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แก้ไขปัญหาทีค่ล้ายกนั ด้วยมาตรการแก้ไขทีค่ล้าย

กัน

ในสถานปฏิบัติงานมีปัญหาต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้นทุกวัน 
กล่าวได้ว่าหากมีสถานปฏิบัติงานร้อยแห่ง ก็มีปัญหาร้อยอย่าง เมื่อ
ประเภทธุรกิจหรือประเภทของงานต่างกัน เช่น โรงงาน ออฟฟิศ หรือ
ร้านค้า ปัญหาท่ีเกดิขึน้ย่อมแตกต่างกนั มาตรการแก้ไขปัญหากย่็อม
มีมากมายหลายแบบ ส�าหรับร้านค้าแบบห่วงโซ่ ที่มีประเภทของงาน
เหมือนกัน  ตั้งอยู่ในหลาย ๆ  แห่ง หากล�าบากด้วยปัญหาที่มีลักษณะ
เหมือนกัน จะสามารถใช้มาตรการแก้ไขที่เหมือนกันได้

ตัวอย่าง ร้านขายตั๋วราคาถูก พบปัญหา ให้บริการลูกค้าผิด
พลาด ไม่เรียงตามคิว ท�าให้ลูกค้าที่ถูกแซงโกรธ ร้านค้าแห่งหนึ่ง 
ได้แก้ไขปัญหานี้ เพื่อไม่ให้ล�าดับเกิดความผิดพลาดโดยการแจก  
บัตรคิวให้แก่ลูกค้า แล้วเรียกตามหมายเลข ท�าให้บริการลูกค้าได ้
ตามล�าดับ ไอเดีย การใช้ บัตรคิว นี้ สามารถใช้กับร้านค้าอื่น ๆ ได้

แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการเลียนแบบ 

ลอกแบบ

ไม่เรียงตามคิวท�าให้ลูกค้าโกรธถึงระมัดระวังแล้วแต่ใน 
ช่วงเวลายุ่ง ๆ ก็พลาดได้ ไม่มีวิธีดี ๆ ที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เลยหรือ ที่
ร้านค้าอื่นแก้ไขปัญหาน้ีด้วยไอเดียการใช้ บัตรคิว การเลียนแบบ 
ไอเดียนี้สามารถแก้ปัญหาได้ในทันที เป็นวิธีที่ดีกว่าการคิดหา
มาตรการแก้ไขอื่น ๆ ให้วุ่นวาย

หากเป็น ปัญหาที่เหมือนกัน มาตรการแก้ไขที่เหมือนกัน ก็
จะเป็นประโยชน์

หากมี สาเหตุของปัญหาที่เหมือนกัน สามารถใช้ มาตรการ
แก้ไขที่เหมือนกัน ได้

ไอเดยีการใช้ บตัรควิ นี ้ถงึแม้จะมสีภาพแวดล้อม สภาพการณ์ 
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต่างกัน ก็สามารถน�าไปใช้ได้

ยกตัวอย่าง ปัญหา ให้บริการลูกค้าไม่เรียงตามคิว ไม่ได้ 
เกิดขึ้นเฉพาะในร้านขายตั๋วราคาถูกเท่านั้น แต่ยังมีความคล้ายคลึง
กับปัญหา ล�าดับของคนไข้นอกท่ีรอรับการตรวจรักษา เกิดความ 
ผดิพลาดไม่เรยีงตามควิ ทีเ่กดิขึน้ในโรงพยาบาลด้วย มาตรการแก้ไข
ที่ท�าการ แจกบัตรคิวแก่คนไข้นอก และเรียกตามล�าดับ นั้นสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี   

ถงึแม้จะมปีระเภทของธรุกจิ หรอืประเภทของงานแตกต่างกนั 
ก็สามารถ เลียนแบบ ลอกแบบ มาตรการแก้ไขได้

