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ประโยชน์ที่ ได้รับจากการทำา

ไม่ ใช่ ใครอื่นแต่คือตัวเอง

ไคเซ็น

ตนเองได้ประโยชน์

ไคเซน็เป็นการจดัการปัญหาทีท่�าเพือ่ ตนเอง เพราะว่า ท�ำงำน
ของตนเองได้ง่ำยขึ้นตนเองได้ประโยชน์ ดังน้ันทุกคนจึงเริ่มคิดหา
วิธี โดยสมัครใจ “แบบนี้ก็ไม่ใช่ แบบนั้นก็ไม่ใช่” และท�าการ ไคเซ็น

สาเหตุท่ีกิจกรรมไคเซ็นถูกด�าเนินการในสถานที่ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเพราะว่าเกิดการสะสมประสบ-
การณ์ที่ประสบความส�าเร็จ เช่น ท�ำไคเซ็นแล้วท�ำงำนได้ง่ำยข้ึน มี
ประโยชน์ ท�ำแล้วได้ผลดี เป็นต้น เกิดการรับช่วงและเกิดการใช้ร่วม
กัน

กิจกรรม 5ส ที่เป็นการจัดการปัญหาก็มีลักษณะเดียวกัน 
ไม่ใช่เป็นเพราะว่า “บริษัทต้องมีกำรสะสำง สะดวก อย่ำงทั่วถึง” จึง
ท�ากจิกรรม 5ส แต่สาเหตเุป็นเพราะเพือ่ให้สามารถท�างานของตนเอง
ได้อย่างราบร่ืน เช่น สามารถน�าสิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการท�างานออกมา
ได้ทันท ีสามารถหาออกมาได้ทนัท ีจงึมกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งใน
สถานที่ปฏิบัติงานจ�านวนมาก

บริษัทก็ ได้ประโยชน์ด้วย

หาก งำนของตนเอง ท�าได้ง่ายขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเชื่อมโยง
ไปถึง ผลก�ำไรของบริษัท ด้วย

ประการที่ 1 หากท�างานด้วยความไม่พอใจ เช่น ท่ำทำงในกำร
ปฏิบัติงำนที่ไม่เหมำะสม ดวงตำอำจเกิดอำกำรเมื่อยล้ำ เป็นต้น มี
ความเป็นไปได้ที่จะได้งานที่ไม่มีคุณภาพ

ประการที่ 2 กรณีที่ท�างานด้วยความไม่พอใจ ส่วนใหญ่เป็น
เพราะมี ปัญหำ เกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่ง เช่น

●	 อุปกรณ์ไม่ดี
●	 สภาพแวดล้อมในการท�างานไม่ดี
●	 เครื่องมือไม่ดี
●	 ระบบไม่ดี
●	 วิธีการปฏิบัติงานไม่ดี
ด้วยการท�าไคเซ็นเพียงเล็กน้อยที่ เ ก่ียวกับเรื่องเหล่านี้ 

คณุภาพของงานจะถกูไคเซน็เล็กน้อยเช่นกัน คอืจะเปล่ียนแปลงไปสู่
การ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ปลอดภัยขึ้นและผิดพลำดยำกขึ้น

กล่าวคือ การที่คนท�างานหรือท�าไคเซ็นที่ท�าให้ งำนของ
ตนเองง่ำยขึ้น ด้วยความสมัครใจจะเกิดเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัท 
สาเหตทุีบ่รษิทัน�า กจิกรรมไคเซน็ เข้ามาและด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ง
น่าจะเป็นเพราะเหตุนี้นั่นเอง

บริษัทได้ประโยชน์ ?

