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ไคเซ็น

ไคเซ็น
เพียงครั้งเดียว ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ทุกอย่าง

ราบรื่นเสมอไป บางครั้งก็ได้ผลที่ไม่เป็นไปตามคาด

หมาย บางครั้งทำเพราะคิดว่าดีแล้วแต่ผลกลับตรงกันข้าม ถ้าทำแล้วใช้

ไม่ได้ก็ต้องไคเซ็นเพิ่ม ถึงกระนั้นแล้วยังใช้ไม่ได้อยู่ ก็ให้ทำไคเซ็นซ้ำไป

อีก 

แน่นอนมีกรณีที่ ไคเซ็นครั้งเดียว ก็ประสบความสำเร็จ แต่อย่า

พึงพอใจเพียงเท่านั้น ถ้าทำแล้วดี ก็ทำไคเซ็นเพิ่มไปอีก ถ้าทำแล้วดี ก็

ให้ไคเซ็นซ้ำไปอีก 

● คำอธิบายพิเศษ ① อันดับแรกของไคเซ็น คือ การปฏิบัติ 

ขั้นแรกต้องลองทำดูก่อน 

● ตัวอย่างพิเศษ ถ้าทำแล้วดี ก็ทำไคเซ็นเพิ่มไปอีก ถ้าทำแล้ว

ไม่ได้ผล ก็ไคเซ็นต่อไปอีก พอลองทำไคเซ็นดูแล้ว ปรากฏว่าเกิดปัญหา  

อื่น ๆ ตามมา 

● คอลัมน์ ใช้เวลา 5 ปี ทำไคเซ็นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย 

● คำอธิบายพิเศษ ② ก่อนอื่นต้องดำเนินการตาม วิธีที่ดี รอง

ลงมา หรือ วิธีที่ดีลำดับถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นแรกลองทำดูก่อน แต่ว่าบางทีไคเซ็นนั้นๆ ก็ ไม่ราบรื่น ในเวลา

เช่นนั้น ก็แค่ทำไคเซ็นเพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้นเอง 

 
ถ้าทำแล้วใช้ไม่ ได้ ก็ต้องไคเซ็นเพิ่ม

ปัญหาใกล้ตัว นั้นแค่ทำไคเซ็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็แก้ปัญหาได้เพียง

พอแล้ว เนื่องจากมันเป็นปัญหาเล็กน้อย ดังนั้น มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างง่ายๆ ก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเพียงพอโดยที่ไม่ต้องเสียแรงและ

เวลามากมาย สิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใด ก็คือ การปฏิบัติแล้วสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม 

แต่บางครั้ง สิ่งที่คิดว่าดีแล้วพอทำไปกลับได้ผลตรงข้าม บางครั้ง

ถ้าทำแล้วใช้ไม่ได้ก็ต้อง

ไคเซ็นเพิ่ม 

ต่อเนื่อง

ต้องลองทำดูก่อนแล้วถึงจะรู้ ถ้าไม่ลองทำก็จะไม่มีทางรู้ แม้ว่าจะสามารถ

แก้ปัญหาเหล่านั้นไปได้แล้วก็ตาม บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้น

ตามมาอีกก็ได้ ในเวลาเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีล่ะ 

ถ้าทำแล้วใช้ไม่ได้ ก็ให้ทำไคเซ็นต่อไปอีก ไคเซ็นเล็กๆ เลยนำมา

ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ เริ่มจาก มุมที่แตกต่าง สู่การทำ ไคเซ็นที่แตกต่าง ไป

ปฏิบัติ ถึงกระนั้นแล้วยังใช้ไม่ได้อยู่ ก็ให้ทำไคเซ็นซ้ำไปอีก ดังตัวอย่างง่ายๆ 

ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนไคเซ็น ในการปฏิบัติงานภายในโกดังเก็บของ ต้องมีการ

เขียนบันทึกลงในเอกสาร หรือบิลด้วย ทว่าภายในโกดังกลับไม่มี ของที่จะ

ใช้เป็นโต๊ะ จึงลำบากทุกครั้งในการเขียนบันทึก 

 
ขั้นแรก ลองทำดูก่อน

ไคเซ็น ① ในตอนนั้นมีการเสนอว่าให้ติดตั้ง โต๊ะเล็กๆ ไว้ใน

โกดังกันดีไหม? และก็มีความเห็นแย้งมาว่า “ไม่ได้หรอก ถ้าวางของอย่าง

นั้นไว้มันจะไปขวางทางของรถโฟล์คลิฟต์นะ” “ในขั้นแรกลองเอาไปวางดู

ก่อนก็แล้วกัน ถ้าดูแล้วว่ามันจะกีดขวางค่อยเอาออกไปก็ได้” และทุกคนก็

ไปที่โกดังเพื่อจะลองหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางโต๊ะ พอไปถึงแล้วก็

พบว่าที่มุมหนึ่งของเสาในโกดังมีที่ว่างเล็กๆ อยู่ และเนื่องจากว่าตรงนั้น

เป็นเสา มันจึงไม่ใช่ทางวิ่งของรถโฟล์คลิฟต์อยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้จึงกลับไป

