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คำ�อธิบาย
พิเศษ เป็นคนที่มีความคิดด้วย

การอบรมไคเซ็น

สุดท้ายก็ต้องเป็นหน้าที่ของคน

สิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น กำรเสียสมดุลของอุปสงค์ และ

อปุทำน กำรปรบัตวัสูย่คุโลกำภิวตัน์ ภำวะเงนิฝืด กำรปลดคน ล้วนแต่

เป็นเร่ืองท่ีเข้มงวดมำก กำรจะข้ำมผ่ำนภำวะที่ยำกล�ำบำกเหล่ำนี้  

ล้วนต้องใช้ คน ทัง้สิน้ แม้จะมกีำรพฒันำระบบอตัโนมตัอิย่ำงต่อเนือ่ง 

แต่มีขอบเขตของงำนที่ต้องอำศัยคนในกำรด�ำเนินกำรเท่ำนั้น นั่นคือ 

การคิด ซึ่งไม่แบ่งแยกตำมประเภทของงำนแต่เก่ียวข้องกับกำร 

ปฏิบัติงำน

ในกำรคิดหำหนทำงที่จะสร้ำงควำมแตกต่ำงกับบริษัทอื่น 

หรอืกำรเพิม่ประสทิธภิำพภำยในบรษิทั หำกมเีงนิทนุแล้ว ก็จะท�ำกำร

น�ำเข้ำเคร่ืองจกัร เพือ่ให้สำมำรถบรรลตุำมเป้ำหมำยในระดบัหนึง่ แต่

หำกไม่มเีงนิทนุ หรอืบรษิทับรรลเุป้ำหมำยไปในระดบัหนึง่แล้ว ต่อไป

เป็นหน้ำที่ของคนที่จะต้องท�ำให้บริษัทเติบโตต่อไป

บริษัทต้องมีบุคลำกรที่ท�ำหน้ำที่คิดอยู่เป็นจ�ำนวนเท่ำใด 

จึงจะสำมำรถก�ำหนดทิศทำงของบริษัทได้ หำกมีเวลำว่ำงในกำร 

ทอดถอนใจคิดว่ำ ไม่มีคนช่วยคิด ให้คิดหำแนวทำงในกำรสร้ำงคน

คิดขึ้นมำดีกว่ำ วิธีกำรหนึ่งที่มีประสิทธิภำพ คือ กำรอบรมไคเซ็น ซึ่งใน

ฉบับนี้ ขอแนะน�ำเมนูกำรอบรมไคเซ็นให้แก่ผู้ที่เริ่มต้น ซึ่งมี 2 คอร์ส

ด้วยกัน 

�คอรส์อบรมไคเซน็ ①
      ส�าหรับผู้ที่เริ่มต้น ⎯ เริ่มจากแนวคิดไคเซ็น ⎯ 

มีบำงคน “สามารถท�าได้ตามค�าสั่งเท่านั้น” “ถึงแม้จะมีการ

บอกกท็�าไม่ได้” “เหนือ่ยจากการท�างานเพราะวธิกีารท�างานทีใ่ช้เวลา

มากเกินไป ตามความเคยชิน” มีคนประเภทนี้อยู่ในบริษัททุกแห่ง ไม่

จ�ำกดัว่ำจะเป็นพนกังำนใหม่ หรอืพนกังำนเก่ำ อำจมกีำรท�ำใจยอมรบั

ว่ำมีคนประเภทนี้อยู่เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ หรือคำดหวังให้เขำเหล่ำนั้น

ลำออกจำกงำนโดยเร็ว แต่ไม่สำมำรถแก้ไขให้ดขีึน้ในสถำนกำรณ์จรงิ 

เนื่องจำกคนประเภทนี้มักไม่ลำออก

ไม่ต้องให้ตัดสิน

คอรส์การอบ
รมไคเซ็น�①

สำ�หรับผู้ท่ีเ
พ่ิงเร่ิมต้น

การวางแผนท
ีด่ี

ก่อนอ่ืน

บอกกล่าวว่าแ
ค่นีก้ด็แีล้ว

กลไกขนาดใ
หญ่

เล็กน้อยย่ิงใหญ่
เปลีย่นแปลง

ดีมาก�!

