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จากคำ�พูดเพ้อเจ้อที่ว่า�จากปริมาณสู่คุณภาพ

ทำ�ให้กิจกรรมของบริษัทตั้งมากมายเท่าไหร่ต้องหยุดชะงัก

ระดับของไคเซ็น 3 ข้ันตอน

ทำ ให้ไม่มี ทำ ให้ยาก ทำ ให้ถึง...
ก็ไม่เป็นไร

คืออะไรกัน ?

โรคหัดที่เรียกว่า “จากปริมาณสู่คุณภาพ”

เมื่อ กิจกรรมไคเซ็น เริ่มเป็นที่ยอมรับ เดาได้เลยว่าต้อง 

ตามมาด้วยค�าพูดที่ว่า จากปริมาณสู่คุณภาพ แน่ๆ แต่จาก ค�าพูด 

เพ้อเจ้อ นี้ ท�าให้บริษัทตั้งมากมายหลุดวงโคจร และกิจกรรมไคเซ็นที่

เป็นมาด้วยดีต้องหยุดชะงัก กับค�าพูดเพ้อเจ้อท่ีว่า จากปริมาณสู่

คณุภาพ ซึง่เป็นเหมอืนโรคหดั ไม่ว่าบรษิทัไหนกค็งเคยเป็นสกัครัง้ แต่

เราคงไม่โง่เขลาพอที่จะตก หลุมพรางเดิมๆ ซ�้าแล้วซ�้าเล่า เมื่อรู้ดีอยู่

แล้วก็น่าที่จะหาทางป้องกัน หลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะน�าไปสู่ความเสียหาย 

อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าเป็น การรับมือแบบไคเซ็น

“คุณภาพ” ไม่ ได้ถูกจำากัดความ

สาเหตุหลักที่ท�าให้ จากปริมาณสู่คุณภาพ กลายเป็น หลุม-

พราง เพราะ ค�าจ�ากัดความของคุณภาพของไคเซ็น ไม่ชัดเจนนั่นเอง 

ดังนั้น พนักงานส่วนใหญ่มักจะคิดง่ายๆ ว่า คุณภาพ = มูลค่าของ 

ผลงาน หรืออีกอย่างก็คือ ไคเซ็นที่มีคุณภาพ = ไคเซ็นที่สร้างผลงาน

ที่มีมูลค่ามาก

แต่ที่ท�างาน ไคเซ็นที่สร้างผลงานที่มีมูลค่ามาก มีอยู่อย่าง

จ�ากดั ดงันัน้ กจิกรรมไคเซ็นทีท่กุคนมีส่วนร่วม จงึกลายเป็น กจิกรรม

ไคเซ็นเฉพาะของบางแผนก ไป

ในความเป็นจริง แผนกที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าเป็น 

ตัวอย่างที่ดีเยี่ยม มักจะเป็น พวกหน้าเดิมๆ ท�าให้พนักงานในแผนก 

อื่นๆ ไม่มีความสนใจในการท�าไคเซ็น ดังน้ัน เรื่องแบบน้ีต้องแก้ไข 

ในทันที โดยใช้ไคเซ็นการ เลิก

การปรับปรุง “คุณภาพ” เป็นเรื่องที่จำาเป็น

แน่นอนว่า เมื่อไคเซ็นมีความมั่นคงแล้ว ก็จะถูกเปลี่ยนจาก 

ปฏบิตั➞ิท�าให้ชดัเจนยิง่ขึน้ และเมือ่ไคเซน็เป็นทีย่อมรบัแล้ว ขัน้ตอน

ต่อไปทีค่วรจะท�า คอื การปรบัปรงุคณุภาพของไคเซน็ แต่ในขณะนัน้ 

คุณภาพของไคเซ็น คืออะไร ต้องมีค�าจ�ากัดความที่ชัดเจนด้วย

การบ่งบอกถึง คุณภาพของไคเซ็น ด้วย มูลค่าผลงาน เพียง

อย่างเดียวก็นับว่าเป็น ความคิดที่แย่มาก ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว กิจกรรม

ไคเซ็นที่อุตส่าห์ท�ามาก็คงจะหดหายลงไปด้วย

�
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ความคิดที่หลากหลาย !

ในการท�าไคเซ็น ความคิดที่หลากหลาย เป็นสิ่งจ�าเป็น ในการ 

ชี้แนะผลักดัน ไคเซ็นก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยตัวบ่งบอก หลายๆ ตัว 

ถ้าท�าเช่นนี้แล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ท�างาน หรืองานที่ไม่สร้าง

มลูค่าผลงานมากมาย เท่าไหร่ แต่กส็ามารถรบัผดิชอบ ไคเซน็ในงาน

ของตน ได้

คุณภาพ
คือ

คุณภาพคือ 
มูลค่า

ผลงาน 
อยู่แล้วล่ะ

ง้ันก็คงไม่เก่ียว
กับพวกเรา
หรอกเนอะ ไปละ

ลาก่อน
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ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 24 เดือนกันยายน 2551

