
45TPA news

Kaizen Society

K
a
iz
e
n
 
S
o
c
ie
t
y

October 2020 ●  No. 286

วิ่ธีีการืยุกรืะด้บไค่เซ็็นในการืค่วิบคุ่มื่ค่วิามื่เสัียุหายุวิ่ธีีการืยุกรืะด้บไค่เซ็็นในการืค่วิบคุ่มื่ค่วิามื่เสัียุหายุ

จากฉบับที่แล่้วตู�อ

ที่ี�ใสั่กรืะดาษีท่ี่ชช่่แบบ 2 ช้�นที่ี�ใสั่กรืะดาษีท่ี่ชช่่แบบ 2 ช้�น

ป้องก้นการืเก่ดปฏ่ก่รื่ยุาต่อบสันองที่ี�เก่นพิ่อดี

ด้วิยุการืที่ำาไค่เซ็็นถึงแมื่้...ก็ไมื่่เป็นไรื

นอีกจำากนี� ในกรั้ณีที่ี�มีข้อีรั้้อีงเรั้ีย่นเนื�อีงจำากมีเห้ตุุการั้ณ์ที่ี�ไม่

คาดืคิดืจำากความส้บสนเกิดืขึ�น ย่่อีมเกิดืปฏิิกิรั้ิย่าตุอีบสนอีงที่ี�เกิน

พอีดืขีึ�น ห้มาย่ถึึง ผู้้ทุ้ี�รบัผิู้ด้ชอบในการเปิลี�ยนกระด้าษีทิุชช้ ่เกรั้งว่า

จำะเกิดื เหตุ้การณ์ทุี�ไม่คาด้คิด้หรือข้้อร้องเรียน เกิดืขึ�น จำึงพย่าย่าม

เปลี�ย่นกรั้ะดืาษทิี่ชช้่ม้วนให้ม่แตุ่เนิ�น ๆ ถึึงแม้จำะมีปริั้มาณกรั้ะดืาษ

ที่ิชช้่เห้ลือีอีย่้่อีย่่างเพีย่งพอีก็ตุาม เช่นน้�นแล้ว นอีกจำากจำะเกิดื ควัาม

สับสน แล้วย้่งมี ควัามส้ญเปิล่า เกิดืขึ�นด้ืวย่ งานทีุ�ทุำาด้้วัยควัาม

สับสน เป็นเห้ตุุให้้เกิดื เหตุ้การณ์ทุี�ไม่คาด้คิด้ และ ควัามส้ญเปิล่า

สำาห้รั้้บในกรั้ณีขอีง กระด้าษีทิุชช้่อีกม้วันหน้�งถ้ืกห่อไว้ั 

แบบเด้ิม พน้กงานไม่มีความก้งวลใจำเพรั้าะว่ากรั้ะดืาษที่ิชช้่ม้วนที่ี�

สำารั้อีงไวถ้้ึกเกบ็รั้ก้ษาไวอ้ีย่่างดื ีถึึงแม ้กระด้าษีม้วันทีุ�หน้�ง จำะห้มดืลง

 ที่ำาให้้ไม่มี ปิฏิิกิริยาต้อบสนองทุี�เกินพอด้ี

นอีกจำากนี� กรั้ะดืาษที่ิชช้่ม้วนที่ี� สำารอง ไว้จำะถึ้กใช้ก็ตุ่อีเมื�อี

กรั้ะดืาษทิี่ชช้่ ม้วันทีุ�หน้�ง ห้มดื จำึงไม่มี ควัามส้ญเปิล่า เกิดืขึ�น 

ไคเซึ่็น ทุำาให้ไม่สับสน ห้รั้ือี ทุำาให้ไม่เกิด้ควัามสับสน นี� นอีกจำาก 

จำะเป็นไคเซึ่็น แบบปิระหยัด้ แล้วย้่งเป็นไคเซึ่็น แบบรักษีา 

สภาพแวัด้ล้อม ดื้วย่

จำากตุ้วอีย่่างมีโรั้งแรั้มบางแห่้งได้ืแสดืงให้้เห็้นถึึงเรั้ื�อีง 

ดืง้กลา่ว ดืว้ย่การั้เขีย่นคำาอีธิิบาย่ติุดืให้้ลก้ค้าได้ืที่รั้าบถึึงเห้ตุผุลทีี่�ห้อ่ี