ชืน่ชมแม้ว่าจะเป็นตวัอย่าง
ทีเ่ล็กขนาดไหนกต็าม

ไม่ขนาดน้ัน
หรอกครับ

ถ้าแค่นีล่้ะ
กท็�าได้

คนประเภทที่ ไม่มีแนวคิดในการท�าไคเซ็น เช่นนี้ ให้เริ่มจำก

กำรสร้ำง แนวคิดไคเซ็น

■ สร้างแนวคิดไคเซ็น

คนส่วนใหญ่จะรูส้กึกลวั เมือ่มกีำรบอกให้ท�ำไคเซน็ เนือ่งจำก

มคีวำมคดิฝังใจว่ำ ต้องเป็นไคเซน็ทีย่ิง่ใหญ่ มกีลไกขนำดใหญ่ และมี

กำรวำงแผนที่ดี

เริ่มจำกกำรก�ำจัดควำมคิดแบบนั้นของพวกเขำออกไปก่อน

แล้วท�ำกำรสื่อสำรให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำ ไคเซ็น คือ

● กำรลองเปลี่ยนวิธีท�ำ

● ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเล็กขนำดไหนก็ OK

● ก่อนอื่นต้องลงมือท�ำจริง

แต่ไม่ใช่ท�ำเพียงแค่บอกกล่ำวเพียงอย่ำงเดียว สิ่งส�ำคัญคือ 

กำรรับมือหลังจำกบอกไปแล้ว

การอบรมไคเซ็น
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■ ประสบการณ์จากความส�าเร็จในการท�าไคเซ็นขนาดเล็ก

ตัวอย่ำงเช่น มีกล่องใส่เอกสารอยู่ข้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

รู้สึกเกะกะเวลาต้องการขยับเม้าส์ 

เปลีย่นต�ำแหน่งวำงกล่องใส่เอกสำร ➞ ไม่กีดขวำงกำรท�ำงำน

ของเม้ำส์ เพียงแค่นี้กเ็ป็นกำรท�ำไคเซ็นที่ยิ่งใหญ่มำก เนื่องจำกท�ำให้

ควำมหงุดหงิดหมดไป และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรำบรื่นขึ้น 

แทนทีจ่ะว่ำ อะไรกนัเนีย่ ควรชมด้วยค�ำว่ำ ดมีาก ! เหมอืนกำรกดปุม่ 

Like ใน Facebook 

มนุษย์ทุกคนไม่ว่ำใครก็จะรู้สึกดีเมื่อได้รับค�ำชม แม้ว่ำจะ

เป็นกำรประสบควำมส�ำเรจ็จำกเรือ่งเพยีงเลก็น้อย เมือ่เกดิควำมคดิว่ำ 

ตัวเองก็สำมำรถท�ำได้ถ้ำเป็นเรื่องประมำณนี้ ท�ำให้เกิดควำมรู้สึก

อยำกท�ำไคเซ็น จนเกิดเป็นกำรท�ำไคเซ็นอย่ำงต่อเนื่อง

หำกเกิดวัฏจักร ไคเซ็น ➞ ชม ➞ ขวัญก�าลังใจ ➞ ไคเซ็น

อย่ำงต่อเนื่องแล้ว ก็เรียกได้ว่ำเข้ำทำง

 คอรส์อบรมไคเซน็�②
    เริ่มท�าจนเป็นนิสัยบ้างเล็กน้อย ⎯ เปิดโลกทัศน์ไคเซ็น ⎯

ท�ำกำรเปิดโลกทัศน์ไคเซ็น ส�ำหรับกลุ่มคนที่มีควำมเข้ำใจ

ว่ำกำรท�ำไคเซน็แม้เป็นเพยีงเรือ่งเลก็น้อยกต็ำม แต่กย็งัคดิไม่ออกว่ำ

จะท�ำเร่ืองใด เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำ เรื่องที่ท�ำไคเซ็นได้นั้นมีอยู่

รอบตัวเรำ เพียงแค่น�ำมำประยุกต์ใช้ก็พอแล้ว

■ แม้จะเปลี่ยน On - Off ก็เป็นเพียงแค่คนหนึ่งคน

เรยีกเวลำทีอ่ยูใ่นสถำนปฏบิตังิำนว่ำ On และเวลำท่ีไม่อยู่ใน

สถำนปฏบิตังิำนว่ำ Off ว่ำกนัว่ำ การสลบัสบัเปลีย่นระหว่าง On – Off 

เป็นเรื่องส�าคัญ

กำรน�ำเรื่องที่หงุดหงิดใจจำกที่ท�ำงำนไประบำยกับชีวิต

ประจ�ำวัน (ครอบครัว) หรือจำกชีวิตประจ�ำวันไประบำยกับที่ท�ำงำน 

เป็นกำรสร้ำงควำมล�ำบำกใจให้กับคนรอบข้ำง จึงต้องท�ำกำรปรับ

เปลี่ยนตัวเอง

แต่ด้วยวิธีกำรคิดที่ส่งผลต่อกำรแสดงออกของเรำ ถึงแม้จะ

ปรับเปลี่ยน On – Off ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพรำะว่ำเป็นเพียงแค่

