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กั�รสัะสัมแลูะกั�รผู้สัมกัันของไอเด้ย่ขน�ดเลู็กักั�รสัะสัมแลูะกั�รผู้สัมกัันของไอเด้ย่ขน�ดเลู็กั

วิธี้กั�รย่กัระดับไค้ำเซ็็นวิธี้กั�รย่กัระดับไค้ำเซ็็น

ระด้ับัขึ้องไคเซึ่็นิ แบ้่งออกเปิ็น 3 ระด้ับั ค่อ

① ท์ำาให้ไม่...= ป้องกันิ

② ท์ำาให้....ยาก = ท์ำาให้เกิด้ยาก

③ ท์ำาให้ถึึงแม้.....ก็ไม่เป็นิไร = บัรรเท์า

แต่่หากทำำาได้้เพีียงแค่่ รับัรู้หร่อเขึ้้าใจ ในเรื่่�องเหล่่านี� ก็ไม่่ม่ีค่วาม่หม่ายอะไรื่

กล่่าวได้้ว่าเป็็นเพีียงแค่่ม่ี ควิามรู้ แต่่การื่ม่ีเพีียงแค่่ ควิามรู้ในิเร่�องไคเซ็ึ่นิ ไม่่สาม่ารื่ถทำำาให้เกิด้ การยกระดั้บัค้ณภาพไคเซ็ึ่นิ หรื่่อ 

แม่้กรื่ะทำ่�ง ลงม่อท์ำาไคเซึ่็นิให้เกิด้ขึ้ึ�นิจริง ได้้

การลงม่อท์ำา ➞ การท์ำาให้เกิด้ขึ้ึ�นิจริง เป็็นสิ�งทำี�เชื่่�อม่โยงไป็ส่่ วิิธิีการท์ี�เป็นิรูปธิรรม เป็็นค่ำาต่อบของค่ำาถาม่ทำี�ว่า “จะทำำ�อย่่�งไรจึงจะ

ส�ม�รถย่กระดัับไคเซ็็นไดั้”

หม่ายค่วาม่ว่า เพีิ�ม่ วิิธิีการท์ี�เป็นิรูปธิรรม เข้าก่บ ควิามรู้ ทำำาให้เกิด้เป็็น ปัญญา

วิธีีการื่ยกรื่ะด้่บไค่เซ็็น ไม่่ใชื่่เรื่่�องทำี�ย่่งยาก

ไค่เซ็็น ค่่อ การเปลี�ยนิเล็ก = ไอเด้ียขึ้นิาด้เล็ก ด้่งน่�น วิิธิีการยกระด้ับัไคเซึ่็นิ จึึงหม่ายถึง

① การสะสม

② การผสมกันิ

ของ ไอเด้ียขึ้นิาด้เล็ก น่�นเอง

ด้่งน่�น ขออธีิบาย แล่ะขอยกต่่วอย่างการื่ยกรื่ะด้่บทำี�ง่ายทำี�ส่ด้ของห้องแชื่่เย็น

ไอเด้ย่กั�รย่กัระดับไค้ำเซ็็น โดย่เริ�มจ�กั ทำำ�ให�....ย่�กั เป็น ทำำ�ให�ไม่.......

