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ปัญหาท่ีคล้ายคลึงกัน ก็แก้ด้วยวิธีการแก้ไขที่คล้ายคลึงกัน

ค�าพูดสั้น ๆ  ที่แสดงให้เห็นถึงข้อเสนอแนะไคเซ็น หรือแนวคิดในการ

แก้ไขปัญหา น่ันคอืหลกัการส�าคญัของไคเซน็ ดงันัน้ แม้จะมปีระเภท

งาน ประเภทธรุกจิทีแ่ตกต่าง หรอืสิง่แวดล้อม สภาพการณ์ เครือ่งจกัร

เครื่องมือที่แตกต่างกัน ก็สามารถลอกแบบ เลียนแบบได้

จัดการกับปัญหาที่คล้ายกันด้วยวิธีการแก้ไขที่คล้ายกัน

ในสถานปฏบิตังิานม ีปัญหา ต่าง ๆ  เกดิขึน้ทกุวนั จนสามารถ

กล่าวได้ว่าสถานปฏิบัติงาน 100 แห่ง ก็มีปัญหา 100 แบบ หากมี

ประเภทงานหรือประเภทธุรกิจที่ต่างกัน เช่น โรงงาน ส�านักงาน 

ร้านค้า โรงพยาบาล ปัญหาทีเ่กดิขึน้ย่อมแตกต่างกนั มาตรการแก้ไข

ปัญหาเหล่านั้นย่อมแตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากมี 

ส่วนที่แตกต่างกัน แล้ว ย่อมมี ส่วนที่เหมือนกัน ด้วย ตัวอย่างเช่น

✽ ท�ายาก ✽ มองเห็นยาก ✽ เข้าใจยาก 

เรื่องเหล่านี้ ล้วนเป็น ปัญหา ที่มักเกิดคล้ายกันไม่ว่าจะเป็น

สถานปฏิบัติงานใดถึงแม้จะมีปัญหาที่ต่างกัน แต่มีการท�าไคเซ็นที่

คล้ายกันของงานที่คล้ายกันอยู ่ ถึงแม้จะมีสภาพแวดล้อมหรือ

สถานการณ์ต่างกัน ใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ต่างกัน หาก เป็น

ปัญหาทีเ่หมอืนกนั แล้ว มาตรการแก้ไขทีเ่หมือนกัน ย่อมมปีระโยชน์ 

หาก สาเหตุ ของปัญหาเหมือนกัน ก็สามารถใช้มาตรการแก้ไขที่ 

เหมือนกัน ได้

ท�าการเลียนแบบหลักการส�าคัญ เป็นเบาะแสของการแก้ไข

ปัญหา

ไคเซ็นเล็ก = การเปลี่ยนแปลงเล็ก คือ

■ สามารถเลียนแบบได้ทันที

■ เรื่องที่สามารถท�าได้อย่างดีที่อื่น ก็สามารถลอกแบบท�า

ที่สถานปฏิบัติงานของตนเองได้ทันที 

เลียนแบบแล้วจะได้ดี ! 