หากจะกล่าวถึงไคเซ็นไม่น่าจะให้ความส�าคัญเฉพาะ เพื่อ
เพิม่ประสทิธิภำพของหน้ำทีก่ำรงำน เช่น ประหยดัพลงังำน ลดเวลำ
เพียงเท่านั้น ประโยชน์ที่แท้จริง คือ ผู้ปฏิบัติงำนจะสบำยขึ้น ด้วย
ผลเช่นนั้น ท�ำให้เกิดกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรท�ำงำน ดังนั้น
บริษัทก็ได้รับ ประโยชน์

หากตั้งเป้าหมายโดยทันทีทันใด ในเรื่องของ ผลที่ได้เป็นตัว
เงิน ยกระดับประสิทธิภำพกำรท�ำงำน จะเกิดผลอย่างไร จะท�ำให้
เกิดกำรด่วนตัดสินใจว่ำ สุดท้ำยไคเซ็นก็เป็นสิ่งที่ท�ำเพื่อบริษัท

ทันทีด้วยหลักฐานดีกว่าทฤษฎี

ท�าอย่างไรจึงจะสร้างความเข้าใจและการยอมรับว่า ไคเซ็น
ท�ำเพือ่ประโยชน์ของตนเอง ใช้หลกัฐำนดกีว่ำทฤษฎ ีด้วยการแสดง
ตัวอย่ำงที่ประสบควำมส�ำเร็จ ให้เห็น เช่น หากเปลี่ยนวิธีการเพียง
เล็กน้อย ท�าให้ท�างานง่ายขึ้น สบายขึ้น ได้ประโยชน์ เป็นต้น

ดังตัวอย่างในหน้าถัดไป คือ การท�าไคเซ็น เพื่อจะน�ำสิ่งของ
ที่อยู่ด้ำนล่ำงออกมำ ต้องเอำสิ่งของที่วำงกองอยู่ด้ำนบนออกก่อน
ทุกครั้ง นอกจำกเหนื่อยแล้วพอท�ำไปเรื่อยๆ จะรู้สึกว่ำเหมือนเป็น
คนบ้ำ ดังน้ันจึงน�ำช้ันวำงท่ีเหมำะสมมำ สำมำรถน�ำสิ่ง ของที่อยู่
ด้ำนล่ำงออกมำได้โดยง่ำยและสบำยขึน้ ตวัอย่างนีช่้างมพีลงัในการ
สร้างการยอมรับเป็นอย่างมาก

ไคเซ็นท่ีตนเองได้ประโยชน ์
บริษัทก็ได้ประโยชน์

ไคเซ็นส่วนใหญ่

ตนเองได้ประโยชน์

บริษัทก็ได้ประโยชนด้์วย
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ไคเซ็น

100 ตัวอย่างที่ตนเองได้ประโยชน์

ถงึแม้จะเป็น ตวัอย่ำงทีต่นเองได้ประโยชน์ การแสดงให้เหน็
เพียงตวัอย่างเดยีว จะขาดพลังในการสร้างการยอมรบัเพราะอาจเพยีง
แค่รูส้กึว่า “อมื มไีคเซน็แบบนีด้้วย” ด้วยการแสดงตวัอย่างประมาณ 
100 ตวัอย่าง นีก่ใ็ช่ น่ันกใ็ช่ จะสามารถดงึดดูความสนใจได้ ท�าให้เกิด
ความคิดในแง่บวก เช่น “อย่างนี้นี่เอง ด้วยการท�าไคเซ็นท�าให้งานที่
แสนล�าบากนั้นสบายขึ้นได้ถึงขนาดนี้” “ท�าไคเซ็นก่อนที่จะถอดใจ”

●	 อาการปวดหลังจากการปฏิบัติงานหายไป 

●	 การเกิดกลิ่นเหม็นลดลง

สมัครสมาชิกวารสาร Creative & Idea KAIZEN วันนี้...

