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จากฉบับที่แล้วต่อ

■ ตัวอย่างการเลิก ② จับตาดูที่รูของกระดาษ

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างของโรงงานผลิตเครื่องส�าอางแห่ง

หนึง่ บรษิทันีท้�าการเปรยีบเทยีบระหว่างของจรงิกบั ชทีตวัอย่าง เพือ่

ตรวจสอบขนาดและรูปร่างของภาชนะท่ีส่ังซื้อเข้ามาใหม่ว่าถูกต้อง

หรอืไม่ ชทีตวัอย่าง ถกูเจาะรูด้วยเคร่ืองเจาะกระดาษจ�านวน 2 ร ูและ

เก็บรักษาตามชนิด ถึงแม้จะท�าการเจาะกระดาษในแต่ละครั้งที่เก็บ

ชที แต่มชีทีหลายร้อยฉบบั ส่งเข้ามาในแต่ละเดอืน จงึกลายเป็นภาระ

ที่ยุ่งยาก ด้วยเหตุนี้ ผู้รับผิดชอบจึงเกิดความคิดว่า

ท�าไมต้องเจาะรกูระดาษ ? ถงึไม่ต้องบอกกร็ูไ้ด้ว่าเป็นวธิกีาร

เกบ็รักษาชทีตัวอย่างดว้ยการเจาะรู 2 รู ทีบ่อกต่อกันมาจากรุน่พี่ แต่

ในปัจจุบัน เมื่อมองดูรอบ ๆ ก็พบว่ามีวิธีการจัดการกับเอกสาร

มากมายหลายวิธี ในอดีต แฟ้มแบบ 2 รู อาจเป็นที่นิยม แต่ไม่ได้

เป็นแบบน้ันแล้วในยคุปัจจบุนั มแีฟ้มส�าหรบัใส่เอกสารทีส่ะดวกกว่า

น้ัน เช่น แฟ้มแบบใส ซึ่งท�าเพียงแค่ใส่เอกสารตามล�าดับของชนิด

ของเอกสาร ไม่จ�าเป็นต้อง เจาะรูเอกสาร 

เช่นนั้นแล้ว ! จึงเปลี่ยนจากแฟ้มแบบ 2 ร ูเป็น แฟ้มแบบ

ใส เลิกการเจาะรูเอกสาร

ด้วยเหตุนี้ ผู ้รับผิดชอบก็ไม่ต้อง ล�าบาก เจาะรูเอกสาร

มากกว่า 100 แผ่นต่อเดือน 

ตัวอย่างการเลิก 2 เรื่องนี้ ทั้งเวลา สถานที่ ประเภทงาน 

ประเภทธุรกิจ และรูปแบบไคเซ็น มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

เลียนแบบแล้วจะได้ดี ! 

หลักการสำาคัญของไคเซ็น

2
คำ�อธิบาย
พิเศษ เลียนแบบ ลอกแบบ

หลักการสำาคัญที่ดีที่สุด คือ เลิก
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กระดาษ

ใช้ท่ีเจาะกระดาษ
เจาะรกูระดาษมากกว่า 100 แผ่น

ต่อเดือน เพ่ือท�าการเข้าแฟ้ม

จดุประสงคข์องการเจาะรกูระดาษคอื�?�
จ�าเป็นจรงิหรอื�?�
เลิกได้ไหม�?�

เปลีย่นเป็นวธิอีืน่ได้ไหม�?

ล�าบากจงัเลย

แต่มีวิธีการคิดไคเซ็นร่วมกันที่ว่า ทบทวนจุดประสงค์ของ

งาน แล้วท�าการเลือก ➞ เปลี่ยนแปลงวิธีการท�าที่เหมาะสมกับ

สถานการณ ์

วิธีการคิด หลักการทฤษฎีของไคเซ็น ที่อยู ่ในตัวอย่าง 

สามารถเลียนแบบ ลอกแบบได้ แม้ไม่ใช่ประเภทงานเดียวกัน หรือ

เป็นประเภทงานที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง

เหล่านี้คือ ข้อดีของ การเปลี่ยนแปลงเล็ก
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หลักการส�าคัญ ของ ไคเซ็นเล็ก ที่มีการใช้งานอย่างแพร่

หลายมากที่สุด คือ ท�าให้มองเห็น

นั่นหมายความว่า การท�า สิ่งที่มองไม่เห็น ให้ สามารถมอง

เห็น ได้ แต่วิธีการท�ามีมากมายหลายวิธี ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ 