แน่นอนว่า คงจะไม่เกิด ไคเซ็นที่สร้างมูลค่าผลงานมากมาย 

แต่ คณุภาพของไคเซน็ ไม่ได้ขึน้อยูก่บั มูลค่าผลงาน เพยีงอย่างเดยีว

ระดับของไคเซ็น 3 ขั้น

ท่ีสมาคม HR ประเทศญีปุ่น่ เสนอแนะให้บ่งบอกถงึ คณุภาพ

ของไคเซ็น โดยใช้ ระดับของไคเซ็น 3 ขั้น คือ

① ท�ำให้ไม่มี

② ท�ำให้ยำก

③ ท�ำให้ถึง...ก็ไม่เป็นไร 

การใช้ค�าพูดสั้นๆ อาจจะท�าให้เข้าใจได้ยาก แต่ถ้าเขียน

อธิบายแล้วจะเป็นค�าดังนี้

① ป้องกัน (ป้องกันล่วงหน้ำ ป้องกันก่อนเหตุกำรณ์จะเกิด)

② กำรยบัยัง้ (ท�ำให้เกิดขึน้ได้ยำก ต้ำนทำนเอำไว้ไม่ให้เกดิ)

③ กำรบรรเทำลง (ป้องกันกำรขยำยตัวออกไป บรรเทำ 

ผลกระทบที่จะเกิด)

และถ้าจะอธิบายด้วย ภำษำอังกฤษ ก็จะได้ค�าดังนี้

① Proof

② Resist

③ Safe

ถ้าบ่งบอกถึงคุณภาพของไคเซ็นดังนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น 

อุตสำหกรรมแบบไหน ประเภทงำนอะไร ก็สามารถน�าไปใช้ใน กำร

ปรบัปรงุคณุภำพของไคเซน็ หรอืเรยีกอกีอย่างคอื กำรเพิม่ระดบัของ

ไคเซ็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการชี้แนะผลักดันกิจกรรมต่อไป

ไคเซ็นแล้วไคเซ็นอีกคือ ?

ถ้าหากไม่ม ีกำรบ่งบอกระดบัของคณุภำพ 3 ชัน้ แล้วจะเป็น

อย่างไรกันนะ

คนผลักดันไคเซ็นก็เพียงแค่พูดว่า

“ท�าไคเซ็นที่ดีขึ้น” “ท�าระดับของไคเซ็นให้สูงขึ้นอีก”

แต่ในกรณีนั้น ถ้าไม่มีการก�าหนดนิยามของ ไคเซ็นที่ดี หรือ 

คุณภำพของไคเซ็นที่สูง ว่าคืออะไรแล้ว ค�าพูดเหล่านี้ก็จะกลายเป็น 

ค�ำพูดลอยๆ 

ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จึงตีความหมายอย่างง่ายๆ ว่า

●		 ไคเซ็นที่ดี = ไคเซ็นที่มูลค่าผลงานสูง

● ระดับของไคเซ็น = มูลค่าของผลงาน

แต่ถ้ามี ระดับ 3 ขั้น นี้ก็สามารถชี้แนะให้ท�าไคเซ็นอย่างตรง

ประเด็นได้ หรือจะเรียกอีกอย่างก็คือ 

●		 รู้ว่าควรท�าอะไรก่อน

●		 รู้ว่าควรท�าอะไรต่อไป

●		 ท้ายสุดก็รู้ว่าควรมุ่งไปทางไหน

ซึ่งสามารถแสดงถึงเส้นทางสู่ ไคเซ็นที่ดีกว่ำ ได้

ไคเซ็นจำาเป็นต้องมี “การสั่งสม”

ไคเซ็นไม่ใช่สิ่งที่ท�า เพียงครั้งเดียว ก็สามารถแก้ปัญหาได้

ทัง้หมด ครัง้เดยีวของการท�าไคเซน็ เป็นเพยีงการแก้ปัญหา ชัว่คราว

กรณีส่วนใหญ่ที่ปัญหา 1 ปัญหา แต่มีสาเหตุหลายปัจจัยมา

เก่ียวข้อง การจะจดัการกับปัญหาเหล่านีไ้ด้จ�าเป็นต้องอาศัยการสัง่สม 

การแก้ปัญหาชั่วคราวมากๆ 

ดงันัน้ ไม่ว่าบรษิทัไหนกไ็ด้รบัการแนะน�าให้ใช้วธิกีาร ไคเซน็

แล้วไคเซ็นอีก และ การท�าไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง

3 ขั้นตอนของ

“ทำาให้ไม่มี ➞		ทำาให้ยาก ➞		ทำาให้ถึง...ก็ ไม่เป็นไร”

เพราะฉะนั้นจ�าเป็นที่จะต้องแสดงให้ชัดเจนว่า ทิศทางของ

ไคเซ็น และ ระดับของไคเซ็น ควรจะท�าไคเซ็นแบบไหนแล้ว ควร

จะท�าไคเซ็นแบบไหนอีก

แต่ถึงกระนั้น สิ่งที่ซับซ้อนเข้าใจยากเป็นเรื่องต้องห้าม แต่ถ้า

เป็น ระดับ 3 ขั้นตอน นั้น เข้าใจง่าย ใครก็สามารถท�าความเข้าใจได้ 

จึงสามารถน�าไปใช้ใน การชี้แนะไคเซ็นในงานประจ�าวัน ได้ด้วย

ระดับของ
ไคเซ็น

3 ข้ันตอน ทำ ให้ไม่มี
ทำ ให้ยากทำ ให้ถึง...ก็ไม่เป็นไร

น่ีสิถึงจะเป็น
การบ่งบอก�
คุณภาพ !

ไคเซ็นแล้ว
ไคเซ็น

อีก




