื จ�านวนนยิามมเีทา่กบัจ�านวนคน นัน่เอง

➠	 แต่จากมมุมอง การยก ระดบัของไคเซน็ สามารถกำาหนด

นิยามลำาดับขั้นของระดับไคเซ็นที่เหมาะสมได้ สมาคม HR ญี่ปุ่น จึง

ได้กำาหนดจากมุมมอง การแนะแนวเพื่อยกระดับไคเซ็น โดยนิยาม

ให้ คุณภาพไคเซ็น เป็น 3 ระดับ นั่นก็คือ

① ทำาให้ไม่

② ทำาให้....ยาก

③ ทำาให้ถึง....ก็....

สำาหรบัคนทีไ่ดฟ้งัคำาเหลา่นีค้รัง้แรก จะตอ้งสงสยัวา่คอือะไร 

ไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียว

บทถัดไปจะอธิบ�ย	“ไคเซ็น 3 ระดับ”	อย่�งละเอียด

พอได้ฟังค�ำว่ำ การยกระดับคุณภาพไคเซ็น และการ 

ยกระดับไคเซ็น ก็จะมีคนคิดว่ำต้อง ท�าเรื่องที่ยากล�าบาก เป็นกำร 

ท�าไคเซ็นครั้งเดียว แล้วได้ ผลลัพธ์ขนาดใหญ่

เหมือนกำรคิดว่ำ เวลำเล่นเบสบอลแล้วต้องตีโฮมรันให้ได้ 

นั่นเอง

➠	 แต่ ไคเซ็น ไม่ใช่ เรื่องล�าบาก แต่มันคือ การเปลี่ยนเล็ก

น้อย ทำาแบบสะสมต่างหาก กล่าวคือ ไม่ได้หมายความว่าต้องเก็บ

คะแนนจากการตีโฮมรันครั้งเดียว แต่เป็นการเก็บคะแนนจากการตี

สะสม แบบนี้จึงเรียกว่า วิธีแบบไคเซ็น และการส่งเสริมกิจกรรม 

ไคเซ็น ก็ไม่ใช่ จากปริมาณเป็นคุณภาพ แต่ต้องบอกว่า ทั้งปริมาณ

และคุณภาพ ต่างหาก

เพราะ การท�าไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง ➔ ท�าให้แพร่หลาย ➔ 

ท�าให้คึกคัก ท�าให้เป็นนิสัยไคเซ็น ของพนักงานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 

ไม่ใช่การท�างานแบบเอื่อยเฉื่อย แต่ให้ระหว่างทำางานก็คิดหา 

วิธีท�าให้ดีขึ้น ท�าให้เป็นนิสัย ไม่ว่าจะเป็นงานใด ไม่ว่าจะเป็น 

หน่วยงานไหน ปริมาณการส่ง 1 เรื่องทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง จึงเป็น

เรื่องที่สำาคัญ

ก็จะตีควำมเอำเองง่ำยๆ ทันทีว่ำ หมำยถึง ไคเซ็นที่มีผลลัพธ์ขนำด

ใหญ่หรือไม่ก็ 

“สงสัยไคเซ็นง่ายๆ คงจะไม่ได้แล้วล่ะ” “คงต้องท�าไคเซ็น

ขนาดใหญ่และเลิศๆ กว่านี้” 

และ 

“คงท�าไคเซ็นเล็กๆ ไม่ได้แล้วล่ะ ต้องท�าไคเซ็นแบบใหญ่ๆ 

ยักษ์ๆ เท่านั้น”

ก็จะกลำยเป็นคิดแบบนั้นในที่สุด

แน่นอนวำ่ ไคเซ็นทีมี่ผลลัพธข์นาดใหญ ่ถำ้เปน็ หนว่ยงานที่

สามารถลงมอืปฏบิตัจิริง สำมำรถ สร้างเปา้หมายทา้ทายใหม่ๆ  ได ้

ก็นับเป็นเรื่องที่ดี แต่กำรลงมือปฏิบัติจริงให้เป็น ไคเซ็นที่มีผลลัพธ์

ขนาดใหญ่ นั้นไม่สำมำรถท�ำได้ทุกหน่วยงำน

ยกตวัอยำ่งเชน่ พนกังานตอ้นรบั จะท�ำไคเซน็สกัเทำ่ไหร ่กำร

ท�ำให้ได้ ผลลัพธ์เป็นเงินล้านเยน คงเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้ำจะบอกว่ำ 

กำรท�ำไคเซ็นงำนต้อนรับ ไม่จ�ำเป็น ก็ไม่ใช่

แน่นอนว่ำ กำรท�ำไคเซ็นเพื่อให้ลูกค้ำ ได้รับความสะดวก 

และความสบาย มำกขึ้น ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น กล่ำวคือ คุณภาพของ 

ไคเซ็น นั้น ไม่ใชแ่ค่ผลลัพธ์ แต่แน่นอนว่ำผลลัพธ์ก็ส�ำคัญ

ผลลัพธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพของไคเซ็น แต่ถ้ำแค่

ผลลัพธ ์ ไม่ใช่ คุณภาพของไคเซ็น

การยกระดับคุณภาพไคเซ็น และการยกระดับไคเซ็น นั้น 

ก่อนอ่ืน จ�ำเป็นต้องรู้ว่ำ คุณภาพของไคเซ็น คืออะไร ต้องก�ำหนด 

นิยามคุณภาพของไคเซ็น ออกมำให้ชัดเจนก่อน

ถ้ำไม่ก�ำหนดนิยำม คุณภาพของไคเซ็น แค่กล่าวเพียงการ

ยกระดบัคณุภาพ กจ็ะไมม่คีวำมหมำยในการยกระดบัไคเซน็ จ�ำเปน็

ต้องมีกำรชี้แนะว่ำ

①  ไคเซ็นคุณภาพสูง เป็นอย่ำงไร

②  ท�ำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถยกระดับให้สูงขึ้นได้

➠	 ต้องแนะแนวทาง What และ How ทั้งสองด้าน
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