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ทำไคเซ็น

ส่งสารอานุภาพไคเซ็นแบบเล็กๆ ไปทั่วบริษัท

ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมไคเซ็น (ระบบท้าทายไคเซ็น) ของทั้งบริษัท ซึ่ง
เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตในแถบคันไซถึง 135 สาขา จนถึงวันนี้เป็นเวลา 1 ปี
แล้ว จุดเริ่มต้นคือเมื่อ 3 ปีก่อน บริษัทได้ริเริ่มโครงการไคเซ็นร้านค้าขึ้น 
โดยผลักดันโครงการ 2ส (สะสาง สะดวก) และการทำให้เห็นชัดเจนใน
โกดัง รวมทั้งตั้งทีมไคเซ็นร้านค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสั้นๆ ว่า ทีมไคเซ็น) 
ด้วย โดยให้ร้านค้าจำนวนหนึ่งเป็นร้านต้นแบบและขอคำแนะนำจากผู้ให้
คำปรึกษาไคเซ็นไปพร้อมๆ กับพัฒนาไคเซ็นร้านค้า ในกิจกรรมนี้สามารถ
กำจัดการค้นหาที่สูญเปล่าได้ ทำให้มีความรู้และทักษะอย่างเป็นรูปธรรม
หรืออีกนัยคือไคเซ็นแบบเล็กๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพและความ
รู้สึกในการทำงานที่ดีขึ้นทีมไคเซ็นจะแจ้งรายงานผลไคเซ็นแบบเล็กๆ ของ
ร้านต้นแบบภายในบริษัท และส่งไปทั่วทุกร้าน พร้อมกับพิมพ์ข่าว  
ไคเซ็นสัปดาห์ละครั้งและวางแผนขยายไคเซ็นแบบเล็กๆ ในแนวราบ 

ข่าวไคเซ็น คือ อาจารย์ ในการไคเซ็น

ในหน้าข่าวไคเซ็นนั้นได้แนะนำไคเซ็นที่ใช้จริงในร้านและตัวอย่าง
ไคเซ็นของบริษัทอื่น เป็นต้น ด้วยรูปถ่ายหรือภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจ
ง่ายขึ้น ทางบริษัทจะบอกพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวที่รับผิด
ชอบอย่างชัดเจนว่า 

● ไคเซ็นคืออะไร        ● ต้องไคเซ็นอย่างไร 
ปริมาณข่าวในแต่ละครั้งจะมีขนาดเท่ากับกระดาษขนาด A3  

1 แผ่น ซึ่งจะถูกนำไปแปะไว้ในที่ที่เห็นได้ชัด ทีมไคเซ็นหมายมั่นที่จะ
กระตุ้นและทำให้กิจกรรมไคเซ็นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นไปอีก โดยเปลี่ยน
แบบแผนการเข้าร่วมกิจกรรมไคเซ็นเป็นระบบท้าทายไคเซ็น ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ดำเนินการด้วยตนเอง โดยมีหลักว่า เรื่องที่สามารถทำได้ที่ร้าน 
แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ให้ไคเซ็น โดยให้พนักงานแต่ละคนทำไคเซ็น 
และเขียนรายงานไคเซ็นนั้น  