กรั้ะดืาษที่ชิช้ไ่วห้้นึ�งมว้น วัธีิ์การยกระด้บัคณุภาพไคเซึ่น็แบบไคเซึ่น็

น้�น ไมใ่ชก่ารั้ที่ำาเพยี่งครั้้�งเดืยี่ว แลว้ย่กรั้ะดืบ้กลาย่เปน็ ไคเซ็ึ่นทีุ�ด้กีว่ัา

ไดื้ แตุ่เป็น

❋ การั้สะสม     

❋   การั้ผสม

ของการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ = การเปลี่ยนเล็ก เช่น

① ก่อนอื่นลงมือทำาไคเซ็น

② ไคเซ็นขั้นต่อไป

③ ไคเซ็นยิ่งกว่า 

หมายความว่า วัิธี์การยกระด้ับไคเซึ่็นแบบไคเซึ่็น คือ การ

สะสม และ การผู้สม ของการตีในแต่ละครั้ง แต่ไม่ใช่ การต้ีโฮมรัน 

ในครั้งเดียว 

เพื่อให้เกิด การรับร้้ ➞ การยอมรับ ➞ การเข้้าใจ ในเรื่อง 

ดังกล่าว จึง ทุำาค้่มือเพื�อเปิ็นสื�อการสอน ที่รวบรวมต้ัวัอย่างต้่าง ๆ 

เอาไว้ โดยม ีต้ัวัอย่างการยกระด้ับ และคำาอธิบายและผลการศึกษา

โดยใช้ตัวอย่างเหล่านั้นเป็นพื้นฐาน เช่น

① ค้่มือต้ัวัอย่างไคเซึ่็นแบบต้่อเนื�อง

② ค้่มือต้ัวัอย่างไคเซึ่็นแบบผู้สม เป็นต้น

ค้่มือต้ัวัอย่างการยกระด้ับไคเซึ่็น แบ่งออกเป็น 3 ชนิด้ ดังนี้

① หากทุำาแล้วัไม่ได้้ผู้ล ให้ทุำาไคเซึ่็นอีก

② ถื้าทุำาแล้วัได้้ผู้ลด้ี ให้ทุำาไคเซึ่็นข้ั�นต้่อไปิ

③ เลียนแบบ ลอกแบบแล้วั ไคเซึ่็นนิด้หน่อย

คู่่�มืือตัวัอย่�างการย่กระดับั

ไคู่เซ็็นแบบ
ผสมื

ไคู่เซ็็นแบบ
สะสมื

ไคู่เซ็็นผสมื ไคู่เซ็็นตั�อเนื�อง

① ถ้้าทำำแล้้วไม่่ได้้ผล้ ให้้ทำำไคเซ็็นอีีก
② ถ้้าทำำแล้้วได้้ผล้ดี้ ให้้ทำำไคเซ็็นข้ั้�นต่่อีไป
③ เลี้ยนแบบ ล้อีกแบบแล้้ว ไคเซ็็นนิด้ห้น่อีย
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① หากที่ำาแล้วิไมื่่ได้ผล ให้ที่ำาไค่เซ็็นอีก แล้วิถ้ายุ้งไมื่่ได้ผลอีก 

 ก็ที่ำาไค่เซ็็นอีก

ไคเซ็ึ่นอีาจำไม่ไดื้ผลในครั้้�งแรั้กทีี่�ลงมือีที่ำาเสมอีไป บางครั้้�ง 

ไคเซึ่็นที่ี�ลงมือีที่ำาแล้วคิดืว่าตุ้อีงไดื้ ผู้ลด้ี อีาจำเกิดืผลล้พธิ์ใน ทุางต้รง