ไคเซ็็น...ทำำให้้ปิิดยาก

กำลััง
ปิฏิิบััติิ
งาน

แขวนป้้าย 
กำำลัังปฏิิบััติิงาน ไว้้ข้้างสว้ิติช์์

ห้้องแช่่เย็น

สวิ้ติช์ข้องหลัอดไฟติิดตัิ�งอยู่่�นอกำห้อง

สวิิตช์ขึ้องระบับัแสงสว่ิางในิห้องแช่เย็นิ ถ่กติดตั�งอย่่

ภายนอกห้้อง เพราะห้ากติดตั�งอย่่ในห้้องแล้วิอาจจะมีนำ�าแขึ้็งจับ้ทิี�

สวิิตชี์ ไม่สามารถใชี้งานได้

แต่ก็พบ้ปัิญห้าเม่�อสวิิตชี์ติดตั�งอย่่นอกห้้อง ค่อ อาจมีใคร

เผลอปิิดสวิิตชี์ไฟัทิั�งๆ ทิี�มีคนทิำางานอย่่ในห้้องแชี่เย็น 

การทิำางานในห้้องแช่ีเยน็ตอ้งปิดิปิระตต่ลอดเวิลา ดงันั�น เม่�อ

ห้ลอดไฟัดับ้ ทิำาให้้ภายในห้้องม่ดสนิทิ อาจทิำาให้้ผ่้ปิฏิิบ้ัติงานเกิด

ควิามต่�นตระห้นกได้

เชี่นนั�นแล้วิ จะมีวิิธิีการทิี�จะแก้ไขึ้ปิัญห้านี�อย่างไรดี

เริ�มจากการทิำาให้้ร่้วิ่ามีคนอย่่ในห้้องแชี่แขึ้็ง ดังนั�น วิิธีิการ 

ท์ี�ง่ายท์ี�ส้ด้ ค่อ แขึ้วินปิ้าย กำาลังปฏิิบััติงานิ ไวิ้ขึ้้างสวิิตชี์ ด้วิยเห้ตุนี� 

ท์ำาให้ปิด้ยาก

แต่วิ่า เพียงเทิ่านี� ไม่ทิำาให้้การแก้ปิัญห้าได้อย่างสมบ้่รณ์์ 

สาเห้ตุทิี�เปิ็นเชี่นนั�นเพราะในโลกนี�มี คนิประเภท์ใจร้อนิ รวิมถ้ง 

การเกิด้ควิามเขึ้้าใจผิด้ หร่อควิามสับัสนิ 
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ไคเซ็็น...ทำำให้้ไม่่ปิิด

3

3

กำลััง
ปิฏิิบััติิ
งาน

เปลั่�ยู่นติำแหน�งแข้ว้นป้ายู่เป็นอยู่่�บันสว้ิติช์์

ด้วิยเห้ตุนี� เพียงแค่การแสด้งให้เห็นิ ทิี� ขึ้้างสวิิตช์ ไม่สามารถ

แก้ปิัญห้านี�ได้อย่างสมบ้่รณ์์

แล้วิการทิำาให้้ ระดั้บัไคเซ็ึ่นิ ทิี�วิ่า ท์ำาให้ปิด้ยาก ยกระดับ้เป็ิน 

ท์ำาให้ไม่ปิด้ นั�นต้องทิำาอย่างไรดี 

วิิธิีการค่อ การเปิลี�ยน ตำาแหนิ่งแขึ้วินิป้าย จาก อยู่ขึ้้างสวิิตช์ 

เปิ็น อยู่บันิสวิิตช์

ด้วิยเห้ตุนี�แล้วิ การทิี�จะปิิดสวิิตชี์ไฟั ต้องทิำาการด้ง ป้ายแขึ้วินิ 

นี�ออกก่อน ดงันั�นจง้ไม่เกิดการ เผลอ ไปิปิดิสวิิตช์ีไฟัอย่างแน่นอน นี�เปิน็

ตัวิอย่างที์�ง่ายที์�ส้ด้ แต่ทิว่ิา เพียงแค่ทิำาการ เปลี�ยนิตำาแหนิ่งที์�แขึ้วินิ

ป้าย ทิำาให้้เกิดการ ยกระด้ับัค้ณภาพขึ้องไคเซึ่็นิ ได้ โดยเปิลี�ยนจาก

❋ ระดับ้ทิำาให้้ปิิดยาก เปิ็น

❋ ระดับ้ทิำาให้้ไม่ปิิด

ด้วิยการใชี้ ตัวิอย่างยกระด้ับัไคเซึ่็นิอย่างง่าย นี�ร่วิมกัน ทิำาให้้

เขึ้้าใจวิ่า การยกระด้ับัค้ณภาพไคเซึ่็นิ ไม่ใชี่เร่�องยาก เปิ็นเพียงแค่ 

① การื่สะสม่ของไอเด้ียขนาด้เล่็ก (ไค่เซ็็นต่่อเน่�อง)

② การื่ผสม่ก่นของไอเด้ียขนาด้เล่็ก (ไค่เซ็็นหล่ายเรื่่�อง)

ห้มายควิามวิ่า ใน การยกระด้ับัค้ณภาพไคเซึ่็นิ นั�น ไม่ใชี่เร่�องทิี�จะทิำาให้้สำาเร็จได้โดยการลงม่อทิำาเพียงครั�งเดียวิ เห้ม่อนกับ้ การตีโฮมรันิ

 แต่ต้องเกิดจาก การสะสม ขึ้อง การตี = เปลี�ยนิเล็ก ห้ลายๆ ครั�ง เพิ�มควิามสามารถึไคเซึ่็นิด้้วิยการยกระด้ับัค้ณภาพไคเซึ่็นิ