คนคนหนึ่งที่มีเพียงหนึ่งหัวเท่ำนั้น

■ เปิดโลกทัศน์ไคเซ็น

ไคเซ็น คือ กิจกรรมอย่ำงหน่ึง ท่ีจะปลดแอกกำรเปลี่ยน 

On – Off ให้ได้

ถูกสั่งให้ท�ำไคเซ็นในสถำนปฏิบัติงำน แต่ไม่จ�ำเป็นว่ำต้อง 

เป็นไคเซ็นที่เกี่ยวกับสถำนปฏิบัติงำนเท่ำนั้น อำจเป็นกำรท�ำไคเซ็น

ในเรือ่งทีพ่บ อำจจะเป็นปัญหำรอบๆ ตวั ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งทีไ่ม่สะดวก 

ไม่พอใจ หรือไม่.... เป็นต้น 

ไค
เซ็น

ขวัญกำ�ลังใจ
คำ�ชม

เป็นเร่ืองดหีากสามารถท�าตาม
วัฏจักรไคเซน็ได้

สูข่ัน้ตอนต่อไป

คอรส์การอบ
รมไคเซ็น�②

ทำ�ให้คุ้นเคย
จนเป็นนิสัย

การท�าไคเซน็
ไม่ใช่เฉพาะในสถานป

ฏบิตังิาน

เท่านัน้�แต่ม
อียู่มากรอบต

วัเรา

สถานปฏบิตังิาน ชวิีตประจ�าวัน

ไคเซน็

ไคเซน็

ไคเซน็

ไคเซน็ ไคเซน็

ไคเซน็ ไคเซน็

ไคเซน็

ไคเซน็
ไคเซน็

ไคเซน็

ไคเซน็
ไคเซน็ไคเซน็

ไคเซน็

ขยายขอบเขตของไคเซน็

ขยายผลไคเซน็

สถานปฏบัิตงิาน�➞�ชวิีตประจ�าวัน
ชวิีตประจ�าวนั�➞�สถานปฏบัิตงิาน

เคล็ดลับในกำรเปิดโลกทัศน์ไคเซ็นให้ได้ผล คือ การรู้ตัว แต่

จะรู้ตัวเรื่องอะไรดี ก็รู้ตัวในเรื่องไคเซ็นที่เกี่ยวกับตัวเอง

ถงึแม้จะยงัไม่เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ แต่คนส่วนใหญ่ได้ท�ำไคเซ็น

ในชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับเรื่องที่ท�ำให้ตัวเองล�ำบำก โดยไม่ต้องรอให้

คนอื่นมำสั่งให้ท�ำ

ตัวอย่ำงเช่น การลืมน�ากุญแจบ้านติดตัว

สิ่งที่มักท�าเพื่อแก้ปัญหานี้ คือ ก�าหนดให้บนกล่องรองเท้า

หลงัประตเูป็นต�าแหน่งวางกญุแจ ➞ ใช้จานเลก็ๆ เป็นทีว่างกญุแจ

เพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่าย การด�าเนินการที่ต่อเนื่องน้ี คือ การท�า 

ไคเซ็นนั่นเอง

● การก�าหนดต�าแหน่ง (ต�าแหน่งวาง)

● การแสดง (แสดงต�าแหน่งด้วยจาน)

อำจไม่มีใครบอกว่ำ นี่คือ การท�าไคเซ็น ! แต่แท้จริงแล้ว

เป็นกำรท�ำไคเซ็นที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชำติ หำกสำมำรถรู้ตัวในเรื่อง

เหล่ำนี้ แล้วน�ำไปใช้ในสถำนปฏิบัติงำนได้ก็เพียงพอแล้ว นอกจำกนี้ 

หำกน�ำไคเซน็ของเพือ่นร่วมงำนไปปรบัใช้กบัครอบครวักเ็ป็นเรือ่งทีด่ี

เช่นเดยีวกนั  กำรขยำยผลไคเซน็ไม่ว่ำจะเป็นสถำนกำรณ์ใดกส็ำมำรถ

ใช้ได้