สถานการณ์ไคเซ็น และเงื่อนไข

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการ ท�าให้มองเห็น ➞ เข้าใจ ว่า 

เครือ่งจกัรหรอือปุกรณ์ก�าลังท�างานอยูห่รือไม่ แม้อยูใ่นสถานทีท่ีอ่ยู่

ห่างออกไป เครื่องมือที่ได้ผลและง่ายที่สุด คือ การแสดงให้เห็น

ดังภาพที่แสดงด้านบน ทำาการแขวน ป้ายแสดง ที่เขียน 

คำาว่า ก�าลังท�างานอยู ่ด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ ไว้ที่เครื่องจักรที่มี

การทำางาน 

ด้านหลังของป้าย เขียนคำาว่า หยุดทำ�ง�น หากเครื่องจักร

หยุดทำางานแล้วก็เพียงแค่พลิกป้ายกลับแล้วแขวนไว้

หากทำาเช่นนีแ้ล้วไม่ว่าเมือ่ไหร่หรอืจากทีไ่หน มองปราดเดยีว

ก็เข้าใจสถานะการทำางานของเครื่องจักรได้ ก็ไม่จำาเป็นต้องถาม 

คนอื่นในทุกครั้ง ที่ไม่เข้าใจสถานะของเครื่องจักร

　หลักการสำาคัญของ    

      ไคเซ็น

หยดุ
ท�า
งานหากมองเหน็ป้าย

แสดง ท�าให้สามารถ
เข้าใจด้วยการมองปราด

เดยีวว่าเครือ่งอยูใ่น
สถานะใด เมือ่พลิกป้าย

กลับกลายเป็น...

ท่ีโรงงานผลิตขนมฝร่ัง

ก�าลัง
ท�างาน
อยู่

ก�าลัง
ท�างาน
อยู่

、

ท่ีโรงงานอาหาร

โทรศัพทท์ีไ่ด้ต่อมายังส�านกังาน ในเวลาทีไ่ม่มใีครใน
ส�านกังานอยู ่ เจ้าหน้าทีใ่นโรงงานจะเป็นผูร้บัโทรศพัท์
แทน แต่หากไม่ฟังเสียงโทรศัพทท์ีด่งัตดิต่อกันเป็นเวลา
นานแล้ว จะไม่รู้ว่าในส�านกังาน ไม่มใีครอยู่ 
ด้วยเหตนุี�้ ! ในเวลาที ่ไม่มใีครอยู่ จะท�าการแขวนป้ายที่
เขียนค�าว่า ไม่อยู่�ไว้ทีห่น้าต่าง ท�าให้เข้าใจได้ทนัท ี!

ไม่
อยู่

ไม่
อยู่

ผูส้นบัสนนุด้านตวัอย่าง : 
บริษัท Ume no Hana จ�ากัด

ที่
ร้าน
ค้า

การรวบรวม
ไปรณีย-์ 

ภณัฑ ์แสดง
ข้อความ

ขนาดใหญ่ที่
แสดง

ความหมาย
ว่า�ไม่ม ี

ทีห่น้าร้าน 
ท�าให้

สามารถ
เข้าใจได้

แม้มองจาก
ระยะไกล 
หรอืมอง

จาก
รถ-

ไปรษณีย์

คณุบรุุษไปรษณยี ์วันนี้

ร้านให้บรกิาร

วันนีเ้หนือ่ยมา
ทัง้วันเลยนะคะ

ท่ีโรงงานผลิตช้ินส่วน

เข้าใจทนัท�ีด้วยการแสดง
จากแสงสว่าง

แสดงว่าอยูร่ะหว่างการใช้งาน�
ด้วยการส่องแสงสว่าง�!

ห้องน�า้ทีใ่ช้ร่วมกนัภายในบรษิทั พนักงานทีต้่องการใช้ห้องน�า้
จากสถานปฏบิตังิานทีอ่ยู่ห่างออกไป ไม่สามารถรูไ้ด้ว่าห้องน�า้
อยูร่ะหว่างการใช้งานอยูห่รอืไม่ บางครัง้เดนิมาเสยีเทีย่ว
ด้วยเหตนุี�้!
ท�าให้หลอดไฟส่องสว่าง หากมกีารล็อคกญุแจห้องน�า้ สิง่นีเ้ป็น
ตวัแทนของการ�แสดงให้เหน็

ผูส้นบัสนนุตวัอย่าง : บรษิทั Kyoushingiken จ�ากัด

ห้ามสบูบหุรี่

　

ทำาให้มองเห็น