เม่�อมีการแสดงตัวิอย่างการเพิ�มระดับ้อย่างง่ายให้้เห้็น มักจะมีคนทิี�พ่ดวิ่า “น่่าจะที่ำาแบบน่ั�น่ตั�งแต่แรก” ห้ลังจากนั�น ก็จะพ่ดวิ่า “เช่่น่น่ั�น่

แลั้วิ ก็ไมู่จำาเป็ิน่ต้องที่ำาการเพิ�มูระดับไคเซ่็น่ให้ยุ่งยาก” ซี้�งคำาพ่ดเห้ล่านี� เปิ็นบ้ทิพ่ดขึ้อง นิักวิิจารณ์ในิบัริษัท์ ทิี�ไม่เคยลงม่อไคเซี็น 

ด้วิยตัวิเอง ทิำาได้เพียงแค่ปิระเมิน วิิจารณ์์ ไคเซึ่็นิขึ้องคนิอ่�นิ 

ห้ากเปิ็นคนทิี�ลงม่อทิำา ไคเซึ่็นิในิงานิขึ้องตนิเอง แล้วิ ย่อมเขึ้้าใจวิ่า ไคเซี็น ค่อ

❋ ถ้าไม่ลงม่อทิำาด่ จะไม่เขึ้้าใจ

❋ เกิดควิามเขึ้้าใจในเร่�องต่างๆ มากมาย ห้ลังจากได้ลองทิำาจริง

นิักวิิจารณ์ ทีิ�ไม่เคยลงม่อทิำาจริงด้วิยตัวิเองเลย จะไม่มีทัิ�งควิามก้าวิห้น้า การเติบ้โต และการพัฒนา แต่สำาห้รับ้คนทิี�ค่อยๆ ยกระดับ้ 

ไคเซี็นขึ้องตนเอง ด้วิยการสะสมขึ้องไคเซี็นทิี�วิ่า

❋ ถ้าทิำาแล้วิไม่ได้ผล ให้้ทิำาไคเซี็นอีก

❋ ถ้ายังไม่ได้ผลอีก ก็ทิำาไคเซี็นอีก

แลว้ิจะทิำาให้้สามารถ รูล้ว่ิงหนิา้ เพิ�มควิามสามารถึไคเซึ่น็ิ ขึ้องตนเองได ้ดว้ิยการสะสมขึ้องการ ลงม่อท์ำาไคเซึ่น็ิ ทิำาให้้เกดิควิามเขึ้า้ใจ

ใน รูปแบับัขึ้องไคเซึ่็นิต่อเนิ่�อง เชี่น

❋ เหต้การณ์ไม่พึงประสงค์ท์ี�เกิด้จากการท์ำาไคเซึ่็นิหนิึ�งเร่�อง

❋ ท์ิศัท์าง หัวิขึ้้อท์ี�ต้องท์ำาไคเซึ่็นิต่อไป เปิ็นต้น

เชี่นนั�นแล้วิ อาจจะสามารถ พยากรณ์ คาด้การณ์ คาด้เด้า สิ�งทิี�อาจจะเกิดขึ้้�น หากลองท์ำาดู้แล้วิไม่ได้้ผล ได้ นอกจากนั�น ยังสามารถ 

เตรียมการรับัม่อล่วิงหนิ้า ในเร่�องทิี�จะ ท์ำาไคเซึ่็นิอีก ได้ เรียกวิ่า ควิามสามารถึในิการรับัม่อล่วิงหนิ้า แม้จะเปิ็นไอเดียอย่างง่าย แต่ด้วิยการ 

ท์ำาสะสม ซีำ�าแล้วิซีำ�าอีก ทิำาให้้สามารถเพิ�ม ระด้ับัไคเซึ่็นิ ได้ นี�ค่อ วิิธิีการพัฒนิา วิิธิีการเพิ�มควิามสามารถึในิการท์ำาไคเซึ่็นิ

เน่�องจาก ขึ้ั�นิตอนิขึ้องระด้ับัการท์ำาไคเซึ่็นิ มี 3 ระด้ับั ด้่งน่�น การพัฒนิาควิามสามารถึไคเซึ่็นิ จึึงม่ี 3 ระด้ับั ด้วิย โดยเปิ็นการ สะสม

ขึ้องการท์ำาไคเซึ่็นิต่อเนิ่�องและไคเซึ่็นิผสมซึ่ำ�าแล้วิซึ่ำ�า อีก น่�นค่่อ

① ก่่อนอ่�นให้้ทำำ�ไคเซ็็น

② ทำำ�ไคเซ็็นอีก่

③ ทำำ�ไคเซ็็นยิ่่�งก่ว่่�
ตู่อฉบับหน้าอ่าน