 
แค่ 60 คะแนนก็ ได้ ขอให้รีบทำ

หลังจากนำระบบท้าทายไคเซ็นมาใช้แล้ว ก็ยังคงส่งสารข้อมูล  
ไคเซ็นผ่านข่าวไคเซ็นต่อไป ตัวอย่างไคเซ็นที่ลงในข่าว นั้นไม่ใช่มีเพียง
ตัวอย่างที่ทางทีมไคเซ็นคิดว่าดีเท่านั้น แต่ยังมีตัวอย่างที่ได้ผลลัพธ์ดีขึ้น
จริงในสถานะการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่นเรื่องของการวางโครงการ 
2ส ของร้านโดยมีการนำเรือกอนโดลาเข้ามาวางภายในร้าน แต่ได้รับ  
คำชี้แนะจากสถานีตำรวจดับเพลิง เนื่องจากมองเห็นไฟฉุกเฉินไม่ชัดจึงนำ
เรือออกไป ไคเซ็น คือ การจัดการกับปัญหาที่มีอยู่ตรงหน้า หรือเรื่อง  
ยุ่งยากอย่างรวดเร็ว ถ้ามัวแต่คิดว่า ถ้ามีเรือกอนโดลาอยู่จะทำอย่างไร 
อย่างไม่ลืมหูลืมตามากเกินไป กว่าจะได้ใช้จริงก็เสียเวลามาก แต่ถ้าไคเซ็น
ในสิ่งเล็ก ๆ แก้ไขก็ทำได้ง่าย ก่อนอื่นลองทำดูก่อน ถ้าไม่ได้ค่อยไคเซ็น
ใหม่ จากนโยบายของเรา แค่ 60 คะแนนก็ได้ ขอให้รีบทำ จึงเสี่ยงลงตัว
อย่างที่ล้มเหลวไว้ด้วย 

ให้เป็นที่ยอมรับด้วยเทคนิค

คู่มือตัวอย่างไคเซ็นและลูกโซ่การเลียนแบบ

การรวมข่าวไคเซ็นกับ

กระบวนการไคเซ็นและแบบฟอร์มที่ ไม่ซับซ้อนนั้นดีที่สุด

กระบวนการไคเซ็นของทางบริษัทนั้นง่ายและไม่ซับซ้อนเลย ไม่ว่า
จะเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานชั่วคราว หรือใครก็สามารถเข้าร่วมได้ 
ถ้าลังเลว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นอะไรไหมนะ ให้ปรึกษากับหัวหน้าหรือผู้จัด-
การร้านก่อนนำมาใช้จริง แล้วเขียนส่งสิ่งเหล่านี้ในชีทท้าทาย (แบบฟอร์ม
ไคเซ็น) “ในตอนนี้ไม่มีเงินรางวัลให้ แต่จะคัดเลือกตัวอย่างที่ถูกอ้างอิง
ไปใช้มากจากแต่ละร้านมา แล้วเลือก 4 ถึง 5 ตัวอย่าง มาลงในข่าวไคเซ็น
อย่างโดดเด่นแทน” คุณมาโมรุ มิยากุจิ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบสำนักสนับ-
สนุนไคเซ็นร้านค้ากล่าวแต่ในทางกลับกัน ในส่วนของการบริการและการขาย
ก็ประสบปัญหาเช่นกัน โดยเฉพาะที่ที่มีธรรมเนียมการเขียนน้อย จะยิ่งมี
ความคิดรุนแรงว่า การเขียนไคเซ็นแบบเล็กๆ ส่งนั้นเป็นเรื่องน่ารำคาญ 
และทำไมต้องเขียนส่งด้วย ก็เป็นข้อสงสัยจากทางร้านค้าที่มีมาก ซึ่งผม
ตอบไปว่า “เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจจึงต้องเขียนออกมา แล้วนำเนื้อหามาใช้
ร่วมกัน และทำการกระตุ้นทำให้ไคเซ็นคืบหน้าไปอีก นอกจากนั้น จะต้อง
เติมไอเดียให้ชีท ลดสิ่งที่ต้องเขียนลง ทำแบบฟอร์มให้ง่ายขึ้นโดยสามารถ
ใช้เวลาในการเขียน 3 นาทีต่อแผ่น จึงจะสามารถทำให้ความรู้สึกต่อต้าน
การเขียนถูกขจัดออกไปได้” 