กันข้้าม บางคร้ั้�งผลล้พธิ์ทีี่�ได้ื คือี ที่ำาให้้ตุนเอีงสบาย่ขึ�น แตุ่เกิดื 

ผลกรั้ะที่บตุ่อีคนอีื�น นอีกจำากนี� อีาจำแก้ปัญห้าห้นึ�งไดื้ แตุ่กล้บที่ำาให้้

เกิดืปัญห้าอีื�นขึ�น เป็นตุ้น

ในสถึานปฏิิบติุ้งานที่ี�ย้่งไมเ่ขา้ใจำห้ลก้การั้พื�นฐานขอีงการั้ที่ำา

ไคเซ็ึ่น อีาจำมีการั้กล่าวโที่ษว่าเป็นความรั้้บผิดืชอีบขอีง คนทุี�ทุำา 

ไคเซึ่็น เช่น “เพราะวั่าคุณ์ทุำาเรื�องทุี�ไม่มีประโยชน์” “เห็นไหมวั่าคุณ์

ทุำาให้เกิด้อะไรข้ึ�น” เป็นตุ้น 

สำาห้รั้้บสถึานปฏิิบ้ตุิงานที่ี�มีล้กษณะดื้งกล่าว อีาจำกลาย่เป็น

ไม่มีใครั้ที่ำาไคเซึ่็นไปเลย่ แตุ่ใน สถืานปิฏิิบัต้ิงานทีุ�มีการทุำาไคเซึ่็น

อย่างแพร่หลาย จำะมีเสีย่งบอีกว่า “ถ้าทุำาแล้วัไม่ได้้ผิล ให้ทุำาไคเซ้ำ็น

อีก” “ถ้าทุำาแล้วัยังไม่ได้้ผิลอีก ก็ให้ทุำาไคเซ้ำ็นอีก” 

ในโลกนี�มีเรั้ื�อีงที่ี� 

ถื้าไม่ลองทุำาด้้แล้วั จะไม่ร้้

เมื�อลองทุำาด้้แล้วั จะร้้

อีย่้่มากมาย่

ไคเซึ่็นก็เช่นเดืีย่วก้น ห้ากยึ่ดืตุิดืก้บ ไคเซ็ึ่นทีุ�สมบ้รณ์แบบ 

ตุ้�งแตุ่ครั้้�งแรั้ก ก็จำะไม่สามารั้ถึที่ำาอีะไรั้ไดื้เลย่

แน่นอีนว่า ในกรั้ณีที่ี�เป็น การเปิลี�ยนแปิลงกลไกข้นาด้ใหญ่

= การเปิลี�ยนมาก = การปิฏิิร้ปิ = การปิฏิิวััต้ิ = นวััต้กรรม ตุ้อีงมี 

การั้วางแผนเป็นอีย่่างดืีและรั้อีบคอีบ

แตุ่ห้ากเป็น ไคเซึ่็นข้นาด้เล็ก = การเปิลี�ยนเล็ก แล้ว เป็น

เรั้ื�อีงที่ี�ตุ้อีงลงมือีที่ำาดื้ดื้วย่ความผ่อีนคลาย่และสบาย่ใจำ ห้ล้งจำากน้�น 

ห้ากที่ำาไคเซึ่็นแล้วไม่ไดื้ผล ให้้ที่ำาไคเซึ่็นอีีก เพรั้าะว่า ไคเซึ่็น = การ

เปิลี�ยนเล็ก = การเปิลี�ยนแปิลงข้นาด้เล็ก จำึงสามารั้ถึ ทุำาการแก้ไข้ 

ไดื้ตุามตุ้อีงการั้

②	ถ้าที่ำาแล้วิได้ผลดี ให้ที่ำาไค่เซ็็นข้�นต่่อไป ถ้าที่ำาแล้วิได้ผลดี 

ให้ที่ำาไค่เซ็็นยุ่�งกวิ่า

แน่นอีนว่า เมื�อีมีไคเซึ่็นที่ี�ที่ำาแล้วเกิดืผลล้พธิ์ในที่างตุรั้งข้าม 

ก็ย่่อีมมีไคเซึ่็นที่ี�ที่ำาแล้วได้ืผลดืีตุ้�งแตุ่ครั้้�งแรั้กดื้วย่ แตุ่ไม่ใช่พึงพอีใจำ

แตุ่เพีย่งเที่่าน้�น ห้ากที่ำาแล้วได้ืผลดีื ตุ้อีงที่ำาไคเซึ่็นข้�นตุ่อีไป เช่นน้�น

แล้ว ที่ำาให้้เรั้ื�อีงน้�น ๆ  กลาย่เป็นเรั้ื�อีงที่ี� ทุำาได้้ง่ายข้้�น กว่าเดืิม ห้ากที่ำา