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ :

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สมาชิกวารสาร 

โทรศัพท์ 0 2258-0320-5 ต่อ 1740

โปสเตอร์ไคเซ็น 1 ชุด (4 แผ่น)ฟรี

หรือสมัครสมาชิก 5 ท่าน

ฟ
รี

1 
ท่าน

ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 30 เดือนมีนาคม 2552

ก่อนไคเซ็น (จุดปัญหา)

ผลท่ีได้ :  การปฏิบัติงานทำ ได้ราบร่ืนข้ึน 
            ลดระยะเวลาในการสับเปล่ียนการผลิต

เวลาท่ีต้องการของท่ีอยู่ด้านล่างของส่ิงของท่ีวางทับกันเป็นช้ัน  ๆต้องเอาของท่ีอยู่ด้านบนลงทุก ๆ คร้ัง แล้วก็เอาวางซ้อนกันเหมือนเดิมเป็นลักษณะการปฏิบัติงานท่ีไม่ดี

หลังไคเซ็น (มาตรการแก้ไข)
ติดต้ังช้ันวาง

การลดข้ันตอนแบบไคเซ็น

การใช้เคร่ืองมือช่วยให้เกิดประโยชน์

ทำ ล่วงหน้า

ทำ ให้ราบร่ืน

ต้องการอันน้ี

เคร่ืองใส่ของa. ใส่เข้าไลน ์1

a. ใส่เข้าไลน ์1

ผลท่ีได้

การปฏิบัติงานสบายข้ึน

ได้ประโยชน ์!

③ ใส่เข้าไลน ์

① เอาของลง

เข้าใจง่ายด้วยรูปภาพและแผนผัง

① เอาของลง
②

ขนใส่

ส่ิงของ
ท่ีเป็นเศษ

ประโยชน์

ได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลจาก : บริษัท AISHIN ทากะโอกะ

●	 การเกิดเสียงรบกวนภายในโรงงานลดลง	
●	 ไม่ต้องยืนเขย่งเท้า
●	 โรงอาหารสะอาดขึ้น	
ท�าการคดิหวัข้อของการท�าไคเซน็เหล่านี ้เช่น ตวัอย่ำงกำรไค

เซ็นบ�ำบัดอำกำรปวดหลัง กำรไคเซ็นแก้ไขเสียงรบกวน กำรไคเซ็น
ลำก่อนควำมผิดพลำด เป็นต้น

หากท�าการแสดงตวัอย่างจ�านวนมากตามแต่หวัข้อเหล่านี ้จะ
ส่งผลอย่างไร ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ตามโอกาส เช่น

●	 คู่มือตัวอย่าง	
●	 งานประกาศผลงานภายในบริษัท
●	 งานประกาศเกียรติคุณประจ�าปี	เป็นต้น
เชื่อมโยงไปสู่การด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและการใช้ร่วมกัน 

เพียงแค่ท�ำ... ท�ำให้ได้ผลลัพธ์ขนำดนี้ ! 
การที่คนเราจะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งนี้มีประโยชน์นั้น เกิดจาก

การได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าทีค่าดการณ์ไว้ เมื่อพิจารณาจากต้นทุนและการ
ลงทนุลงแรงทีไ่ด้ท�าไป นัน่กค็อื ด้วยเงนิเพยีง 100 บำท สำมำรถซือ้ของ
ที่มีประโยชน์ได้ถึงเพียงนี้!

ดงันัน้จงึคุม้ค่า ไคเซน็กเ็ช่นเดยีวกนั หากต้องการแสดงให้เหน็
ว่า ไคเซน็ = ประโยชน์ ต้องเน้นความส�าคญัในเรือ่งนี ้ในเวลาผลทีไ่ด้ 
ต่อค่าใช้จ่ายสูงมาก เช่น 

●	 ด้วยขั้นตอนเพียงเท่านี้
●	 เพียงแค่ท�าให้สิ่งของที่อยู่ด้านขวาให้เป็นด้านซ้าย
●	 ด้วยสิ่งของที่ซื้อในราคา	100	เยน
ท�าให้การท�างานสบายขึน้ จะส่งผลให้เกดิความรูส้กึพงึพอใจ 

ความรู้สึกว่าคุ้มค่า