 
ลูกโซ่การเลียนแบบ ด้วยคู่มือตัวอย่างไคเซ็น

ได้เริ่มพิมพค์ู่มือตัวอย่างไคเซ็น ทุกเดือน โดยทำควบคู่ไปกับข่าว
ไคเซ็น มีเป้าหมาย คือ ทำวงจรที่ดีให้ยั่งยืนต่อเนื่อง นั่นคือมีตัวอย่างไคเซ็น
ถูกส่งเข้ามามากๆ และร้านอื่นที่พบเห็นจะนำไปกระตุ้นและแก้ปัญหาต่อไป 
ในคู่มือไคเซ็นนั้นได้นำตัวอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อมาตรฐานอนามัยออก และ
ตัวอย่างไคเซ็นที่ถูกส่งมาทั้งหมดชีทท้าทายไคเซ็น (แบบฟอร์มไคเซ็น) ที่
รวบรวมมาจากแต่ละร้านนั้น โดยพื้นฐานแล้วเมื่อรวบรวมได้ 1 เดือนจะ
ลงพิมพ์ทั้งหมด ซึ่งได้เขียนยุทธวิธีและคีย์เวิร์ดไคเซ็น เป็นต้น เพิ่มเติมไว้
แล้วอย่างชัดเจนเพื่อสามารถรู้ว่าจะอ้างอิง ที่ไหน อะไร ของตัวอย่าง  
เหล่านี้อย่างไรดี พิมพ์ตัวอย่างไคเซ็นทุกเดือน เพื่อให้เกิดการใช้ไคเซ็น  
ร่วมกันของร้านที่ห่างไกล ในคู่มือจะตีพิมพ์ตัวอย่างทั้งหมดที่ส่งเข้ามา 
ยกเว้นเรื่องที่เป็นอันตรายตามมาตรฐานอนามัย เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอหลักการสำคัญของไคเซ็น เพื่อให้  
นำไปอ้างอิง เป็นเคล็ดลับกระตุ้นให้นำไปสู่การไคเซ็นต่อไป ภายใต้จุดมุ่ง-
หมายนั้น ได้มีไคเซ็นที่ทำการเลียนแบบและเพิ่มไอเดียของตนเองเข้าไป 
หลังจากที่หนังสือไคเซ็นออกมาแล้ว 

ยกตัวอย่าง ไปรษณียบัตรชิงโชคที่ถูกแขวนไว้ที่บอร์ด หรือบริเวณ
รอบๆ เคาน์เตอร์คิดเงิน ซึ่งมีหลายชนิดและมีวันหมดเขตที่แตกต่างกัน   
ดังนั้น การจัดการไปรษณียบัตรชิงโชคเหล่านี้จึงทำได้ยากและไปรษณีย-
บัตรชิงโชคบางส่วนที่หมดเขตแล้วก็ยังแขวนค้างไว้อยู่ เรื่องนี้เป็นปัญหาที่
ร้านค้าหลายๆ แห่งประสบปัญหาเช่นเดียวกันและต้องการแก้ไข ด้วยเหตุนี้ 
คุณ M แห่งร้านอิซึมิ ฟุจู ได้ทำการไคเซ็น ดังนี้ 
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■	ทำการแยกไปรษณียบัตรชิงโชคตามเดือนที่หมดเขต หนีบด้วยคลิปแล้วนำไปแขวนไว้ นอกจากนี้ ทำการกำหนดสีของแต่ละเดือนแล้วแยก
คลิปตามสีนั้น การตรวจสอบไปรษณียบัตรชิงโชคทั้งหมดเป็นเรื่องยุ่งยากและใช้เวลามาก แต่หากทำการแบ่งแยกในแต่ละเดือนด้วยสีเอาไว้แล้ว สามารถ
นำเอาเฉพาะไปรษณียบัตรชิงโชคที่หมดเขตของเดือนนั้นๆ มาทำการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว 