หากมีสาเหตุของปัญหาเหมือนกัน สามารถใช้

มาตรการแก้ไขเดียวกันได้

ให้บรกิารลกูค้าผดิพลาด ไม่เรยีงตามควิ ล�าดบัของคนไข้นอก
ผดิพลาด ไม่เรยีงตามควิ ไม่ว่าปัญหาใด กส็ามารถใช้มาตรการแก้ไข 
การแจกบัตรคิว ล่วงหน้าได้

ลักษณะของบัตรคิว ขนาด วิธีการแจก สิ่งเหล่านี้ ในธุรกิจ
บรกิารลกูค้ากบัโรงพยาบาลย่อมมคีวามแตกต่างกนั วธิกีารปฏบิตัจิะ

สามารถใช้มาตรการแก้ไข
ท่ีเหมือนกันได้

หากสาเหตุของปัญหาเหมือนกัน 

ใช้บัตรคิวเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดไม่เรียงตามคิว
ท่ีโรงพยาบาล

แห่งหน่ึง
ท่ีร้านค้า
แห่งหน่ึง

ได้รับบัตรคนไข้เรียบร้อย
แล้วค่ะ น่ีคือบัตรคิว

หมายเลข 5 ค่ะ กรุณา
รอตามลำ ดับ

นะคะ

เชิญคนไข้ท่ีมีบัตรคิว
หมายเลข 5 เข้าห้อง

ตรวจได้แล้วค่ะ

ได้รับเงิน 10,000 เยน
เรียบร้อยแล้วค่ะ 

น่ีคือบัตรคิวหมายเลข 5 ค่ะ 
กรุณารอตามลำ ดับนะคะ

ลูกค้าท่ีมีบัตรคิวหมายเลข 5 ขอโทษท่ี
ทำ ให้รอนะคะ น่ีคือต๋ัวและเงินทอนค่ะ

เลียนแบบ ลอกแบบ

ข้อเสนอแนะไคเซ็น

เลียนแบบ ลอกแบบ
ไคเซ็นของท่ีอ่ืน ไคเซ็นน้ีสามารถ

เลียนแบบไปใช้กับ
บริษัทเราได้นะ

ลอกแบบกัน
เถอะ!

เกิดปัญหาแบบน้ีข้ึน

ทำ ไคเซ็นแบบน้ี

ทำ ให้ดีข้ึน ค้นหา ด้วยตนเองแล้ว

เลียนแบบ ลอกแบบ 
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แตกต่างกนัไปเลก็น้อยตามประเภทของธรุกิจ ประเภทของงาน สถาน-
ปฏิบัติงาน ท�าการดัดแปลงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับสถาน-
ปฏบิตังิานของตนเองกเ็พยีงพอ ถึงแม้ว่าจะมสีภาพแวดล้อม เงือ่นไข 
ประเภทของธุรกิจ ประเภทของงานที่ต่างกัน ก็สามารถ เลียนแบบ 
ลอกแบบ ได้ ขอยืมไอเดียของผู้อื่น แทนที่จะใช้แต่หัวสมองตัวเอง
เพียงอย่างเดียว มาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สู้เลียนแบบ ลอกแบบ ไคเซ็น
ของสถานปฏิบัติงานอื่น แล้วน�ามาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย เพื่อรีบ
แก้ไขปัญหาของตนเองอย่างรวดเรว็ดกีว่า แม้จะเลยีนแบบ ลอกแบบ
ไม่ได้ ก็สามารถใช้เป็นตัวบอกใบ้ให้แนวคิดได้ น่ันคือ การ ขอยืม 
ไอเดียของคนอื่น นั่นเอง

