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ค�ำพูดที่ว่ำ เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปกติ หรือเป็นเรื่องที่
ใครๆ ก็รู้ คือ อุปสรรคส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้ กิจกรรมไคเซ็นที่ทุกคนมี
ส่วนร่วมหยดุชะงกั มเีจ้ำนำยทีบ่อกว่ำไคเซน็ของลกูน้องทีอุ่ตส่ำห์คิด
นัน้ “เป็นเรือ่งธรรมดา เป็นเรือ่งปกติ เป็นเรือ่งทีใ่ครๆ ก็รู้ ไม่ใช่เหรอ”  
และยงัมีผูบ้ริหำรทีม่กัถำมว่ำ “มาท�าอะไรเอาป่านนี ้ท�าไมไม่ท�าให้เรว็
กว่านี้” แต่ในบริษัทหรือที่ท�ำงำนแบบนี้คงไม่มีใครอยำกไคเซ็นหรอก 
ถงึจะไคเซน็ไปแล้วแต่คงไม่มใีครเขยีนไคเซน็ส่งอย่ำงแน่นอน ท�ำให้
ไคเซ็นที่อุตส่าห์ท�านั้นเป็นแบบท�าแล้วท�าเลย ไม่สำมำรถเชื่อมโยง
สู่ไคเซ็นต่อไปได้

คิดเอาเองว่าไคเซ็น คือ เรื่องเหนือธรรมดา

สำเหตุที่มคี�าพูดนี้อยู่ เพรำะยังมีคนที่คิดว่ำ ไคเซ็น คือ เรื่อง
เหนือธรรมดาเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไคเซ็น จริงอยู่ที่มีเกณฑ์มำตรฐำน
ของ เรื่องธรรมดา เรื่องปกติ หรือเรื่องที่ใครๆ ก็รู้ อยู่บนโลก และ
คิดเอำเองว่ำ ไคเซ็นต้องท�าเกินกว่านั้น เรื่องธรรมดา เช่น

❃	กำรท�ำตำรำงสรุป ❃	กำรท�ำเป็นลิสต์รำยกำร
❃	กำรเปลี่ยนสี ❃	กำรแยกสี
❃	กำรเปลี่ยนขนำด ❃	กำรเปลีย่นคณุสมบตัขิองวตัถดุบิ
❃	กำรเปลี่ยนต�ำแหน่งที่ตั้ง ❃	กำรเปลี่ยนสถำนที่
❃	กำรเปลี่ยนล�ำดับ ❃	กำรเปลี่ยนวิธีกำรจัดเรียง

จึงยังถูกกล่ำวว่ำ นั่นไม่ใช่ไคเซ็น นั่นเป็นเรื่องธรรมดา นั่น
เป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็รู้ แต่เพรำะความคิดแบบนี้ จะท�ำให้ไม่มี 
ไคเซน็ต่อไปอย่ำงแน่นอน เพรำะไม่ว่ำจะไคเซน็ไปเท่ำไหร่ ก็ถกูละเลย
เพียงค�ำพูดสั้น ๆ ว่ำ เป็นเรื่องธรรมดำ นั่นเอง

ไคเซ็นต้องเริ่มจากการมองความเป็นจริงอย่าง

ที่เป็นจริง

ในทำงกลับกัน บริษัทหรือที่ท�ำงำนที่มีผลงำนไคเซ็นปรำกฏ
ออกมำเรื่อย ๆ มักค�ำนึงถึง ความเป็นจริง สภาพที่แท้จริงว่าเป็น
อย่างไร และมองความเป็นจริงอย่างที่เป็นจริง

กล่ำวคือ ให้ควำมส�ำคัญว่ำ ไคเซ็นธรรมดาแบบนั้น ได้ถูก
น�ามาใช้อย่างถูกต้องไหม จนถึงตอนนี้ เพรำะเรื่องธรรมดำแบบนั้น
ยังไม่ถูกน�ำมำใช้จริง จึงเกิดปัญหำต่ำง ๆ เช่น