ไม่เฉพาะคุณ M แห่งร้านทากาโดโนะที่คิดว่าไคเซ็นที่ลงในคู่มือไคเซ็นนี้เป็น “เรื่องที่ดี” แล้วทำการเลียนแบบเท่านั้น แต่ยังมีคุณ Y จากร้าน  
ชินโชสึ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบวันหมดเขตของไปรษณียบัตรชิงโชค ที่ได้เพิ่มไอเดียการใช้สีของตัวเองเข้าไป โดยการเลือกใช้สีตามอิมเมจของแต่ละเดือน 
เช่น เดือนเมษายนมีอิมเมจของ ดอกซากุระ ใช้สีชมพ ู เดือนพฤษภาคมมีอิมเมจของฤดูใบไม้ผลิใชส้ีเขียว เป็นต้น หากใช้วิธีนี้แล้ว ไม่ว่าใครก็สามารถ
เข้าใจได้ว่า เดือนนี้คือสีนี้ ! ด้วยการมองสีเท่านั้น 

หลังจากเริ่มระบบท้าทายไคเซ็นเป็นเวลา 1 ปี ผลลัพธ์จากการใช้ข่าวและคู่มือตัวอย่างไคเซ็น ปัจจุบันมีร้านค้ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ที่เริ่มหยั่งราก
ฝังลึกไคเซ็น ผู้ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์/กลุ่มที่สนับสนุนไคเซ็นร้านค้าและผู้จัดการ มาโมรุ มิยากุจิ 

 

จดุประสงคข์องงานเมือ่วันกอ่นคอื? 
สร้างสภาพสำหรับ “ผู้ไปทำงานตอนเช้าสามารถ
ทำงานไดเ้ลย”! 
พอพนกังานกะเชา้เขา้งาน กอ่นอืน่ตอ้งทบทวนงาน
เมือ่วันกอ่น กว่าจะเริม่งานไดร้า้นของคณุเสยีเวลาไป
กีน่าทหีรอืครบั ในความเปน็จรงินัน้ใชเ้วลาประมาณ 
60 ถึง 80 นาทขีึน้อยูก่บัปรมิาณสิง่ของ แตผ่มขอนำ
เสนอ รา่งไคเซน็ยน่เวลา 20 นาท ีทีส่ามารถทำได้
ภายใน 40 ถึง 50 นาท ีรา่งไคเซน็ทีผ่มจะแนะนำนีไ้ด้
มาจากพนกังานของรา้นครบั 
■ ชดุวัตถดุบิของวันกอ่น เวลาในการไคเซน็ “1 นาท”ี 
วางชามและชดุอปุกรณส์ำหรบัละลายแปง้เทมปรุะของ
ตอนเชา้ไว้กอ่น ผูท้ีไ่มรู่ม้ากอ่นแตเ่พยีงแคเ่หน็การ 
เตรยีมอปุกรณแ์บบนีก้ส็ามารถละลายแปง้ไดอ้ยา่ง 
ไม่ลังเลและถ้าตวงข้าวไว้ก่อน วันรุ่งขึ้นก็สามารถ
ทำงานไดร้วดเรว็ขึน้ ถา้ปรมิาณของนำ้ไมผ่ดิพลาด ก็
สามารถหงุขา้วไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
■ “นำ้มนั”ทีถู่กลมื เวลาในการไคเซน็ “1 นาท”ี 
มกัลืมกนับอ่ยจรงิ  ๆตอนกลบับา้นใหเ้ตมินำ้มนัใหถึ้ง
ขดีทีก่ำหนดของเครือ่งทอดใหพ้รอ้ม 

เตมิจนถึงเสน้ 

ถังน้ำ 
ตัวอยา่งชุดอปุกรณข์องวันกอ่น 

ตะแกรงโลหะ 

ตะแกรงโลหะ ทีค่บีของทอด ตะแกรงโลหะ 

ตะแกรงโลหะ 

ถังขยะ 

ตวัอยา่งชดุอปุกรณข์องวนักอ่น 

กระบวย 

เทน็กาซึ 

แอลกอฮอล ์

แปง้เทมปรุะ 3 ถงุ 
เครือ่งตไีข่ 

ทีก่นันำ้มนักระเดน็ 

ตะแกรงโลหะ 

ตะแกรงโลหะ 

ชามขนาดใหญ 

แปง้เทมปรุะ 

รถเขน็ขยะ 

กอ่น 
ไคเซน็ 

หลัง 
ไคเซน็ 

ตวัอยา่งไคเซน็ 
วางแผน “สิง่ทีท่ำได”้ใหท้ำไว้ลว่งหนา้” 