ไม่ควรยัดเยียดข้อเสนอแนะไคเซ็น

แต่อยากให้ระวังไว้หน่อยก็คือ ไม่ควรท�าเหมือนเป็นการ
ยดัเยยีดข้อเสนอแนะไคเซน็ อย่างเช่นข้อเสนอแนะไคเซน็ของสถาน-
ปฏบิตังิานแห่งหนึง่ให้ผลดเีป็นอย่างมาก ก็ขอให้สถานปฏิบตังิานอืน่
ที่ท�างานแบบเดียวกัน กรุณาใช้ไคเซ็นแบบเดียวกันนั้นด้วย

ค�าพูดอาจฟังดูสุภาพ แต่เป็นการ ยัดเยียด ผู้ถูกยัดเยียดก็
เดือดร้อน และรู้สึกต่อต้านอยู่ในใจ การไคเซ็นแบบยัดเยียดมักจะไม่
หยั่งราก สิ่งส�าคัญ คือ ต้องเป็นการ เลียนแบบ ลอกแบบ ที่เจ้าตัว
ต้องการเองอย่างกระตือรือร้น

เขียนลงในกระดาษเพื่อเลียนแบบ ลอกแบบ 

● เขยีนลงในกระดาษ ในการเลยีนแบบ ลอกแบบ นี ้จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องทราบว่าสถานปฏิบัติงานอื่นเกิดปัญหาแบบใด และ
ท�าการแก้ไขด้วยข้อเสนอแนะไคเซ็นแบบใดในกิจกรรมไคเซ็นมีการ 
เขียนตัวอย่างไคเซ็นที่ได้ลงมือด�าเนินการจริงลงในกระดาษ หากดู
จากกระดาษแผ่นนัน้แล้ว จะท�าให้ทราบได้ว่าสถานปฏบิตังิานอืน่เกดิ
ปัญหาแบบใด และท�าการแก้ไขด้วยการท�าไคเซ็นแบบใด 

หากไม่ท�าการเขยีนออกมาแล้ว จะไม่สามารถทราบได้ว่าเกดิ
ปัญหาแบบใดและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรในสถานปฏิบัติงานนั้น 
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะรู้เรื่อง เป็นที่น่าเสียดาย 
อย่างยิ่ง 

● การใช้ข้อเสนอแนะไคเซ็นร่วมกัน เป็นเรื่องน่าเสียดาย
ที่ร้านค้าหนึ่งใช้ บัตรคิว ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แต่ร้าน-
ค้าอื่นไม่รู้ถึงข้อเสนอแนะไคเซ็นนี้ มีความต้องการที่จะให้คนจ�านวน
มากเท่าที่จะท�าได้รับรู้ถึงวิธีการ แล้ว เลียนแบบ ลอกแบบ เพื่อ 
แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ถึงจะไม่ใช่การท�างานที่เหมือนกัน ก็ 
สามารถ เลียนแบบ ลอกแบบ ไคเซ็นของ สถานปฏิบัติงานอื่น ได้ 
หมายความว่า สามารถน�าไปใช้เป็น การบอกใบ้ หรือใช้ อ้างอิง  
ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานปฏิบัติงานใด ก็มีแนวโน้มที่จะพบ ปัญหาที่
เหมือนกัน ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน

การเขียนแสดงตัวอย่างไคเซ็นของสถานปฏิบัติงานนั้น คือ 
การใช้ข้อเสนอแนะไคเซ็นร่วมกัน ภายในบริษัท

การเขียนแสดงไคเซ็นออกมา เพ่ือทำ ให้เกิดการใช้ร่วมกัน

ไคเซ็น
เล็ก ๆ

ไคเซ็น
เล็ก

ไคเซ็น
จำ นวนน้อย

ไคเซ็น
เล็กน้อย

ไคเซ็น
นิดเดียว

สมัครสมาชิกวารสาร Creative & Idea KAIZEN วันนี้...

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ :

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สมาชิกวารสาร 

โทรศัพท์ 0 2258-0320-5 ต่อ 1740

โปสเตอร์ไคเซ็น 1 ชุด (4 แผ่น)ฟรี

หรือสมัครสมาชิก 5 ท่าน
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