หลักการส�าคัญของไคเซ็น

1
คำ�อธิบาย
พิเศษ เบาะแสของการแก้ไขปัญหา

อยู่ในหลักการส�าคัญ

แน่นอนว่า การลอกเลียน ลอกแบบตัวอย่างไคเซ็นแบบ 100 

เปอร์เซ็นต์ ได้เป็นเรื่องส่วนน้อย แต่ว่า สิ่งที่ต้องลอกแบบ เลียนแบบ

นั้น ไม่ใช่ตัวอย่าง แต่เป็น วิธีการคิด กฎ ข้อก�าหนด แนวคิด ที่อยู่

ภายในตัวอย่างนั้น หรือหมายถึง หลักการส�าคัญของไคเซ็น นั่นเอง

หลักการส�าคัญของไคเซ็น ยกตัวอย่างเช่น

ก่อนไคเซ็น ต้องท�าการหาแฟ้มจากที่นั่น ที่นี่ ทุก ๆ ครั้ง 

หลงัไคเซน็ หากก�าหนดต�าแหน่งวางแล้ว ไม่ต้องหาอกีต่อไป

หลักการส�าคัญ คือ การก�าหนดต�าแหน่ง ท�าให้ไม่ต้องหา

หรืออีกนัยหนึ่ง

ก่อนไคเซ็น มีส่วนปลายของเครื่องจักรยื่นออกมา เป็น

อันตราย

หลังไคเซ็น ท�าฝาครอบแบบถอดประกอบได้ง่าย ปลอดภัยขึ้น

หลักการส�าคัญนี้คือ การใช้ฝาครอบให้เกิดประโยชน์ ท�าให ้

ไม่อันตราย

หมายความว่า หลักการส�าคัญ คือ ค�าที่แสดงให้เห็นถึง 

ข้อเสนอแนะไคเซ็น หรือแนวคิดในแต่ละเรื่องของตัวอย่างนั้น ๆ

หากเป็นสิ่งนี้แล้ว แม้จะมีประเภทงาน หรือประเภทธุรกิจที่

ต่างกนักส็ามารถท�าการลอกเลยีน หรอืเลยีนแบบได้ ไม่เพยีงแต่ต้อง

เป็นสถานปฏบิติังานเดียวกัน บรษิทัเดียวกันหรอืธรุกิจเดียวกนัเท่านัน้ 

ถึงแม้จะเป็นตัวอย่างไคเซ็นของงานที่แตกต่างกันโดยส้ินเชิง หากดู

ตัวอย่างไคเซ็นจ�านวนมากแล้ว จะสามารถน�าไปสู่เบาะแสของการ

แก้ไข ปัญหา ของสถานปฏิบัติงานของตนเองได้

หลักการส�าคัญของไคเซ็นมีอยู่มากมาย เช่น การท�าให้มอง

เหน็ ท�าให้แบ่งแยก ท�าให้เป็นตาราง การเตรยีมล่วงหน้า การใช้๐๐ให้

เกิดประโยชน์ เป็นต้น 

ในฉบบันี ้มีการแสดงหลกัการส�าคัญทีใ่ช้ทัว่ไปจ�านวนมาก โดย

มกีารน�าเสนอตัวอย่างไคเซ็นจากหลากหลายประเภทธุรกิจ หลากหลาย
ประเภทงานที่น�าหลักการส�าคัญเหล่านี้ไปใช้
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ตารางหลักการสำ�คัญของไคเซ็น

หา

ผิดพลาด

ล่าช้า

ลืม

อันตราย

ไม่เข้าใจ
เข้าใจยาก
ลังเล
ทำ ไม่ได้
ทำ ยาก
ยุ่งยาก ไม่สะดวก
ทุกคร้ัง
ในแต่ละคร้ัง
จงใจทำ 

ยุ่งเหยิง
ไม่เป็นระบบ
สับสน วุ่นวาย
กระจัดกระจาย
แตกต่าง
ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน
ทำ�ได้เฉพาะบุคคลไม่เข้าใจ
ทำ ไม่ได้
พยายาม
อดทน
ใช้สติ

ทำ ให้ไม่หา
ทำ ให้หาง่ายทำ�ให้ค้นพบทันที

ทำ ให้ไม่ผิดพลาด
ทำ ให้ไม่สามารถผิดพลาดทำ ให้ผิดพลาดยากทำ ให้ถึงแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไร

ทำ ให้ไม่ล่าช้า
ทำ ให้ล่าช้ายากทำ ให้ถึงแม้ล่าช้าก็ไม่เป็นไร

ทำ ให้ไม่ลืม
ทำ ให้ลืมยาก
ทำ ให้ถึงแม้ลืมก็ไม่เป็นไร

ท�าให้ไม่อนัตรายท�าให้ปลอดภยั
ท�าให้วางใจ
ท�าให้เข้าใจ
ท�าให้เข้าใจง่าย
ท�าให้ไม่ลังเล
ท�าให้สามารถท�าได้ท�าให้ง่าย ท�าให้สบายท�าให้สะดวก

เตรยีมการล่วงหน้าท�าล่วงหน้า
การรบัมอืก่อน

ทำ ให้โล่ง

ทำ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
ทำ ให้เป็นมาตรฐาน
ทำ ให้เป็นหน่ึงเดียว

ทำ�ให้ไม่ว่าใครก็สามารถทำ�ได้ทำ�ให้ไม่ว่าใครก็เข้าใจ
ทำ�ให้คนใหม่ก็สามารถทำ�ได้
ไอเดีย
เปล่ียนแปลงวิธีการเลือกเคร่ืองมือ