❃	 ค้นหำ ❃	 ล่ำช้ำ ❃	 ผิดพลำด
❃	 กระสับกระส่ำย ❃	 วุ่นวำย ❃	 ลืม
❃	 เล็ดลอด ❃	 ขัดแย้ง เป็นต้น
ซึง่การท�าเรือ่งธรรมดาให้เป็นเรือ่งธรรมดานัน้สามารถช่วยลด

ปัญหาได้ไม่มากก็น้อย จึงถือเป็นไคเซ็นชั้นยอดทีเดียว

ไคเซ็น คือ การทำาเรื่องธรรมดา

ให้เป็นเรื่องธรรมดา

มันไคเซ็นตรงไหน
น่ันเป็นเร่ืองธรรมดาไม่ใช่เรอะ

มาทำ�อะไร
เอาป่านน้ี�
ทำ�ไมไม่ทำ�ให้เร็วกว่าน้ี

ไคเซ็น

เร่ืองธรรมดา

เร่ืองปกติ เร่ืองท่ีใคร
ๆ

ก็รู้

ไคเซ็น คือ การเปลี่ยนความเป็นจริง

ไม่ว่ำจะงำนอะไรก็ตำม ต้องสำมำรถน�ำ สิ่งที่จ�าเป็นออกมำ
ใช้ได้ทนัทเีหมอืนเป็นเรือ่งธรรมดำ แต่ในควำมเป็นจรงิ บรษิทัส่วนมำก
ยงัไม่ได้น�ำเรือ่งธรรมดำมำปฏบิตั ิจงึเกดิการค้นหาทีส่ญูเปล่าขึน้ เช่น 
อันนั้นไม่มี อันนี้ไม่มี มันน่าจะอยู่ตรงนี้นี่ เป็นต้น นี่คือ ความเป็น
จรงิของทีท่�างาน ดงันัน้ถ้ำท�ำเรือ่งธรรมดำอย่ำงจรงิจงั โดย ก�าหนดท่ี
วาง = ท�าให้วางเป็นที่ แล้วจะเป็นอย่ำงไร เพรำะวำงสิ่งที่จ�ำเป็นไว้ใน
ที่ที่ก�ำหนดอยู่เป็นประจ�ำ ท�ำให้ไม่ต้องหำทุกครั้ง จึงสำมำรถน�ำออก
มำใช้ท�ำงำนได้ทันที



No. 192 ●  December 2012

48 TPA news

Kaizen Society

ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 39 เดือนธันวาคม 2552

กำรท�ำ เรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องธรรมดา ดังนี้
❍	ท�ำให้ไม่ต้องหำ ❍	ท�ำให้หำง่ำย
❍	ท�ำให้น�ำออกมำได้ทันที ❍	ท�ำให้ใช้ได้ทันที
❍	ท�ำให้ไม่ต้องกระสับกระส่ำย
❍	ท�ำให้ไม่ต้องให้คนรอ เป็นต้น 
ถ้าท�าอย่างจริงจัง นั่นก็คือ ไคเซ็นชั้นยอด เลยล่ะ

ท�าไคเซ็นให้มองเห็นเด่นชัด เพื่อตระหนักถึงความ

เป็นจริง

ในข้ันตอนแรกของกิจกรรมไคเซ็นต้องท�ำให้หัวหน้ำหรือผู้
บรหิำรตกตะลงึเสยีก่อน เช่น ทยอยส่งรำยงำนไคเซน็ทีเ่หน็แล้วอยำก
พดูว่ำ “นัน่เป็นเรือ่งทีใ่คร ๆ  กร็ูอ้ยูแ่ล้วไม่ใช่เหรอ เรือ่งแบบนีย้งัไม่
ได้ท�ำอีกเหรอ” อย่ำงต่อเนื่อง และเมื่ออ่ำนรำยงำนเหล่ำนั้นแล้วต้อง
ถอนใจ วิงเวียน หรือปวดศีรษะขึ้นมำ และเริ่มโกรธที่ว่ำ หมอนี่คิด
อะไรอยูเ่นีย่ ทีแ่ล้วมำมวัท�ำอะไรกนัอยูเ่นีย่ แต่นัน่คอื ควำมเป็นจรงิ
ของบรษิทันัน่เอง รำยงำนไคเซน็จงึเป็นส่ิงท�ำให้มองเหน็ ท�ำให้เข้ำใจ
ควำมเป็นจริงนั่นเอง ซึ่งไม่ว่ำบริษัทไหนก็ต้องมี