ขัน้แรก ลองทำดกูอ่น 

ไคเซน็
มบีางเรือ่งทีต่อ้ง 
ลองทำดถึูงจะรู ้ 
ถ้าไมท่ำกไ็มรู่้ 

ถ้าเอาของอยา่งนัน้ 
มาวางไว้ละ่ก ็รถโฟลค์ลฟิต์

กผ็า่นไปไมไ่ดน้ะ่สิ 
 

อยากใหม้โีตะ๊ในโกดงั 
ไวส้ำหรบัเขยีนบนัทกึ 

พวกบลิหรอืเอกสารจงัเลย 

ถ้าเปน็ตรงนี้ 
อาจจะไมก่ดีขวาง 

ทางของ 
รถโฟลค์ลิฟต ์

กไ็ดน้ะ 

ตรงหลงัเสานีเ้ปน็ยงัไง 

สิง่ทีท่ำคอืขัน้แรกไปทีโ่กดงัแล้วลองหาทีว่างโตะ๊กนั 
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นำโต๊ะเล็กๆ ที่วางอยู่ที่มุมของสำนักงานจนฝุ่นจับมาวางไว้ทันที แต่

เนื่องจากโต๊ะถูกเงาของเสาบังจึงทำให้บริเวณใกล้มือค่อนข้างมืด ดังนั้น

แม้ว่าจะวางบิลหรือเอกสารไว้ก็ยังมองไม่ค่อยเห็น ทำให้เพิ่งมารู้สึกตัวเมื่อ

ได้ลองทำดูแล้วจึงเกิดไคเซ็น ครั้งที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไคเซ็น ② หลังจากนั้นได้ทำการติดตั้งหลอดไฟเล็กแบบเฉพาะ

จุดไว้ที่เสา แค่นี้บริเวณที่เขียนก็สว่างแล้ว ในที่สุดการเขียนบันทึกบิล

เอกสารต่างๆ ในโกดังที่เคยลำบากมาตลอด ก็ถูกแก้ไขให้สบายขึ้นด้วย

การใช้โต๊ะดังกล่าว ขั้นแรกที่สุดคือ ต้องลองทำดูก่อนถ้าปัญหายังคงเหลือ

อยู่ก็ทำไคเซ็นต่อไปอีกเท่านั้นเอง 

 

ไคเซ็นไม่ ได้จบบทบาทเพียงแค่การทำครั้งเดียวเท่านั้น

ในการแก้ ปัญหาใหญ่ๆ  นั้นต้อง เสียเงิน เสียเวลา ทั้งคนและ

เทคโนโลยีมีความจำเป็นอย่างสูง ดังนั้นจึงห้ามพลาด ถ้าพลาดแล้วล่ะก็

ทั้งเงิน เวลา และแรง ก็จะเหมือนฟองที่ละลายหายไปกับสายน้ำ ดังนั้นจึง

แยจ่งั 
โดนเงาของเสา 

บงัหมดจนมองไมเ่หน็เลย 

เพิง่รูส้กึตวัเมือ่ไดล้องทำดแูล้ว
 

นีแ่หละ 
ทีท่ำใหม้องเหน็ 

ไดด้ขีึน้ 

ทำการตดิตัง้หลอดไฟเฉพาะจดุ 

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบก่อนจะ

เริ่มดำเนินการ และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่มีปัญหาจึงค่อยเริ่มดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่ว่า ปัญหาใกล้ตัว ปัญหาเล็กน้อย ที่เกิดขึ้นจากการทำงานใน

แต่ละวันนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงิน เวลา และแรง ในการแก้ไขเท่าไรนัก 

แทนที่จะมัวนั่งพิจารณาโน่นพิจารณานี่ แทนที่จะปล่อยปัญหาทิ้ง

ไว้เฉยๆ  

ขั้นแรกให้นำมาตรการไคเซ็นที่คิดว่าดีแล้วไปลองดำเนินการดูเลย 

และจากผลลัพธ์ที่ได้ 

ถ้าคิดว่ายังไม่ดีพอ ก็แก้ไขใหม่เท่านั้นเอง ไคเซ็นจะเกิดประสิทธิภาพ

ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไข ทำซ้ำไปซ้ำมา 

ทำแล้วยังไม่ดีก็ทำไคเซ็นเพิ่ม อาจจะมีบางครั้งที่ลองทำแล้ว

ปรากฏว่าไปได้สวย แต่ไม่ใช่พอใจกับแค่นี้ ถ้าทำแล้วดีก็ทำไคเซ็นเพิ่มเติม

ไปเลย ถ้าทำอย่างนี้แล้วล่ะก็ เราสามารถหวังประสิทธิผลที่สูงกว่าเดิมได้

เลย 
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ปัญหา

แทนทีจ่ะปลอ่ยทิง้ปญัหาไว้
เฉยๆกอ่นอืน่มาทำไคเซน็

ถ้าทำแล้วยงัไมด่ีกท็ำไคเซน็ตอ่ไป
ถ้าทำแล้วดีกท็ำไคเซน็เพิม่

เตมิไปอกี

ทำไคเซน็มากกว่านีอ้กี
ทำไคเซน็เพิม่เตมิเขา้ไปอกี

 

สมัครสมาชิกวารสาร 

Creative & Idea KAIZEN วันนี้...

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ :

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สมาชิกวารสาร 
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