ท่ีน่ัน ท่ีน่ี
กระจัดกระจาย
ใช้แล้วใช้เลย
คล้ายกัน
ประเภทเดียวกันสับสน ผสมปนเป คัดลอก

ท�าทหีลงั เป็นฝ่ายรบัเอือ่ยเฉือ่ย
ไม่ราบล่ืน
ในภายหลงั
สกัวันหนึง่
ท�าแยกจากกนั

สัมผสั
ลืน่
ไม่พร้อม ➝ เป็นห่วง
มองไม่เหน็
ยุง่ยาก ซบัซ้อน
ไม่ชดัเจน ก�ากวม
ซบัซ้อน
ท่าทางการท�างานไม่เป็นธรรมชาติการเคล่ือนไหวไม่เป็นธรรมชาติ
รับมือภายหลัง
จัดการภายหลัง
การเตรียมงานใน

ผสมปนเป
ไม่แบ่งแยก
กระจัดกระจาย
ไม่เป็นมาตรฐานแบ่งแยก
ในแต่ละคร้ัง
ซับซ้อน
ใช้ความรู้สึก�ประสบการณ์ไม่ใช้ร่วมกัน
เซ็ง ยึดติดวิธีการเดิม
เกลียดตัวเอง
ความเกียจคร้านทางปัญญา

การก�าหนดต�าแหน่ง – การแบ่งแยก + การแสดง
ท�าให้น�ากลับไปต�าแหน่งเดิมการใช้ฟังกช์ัน่ค้นหาให้เกดิประโยชน์

ท�าให้สะดุดตา�ท�าให้เป็นสัญลักษณ์ท�าให้แบ่งแยกด้วยสี ท�าให้แบ่งแยกโปกาโยเกะ Fool proofไม่คดัลอก�ให้น�าไปใช้ได้เลย

ล่วงหน้า กระตนืรอืร้น เป็นผูน้�าลงมอืด�าเนนิการดกู่อนท�าให้ราบเรยีบ ท�าให้ราบล่ืน
ท�าให้เป็นประจ�า ท�าให้เป็นเวลาทีแ่น่นอน ท�าให้เป็นปกติ
ท�าให้เป็นรปูแบบเดยีวกนั 
ท�าให้เป็นเวลาเดยีวกนั
การใช้นาฬิกาจบัเวลาให้เป็นประโยชน์

ท�าให้ไม่สมัผสั�(ท�าให้มีฝาครอบ)ท�าให้ไม่ล่ืน�(ท�าให้กนัล่ืน)คาดการณ�์คาดเดา�ส�ารอง�ป้องกนั

ท�าให้มองเหน็ 
ท�าให้เรยีบง่าย ท�าให้ง่าย
ท�าให้ชดัเจน ท�าให้แจ่มแจ้ง

ท�าให้เรยีบง่าย
คูม่อืการท�างาน�ท�าให้เป็นล�าดบัท�าให้ไม่ก้มตวั ท�าให้ไม่บดิตวั
รบัมอืก่อนหน้า
จดัการล่วงหน้า
การเตรยีมงานนอก

แบ่งแยก แบ่งกลุ่ม
    แสดงให้เหน็
ท�าให้เรยีบร้อย ท�าให้ตามล�าดบั
ก�าหนดจ�านวน ก�าหนดต�าแหน่ง ท�าให้เป็นมาตรฐาน
ตดัสนิโดยไม่ต้องท�าการวัดไม่ต้องปรบัแต่ง ให้ปรบัแต่ง
ท�าให้ง่าย
ท�าเป็นคูมื่อ
การใช้เครือ่งมอืช่วย�ใช้ฟังกช์นัให้เกดิประโยชน์

ไม่ให้เซ็ง ทำ ลายวิธีการเดิมยกย่องตัวเอง
เรียนรู้และสร้างปัญญา

ปัญหา
สาเหตุ

มาตรการแก้ไข�(การพลิกกลับ
ปัญหา)

มาตรการแก้ไข�(การพลิกกลับ
ปัญหา)

ปัญหา มาตรการ
แก้ไข

หลักการ
สำ�คัญ�
เป็น

เบาะแส
ของการ
แก้ไข
ปัญหา

เลียนแบบ
ลอก
แบบ
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