❃	 คนที่ท�ำเรื่องที่ไม่น่ำเชื่อว่ำยังท�ำกันอยู่
❃	 คนที่ท�ำสิ่งที่ผิดสำมัญส�ำนึก
โดยทั่วไปแล้วเรื่องเหล่าน้ีถูกซ่อนอยู่ใต้ผิวน�้า แต่เมื่อเกิด 

อบุตัเิหตหุรอืกำรเคลมขึน้ เรือ่งเหล่านัน้จงึเริม่แสดงออกมาและด้วย
เหตุนี้เอง ท�าให้คนส่วนใหญ่ตกใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุว่า “ท�ำแบบนี้อยู่

เหรอเน่ีย” “ท�ำอะไรลงไปเนี่ย” ไคเซ็นจึงต้องเริ่มจากการมองความ
เป็นจรงิอย่างทีเ่ป็นจรงิ ถ้าตระหนกัถงึความเป็นจรงิทีว่่าไม่ได้น�าเรือ่ง
ธรรมดามาปฏิบัติแล้ว จะสามารถเข้าใจและยอมรับได้ว่า ไคเซ็นคือ
กำรท�ำเรื่องธรรมดำให้เป็นเรื่องธรรมดำนั่นเอง ไคเซ็นที่อุตส่าห์คิด
ขึ้นอย่าท�าแล้วท�าเลย ควรท�าไคเซ็นให้เห็นเด่นชัดด้วยการเขียนส่ง
อย่ำงง่ำยๆ เพือ่ท�ำให้มองควำมเป็นจรงิอย่ำงทีเ่ป็นจรงิร่วมกนัเกีย่ว
กับเรื่องธรรมดำที่ยังไม่ได้ท�ำและถ้ำสำมำรถตระหนักร่วมกันได้ว่ำ

❑	 “ความเป็นจรงิ” คอื ยงัไม่ได้น�า “เรือ่งธรรมดา” มาท�าจรงิ
❑	 “ไคเซ็น” ก็คือการท�า “เรื่องธรรมดา” เป็นเรื่องธรรมดา
ค�าพดูทีว่่า “นัน่เป็นเรือ่งธรรมดำ” “น่ันเป็นเรือ่งปกตทิีใ่ครๆ 

ก็รู ้” จะหมดไปได้ ถ้าสามารถก�าจัดอุปสรรคต่อไคเซ็นไปได้ ก็จะ
สามารถท�าลายเรื่องที่ไม่ธรรมดาไปได้ทีละน้อย และยังสามารถ
เปล่ียน ควำมเป็นจรงิทีว่่ำยงัไม่ได้น�ำเรือ่งธรรมดำมำท�ำจรงิ ได้ทลีะ
น้อยอีกด้วย ก็คือ กิจกรรมไคเซ็นนั่นเอง

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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เร่ืองท่ีใครๆ

ก็รู้

เร่ืองธรรมดา

ความ
เป็นจริง

สภาพ
ท่ีแท้จริง

เร่ืองปกติ�เร่ืองท่ีใคร�ๆ
ก็รู้�เร่ืองธรรมดา

ไคเซ็น�คือ�การต่อสู้กับความเป็นจริง

เร่ืองธรรมดา�
คือท่าไม้ตาย

ท่ีทำ�งานท่ีมองความเป็นจริงอย่างท่ีเป็นจริง

ความเป็นจริง 
สภาพท่ีแท้จริง
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น่ีคือไคเซ็นล่ะ!


