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จั�กก�รู้ซ่่อมแซ่ม ส่้่ก�รู้ไคเซ่็น

จั�กม�ตรู้ก�รู้แก�ไข่ต�มอ�ก�รู้ เป็็นม�ตรู้ก�รู้แก�ไข่ทำ่�ส่�เหตุ

ก�รู้วิจััย่เรู้่อง “แนวที่างไคุเซึ็น”
และ “ระดัับการที่ำาไคุเซึ็น”

กล่าวค่อ การจัด็การกับ สภัาพที�ไม่ดี็ ค่อ ไม่เป็ันิระเบียบ 

ไม่สบาย เกะกะ ซึ่�งเกิดจากมี่ ของที�ไม่จำาเป็ันิ สะสม่อยู่ โดยการ นิำา

ของที�ไม่จำาเปัน็ิไปัทิ�ง การเก็บักวาด ถ่์อเป็ีน มาตรการแกไ้ขปััญหา

ตามอาการ แน่นอนว่าเม่่�อเปีรียบัเทียบักับัการไม่่ทำาอะไรเลยแล้ว 

มาตรการแก้ไขตามอาการ ย่อม่ดีกว่าอย่างแน่นอน การเก็บักวาด

ให้เรียบัร้อยดีกว่า การปัล่อยทิ�งไว้ั เช่ีนเดิม่ 

แต่้เน่�องจากไม่่มี่ม่าต้รการแก้ไขที� สาเหตุ้ ของสภาพื่ที�ไม่่ดี ที�

ทำาให้

✽ ของที�ไม่จำาเป็ันิเกิด็การสะสม

✽ กระจัด็กระจาย

✽ สกปัรก

✽ เสีย

กระจัดกระจาย

เก็บกวาด
กระจัดกระจาย

ทำ เร่ืองเดิมซ้ำ แล้วซ้ำ อีก

เก็บกวาด นรกชััด ๆ

เรียบ

เรียบ
เรียบ

เม่่�อเวลาผ่่านไปี ก็จะเกิดเหตุ้การณ์เดิม่ขึ�นได้อีก

เช่ีนนั�นแล้ว ก็จะต้้องดำาเนินการเช่ีนเดิม่ซ่ำ�าอีก เช่ีน

✽ เก็บกวัาด็

✽ เช็ด็ถูึ 

✽ ซ่อม เป็ันิต้นิ

การซ่่อมแซ่มเปุ่็นเมลั็ดพันธิุ่สั่่การทำาไคเซ่็น

ช่วังแรกสุด็ของกิจกรรมไคเซ็นิ การซ่่อม่แซ่ม่ เชี่นนี� ก็

ยอม่รับัได้เหม่่อนกัน

เน่�องจากเป็ีนการทำาให้

➀  สังเกต้เห็นปัีญหา   ➁ รับัม่่อกับัปัีญหา

เป็ีน เมล็ด็พันิธุ์ิสู่การไคเซ็นิ ที�มี่ความ่สำาคัญม่ากที�สุด

มาตรการแก้ไขท่ีสาเหตุ

ทำ ให้ไม่กระจัดกระจาย 
ทำ ให้กระจัดกระจายยาก

ทำ ให้เก็บกวาดง่าย

มาตรการแก้ไข
ตามอาการ
เก็บกวาด

เช็ัดถู

ซ่อม

กระจัด
กระจาย

ไคเซ็น ซ่อมแซม
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อุต้ส่าห์พื่บัเม่ล็ดพัื่นธุ์สู่การไคเซ่็นแล้ว แต้่กลับัเด็ดทิ�งเพีื่ยง