แล้วไดื้ผลดืี ให้้ที่ำาไคเซึ่็นย่ิ�งกว่า จำะย่ิ�ง ทุำาให้กลายเปิ็นเรื�องทุี�ทุำาได้้

อยา่งสบาย ได้ื ซึึ่�งการั้ที่ำาไคเซึ่น็นี�ไม่ได้ืห้มาย่ความวา่ตุอ้ีงดืำาเนนิการั้

โดืย่ คนเด้ิม ที่ี�เป็นคนเรั้ิ�มที่ำาไคเซึ่็นครั้้�งแรั้ก ในการั้ ยกระด้ับ ไคเซึ่็น 

แตุ่อีาจำเป็น ไคเซึ่็นทุี�เกี�ยวัเนื�อง ขอีง บุคคลอื�น ก็ไดื้ ซึ่ึ�งจำะ

ที่ำาให้เ้กดิืการั้พ้ฒนาเปน็ไคเซึ่น็ข้�นตุอ่ีไป ไคเซึ่น็ยิ่�งกวา่ได้ื จำดุืปรั้ะสงค์

ห้นึ�งขอีงการั้ที่ำา บันทุ้กไคเซึ่็น อีย่่างง่าย่ที่ี�ว่าห้้ามที่ำาไคเซึ่็นแบบ

ทุำาแล้วัทุำาเลย ก็เพื�อีเป็นการั้ส่งเสรั้ิมให้้เกิดืการั้พ้ฒนาเป็น ไคเซึ่็น 

ต้่อเนื�อง

③ เลียุนแบบ ลอกแบบแล้วิ ไค่เซ็็นน่ดหน่อยุ

เป็นตุ้วอีย่่างขอีงการั้นำาไคเซึ่็นขอีง คนอื�น สถืานปิฏิิบัต้ิงาน

อื�น บริษีัทุอื�น ธ์ุรกิจปิระเภทุอื�น มาใช้เป็นเคล็ดืล้บห้รั้ือีอี้างอีิง 

แล้วปรั้้บใช้เป็นไคเซึ่็นใน งานข้องต้นเอง

ห้ากไม่ชอีบปรั้ะโย่คที่ี�ว่า เลียนแบบ ลอกแบบ ก็เปลี�ย่นเป็น

ไคเซ็ึ่นการใช้ปิัญญาข้องคนอื�นให้เปิ็นปิระโยชน์ ที่ำาให้้กลาย่เป็น 

ต้ัวัอย่างข้องไคเซึ่็นการปิรับใช้ ซึ่ึ�งเป็น ไคเซึ่็นทุี�ระด้ับส้งสุด้ โดืย่ใช้ 

หลักการสำาคัญข้องไคเซึ่็น ที่ี�ว่า การใช้ ๐๐ ให้เปิ็นปิระโยชน์

ที่ำาค่่่มื่ือการืยุกรืะด้บ ด้วิยุการืบ้นที่ึกรืะด้บ

การเขียนรวบรวมเพียงตัวอย่างไคเซ็น จะกลายเป็นแต่

เอกสารตัวอย่างไคเซ็น แต่หากเพ่ิม การคัด้เลือก ➞	แยกปิระเภทุ 

และจดบนัทกึ หลกัการสำาคญัข้องไคเซึ่น็ จะกลายเปน็ ค่้มือต้วััอยา่ง

ไคเซึ่็น

สำาหรับคู่มือ การยกระดั้บไคเซึ่็น ก็เช่นเดียวกัน ทำาการ 

คัด้เลือก ➞	แยกปิระเภทุ และชี้ให้เป็นว่าเป็นไคเซ็นระดับใดใน 

3 ระดัับคือ

① ทำาให้้ไม่...(ป้้อิงกัน)

② ทำาให้้....ยาก (ยับยั�ง)

③ ทำาให้้ถึึงแม้...ก็ไม่เป้็นไร (บรรเทา)

กลายเป็น คุ่่มือิยกระดัับไคุเซ็น

หากนำาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับไคเซ็น

แล้ว ทำาให้สามารถ รับร่้ ➞ ยอิมรับ ➞	เข้้าใจ ในเรื่อง

① อิะไรคุือิไคุเซ็นท่�ดั่กว่า

② ระดัับไคุเซ็น คุือิอิะไร

③ สามารถึยกระดัับไคุเซ็นไดั้อิย่างไร เป็นต้น TPA
news