ตอนเชา้เวลาเตรยีมทอดทีม่มุฮอตบฟุเฟตน์ัน้ ตอ้งไปเอาอปุกรณแ์ละวัตถดุบิ

ทีจ่ำเปน็ถงึโกดงัเกบ็สนิคา้มาทกุคราว 

เตรยีมชดุอปุกรณแ์ละและวัตถุดบิทีจ่ำเปน็ เชน่ ทีก่รอง ตะแกรงโลหะ หรอื

แปง้ เปน็ตน้ ทีม่มุฮอตบฟุเฟต ์ไว้ตอนคำ่ของวันกอ่นหนา้นัน้ เพือ่วันรุง่ขึน้จะ

ไดเ้ริม่ทอดไดท้นัที 

ผูใ้หก้ารสนบัสนนุตวัอยา่งไคเซน็ สาขาอซิมึโิอซโึจมนิามิ 

ตวัอยา่งทีเ่ปน็รปูธรรมทีล่งในขา่วไคเซน็ คอื ไคเซน็แบบเลก็  ๆจำนวนมากทีถู่กรายงานและเผยแพรไ่ป
ทัว่ทกุรา้นในฐานะ Know how ในการไคเซน็ 

ขา่วไคเซน็ มนัได พเิศษสปัดาหน์ี้ 
ไคเซน็ของงานเมือ่วันกอ่นของ

แผนกจดัส่ง 

ถ้ามขีอ้เสนอแนะหรอืความคดิเหน็ 
กรณุาตดิตอ่ฟจุโิมโตะ แผนกผลกั

ดนัการดำเนนิการ  
TEL:06-6721-8767 

วันที ่2 มถุินายน พ.ศ.2550  
ฉบบัที ่35 
จดัทำโดย ทมีไคเซน็ร้านคา้ เขยีนโดย : อาเบะ 

จาก สือ่สารทา้ทายไคเซน็ ฉบบัที ่4 

ชทีทา้ทายไคเซน็ วันทีส่ง่ 21 มนีาคม 2551 

เลขรา้น: 43  ชือ่รา้น: รา้นมนิาเซะ รหสัพนกังาน: ชือ่: ชเิอโกะ อเิคะดะ 
แผนกทีไ่คเซน็: สนิคา้เกษตร: สนิคา้ทะเล ● สนิคา้เนือ้ ● การขนส่ง ● DG ● GM ● Daily ● FE ● และอืน่ๆ 

กอ่นไคเซน็ (ปญัหา) 
เวลาใส่ข้าวลงถุง ถ้าวางแนวนอนแบบเดิม
นอกจากจะใส่ยากแลว้ยงัเสียเวลาอกีดว้ย 
 

ผลลัพธ ์
เวลาทีต่อ้งใหล้กูคา้คอยนอ้ยลง *เมือ่กอ่นพนกังานชัว่คราวไมส่ามารถทำได ้แตต่อนนีส้ามารถทำไดแ้ล้ว 
ผูจ้ดัการรา้นและหวัหนา้แผนกกรณุาตรวจสอบวา่เนือ้หาไคเซน็ทำกนัอยา่งตอ่เนือ่งไหม 

ความคดิเหน็ผูจ้ดัการรา้น  
ในคูม่อืกม็ ีแตต่อนนีก้ลายเปน็เรือ่งธรรมดาทีส่ามารถทำได้ 

ผูจ้ดัการ 
รา้น 

หวัหนา้ 
แผนก 19 

ชอ่งสำหรบัสำนกังานสง่เสรมิ 

หลงัไคเซน็ 
ตัง้ขา้วแนวตัง้ แลว้ใสข่า้วโดยสวมถงุจากดา้นบน 
ซึง่ใสแ่ละไมเ่สยีเวลาดว้ย 

วิธกีาร เตมิ 
ไอเดยี สำรวจ 