เพื่ราะเข้าใจว่า

เป็ันิเพียงการซ่อมแซม

ไม่ใช่การทำาไคเซ็นิ

จะไม่่ใช่ี วิัธีิรับม่อแบบไคเซ็นิ

เมล็ด็พันิธุ์ิสู่การไคเซ็นิ = ซ่อมแซม ค่อ การชีี�แนะ การ

ฟูัม่ฟััก ชีี�นำาสู่แนวทางการทำาไคเซ็่น ในไม่่ช้ีาจะ ทำาให้ด็อกไม้บานิ

นี�แหละ ค่อ การชี�แนิะแบบไคเซ็นิ

การซ่่อมแซ่ม ไม่ม่ควิามก้าวิหน้า การพัฒนา การเติบโต

บัริษัทที�ไม่่สาม่ารถ์แยกแยะให้ชัีดเจนระหว่าง ไคเซ็นิ และ 

การซ่อมแซม ได้็ จะเกิดความ่คิดต่้อการดำาเนินการที�ว่า

✽ ทิ�งสิ�งของที�ไม่จำาเป็ันิแล้วั

✽ เก็บกวัาด็ สะสางแล้วั

✽ เช็ด็ถูึทำาควัามสะอาด็แล้วั 

ดีกว่า การไม่ทำาอะไร เลย แล้วยอม่รับัว่าเร่�องเหล่านี� ค่อ 

ไคเซ็่น

แต่้การกระทำาดังกล่าวเป็ีนการหยดุ การเจริญเติบโตของคนิ 

เป็ีนอุปีสรรคต่้อการพัื่ฒนาความ่สาม่ารถ์ในการทำาไคเซ็่น

สาเหตุ้เน่�องจาก หากมี่การยอม่รับัว่าการกระทำาเหล่านั�น ค่อ 

ไคเซ็นิ แล้ว จะทำาให้คนคนนั�นเกิดความ่พึื่งพื่อใจ ไม่่ว่าเวลาจะผ่่าน

ไปีนานเท่าใด ก็จะทำาเพีื่ยง

✽ ของที�ไม่จำาเป็ันิเกิด็การสะสม ➡ จัด็การทิ�ง

✽ สกปัรก ➡ ทำาให้สะอาด็

✽ กระจัด็กระจาย ➡ เก็บกวัาด็

✽ เสีย ➡ ซ่อม

ซ่ำ�าแล้วซ่ำ�าอีก

ไม่่เกิดแนวคิดที�จะนำาไปีสู่ แนิวัทางแบบไคเซ็นิ ที�ว่า จะทำา

อย่างไรเพ่ื่�อให้

✽ ของที�ไม่จำาเป็ันิ

✽ ไม่เกิด็การสะสม 

✽ เกิด็การสะสมยาก

ในช่ีวงแรก จะยอม่รับั มาตรการแก้ไขตามอาการ แต่้ห้าม่ 

ยอมรับไปัตลอด็ เพื่ราะจะหยุดอยู่เพีื่ยงระดับัการซ่่อม่แซ่ม่ ไม่่พัื่ฒนา

ไปีสู่การทำา ไคเซ็นิที�แท้จริง

หากเกิดการเข้าใจว่าการกระทำาดังกล่าวอยู่ใน ระดั็บการ

ซ่อมแซม ไม่่ใช่ี ไคเซ็นิที�แท้จริง จึงมี่การแนะนำาขั�นต่้อไปี ให้ทำาการ 

ไคเซ็นิ = มาตรการแก้ไขที�สาเหตุ 

สม่องก็จะเริ�ม่สั�งการไปีสู่ แนิวัทางแบบไคเซ็นิ นั�นค่อ

✽ ทำาให้ไม่สกปัรก

✽ ทำาให้ไม่เสีย

✽ ทำาให้ไม่กระจัด็กระจาย

แน่นอนว่า หากไม่่สาม่ารถ์ดำาเนินการ ทำาให้ไม่..ซึ่�งเป็ีน 

ไคเซ็นิที�ดี็ที�สุด็ ได้ ก็จะทำาไคเซ็่นที�ดีรองลงม่า ค่อ

✽ ทำาให้สกปัรกยาก

✽ ทำาให้เสียยาก

✽ ทำาให้กระจัด็กระจายยาก

ในบัางครั�ง ต้าม่ลักษณะของเน่�องานแล้ว การทำาให้ไม่่..... 

ทำาให้.....ยาก อาจเป็ีนเร่�องที�ไม่่สาม่ารถ์ทำาได้ ก็จะทำาไคเซ็่นในระดับั

ที�ว่า ถ้ึงแม้...ก็ไม่เป็ันิไร (ต้้านทาน บัรรเทา) ในกรณีนี� ค่อ ถึ์งแม้่จะ

สกปีรก ถึ์งแม้่จะเสีย ถึ์งแม้่จะกระจัดกระจายก็

✽ ทำาควัามสะอาด็ง่าย

✽ ซ่อมง่าย

✽ เก็บกวัาด็ง่าย เป็ันิต้นิ

ความแตกต่างระหว่าง  การซ่อมแซม  และ  ไคเซ็น

การซ่อมแซม = มาตรการแก้ไขตามอาการ

การซ่อมแซม = ไม่มีการเปล่ียนแปลงวิธีทำ 

ไคเซ็น = มีการเปล่ียนแปลงวิธีทำ 

ไคเซ็น = มาตรการแก้ไขท่ีสาเหตุ

การซ่อมแซม = การทำ เร่ืองเดิมซ้ำ แล้วซ้ำ อีก

ไคเซ็น = มีการพัฒนา & ยกระดับ

การซ่่อมรอยขีีดข่ีวนขีองสิินค้้า การแก้ไขีตััวอักษรทีี่�ผิิดพลาด เป็็นการ
ซ่่อมแซ่ม เพราะไม่มีมาตัรการแก้ไขีทีี่�สิาเหตุั
เพราะว่าไม่มีการกำจััดสิาเหตุั ที่ำให้ปั็ญหาเดิมเกิดข้ี�นอีก จ้ังจัำเป็็นต้ัอง
ทำ การซ่อมแซมแบบเดิมอย่่รำา่ไป

ไค้เซ็่น คื้อ การค้้นหาสิาเหตุัว่า
ทำไมถึึงมีรอยขีดข่วน
ทำไมถึึงผิิดพลาด เป็็นต้ัน
แล้วที่ำการกำจััดสิาเหตุันั�นออกไป็ จ้ังที่ำให้เกิดการพัฒนา & ยกระดับ
การกำจััดสิาเหตุั




