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ไคเซ็น
คืออะไร ?
นิยามท่ี 1

เปล่ียน
วิธีการ

เลือก
เคร่ืองมือ

กล่าวคือ เปล่ียนวิธีการ ลัดข้ันตอน
จากงานท่ียากลำ บากหรืองานท่ี
เสียแรงและเวลามากน่ันเอง

การลัดข้ันตอนอย่างง่าย

การลัดข้ันตอนด้วยการเปล่ียนวิธีการ

จะลัดข้ันตอนการทำ งานได้อย่างไร
เด๋ียวลูกค้าหนีหมด บริษัทก็พังนะสิ

อย่าพูดโง่  ๆนะ!

ไม่ให้
ลัดข้ันตอน!

อยาก
สบายบ้าง~

อยาก
สบายบ้าง~

พักก่อน-

หนักจัง...

ของยังไม่มา
อีกเรอะ

ง้ันยกเลิก

หนักจัง !

ไม่ใช่ค่ะ!
เปล่ียนวิธีการ
เพ่ือลัดข้ันตอน

ต่างหากล่ะ

การแบกของหนักเป็นงานท่ี
ยากลำ บาก แต่ถ้าขนด้วย

รถเข็นก็ สามารถลัดข้ันตอน 
จากงานท่ียากลำ บากได้

การเปลี่ยนวิธีการ การลัดขั้นตอน

นี่คือ นิยามที่ 1 ของไคเซ็น ต้องมี การเปลี่ยนวิธี 

อย่างแน่นอน การลัดขั้นตอนโดยไม่มีการเปลี่ยนวิธีการ

ด้วยนั้น ไม่ใช่ไคเซ็น แต่เป็นการเลี่ยงงาน

แต่ การเลี่ยงงาน กับ ไคเซ็น ต่างกันอย่างไรล่ะ

ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ วิธีขนของหนัก

คนขนของบอกว่า ของหนัก เลยเลิกขน นี่เป็น 

การเลี่ยงงาน แต่ในทางกลับกันถ้าคนขนของคนเดียวกัน 

คิดว่า ขนได้สบายกว่านี้ได้ไหม ขนได้เร็วกว่านี้ได้ไหม  

จงึ เปลีย่นวธิกีาร โดยหนัมาใชร้ถเขน็แทน ท�าใหส้ามารถ 

ลัดขั้นตอนงาน แบกของ ที่ยากล�าบากได้ และท�าให้

สามารถขนของได้อย่างสบาย รวดเร็วและปลอดภัย

นี่คือ การลัดขั้นตอนด้วยการเปลี่ยนวิธีการ 

นั่นเอง

ไคเซ็น คืออะไร ?!

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 41 เดือนกุมภาพันธ์ 2553

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

นอกเหนือจากงานก็
ไม่มีกำ ลังเหลือพอท่ี
จะทำ ไคเซ็นแล้ว!

ผมต้ังใจ
ทำ งานใน
ส่วนท่ีได้
เงินเดือน

อย่าง
เต็มท่ี

เหตุผลท่ีทำ ไมถึงจงใจใช้คำ ว่า
การลัดข้ันตอน ท้ังท่ีเป็นคำ ท่ีทำ ให้
เข้าใจผิดได้ง่าย คือ เพ่ือแก้ไขความ
เข้าใจผิดเก่ียวกับไคเซ็น น่ันเอง
มีความเข้าใจผิดเก่ียวกับไคเซ็น

มากมาย 
ซ่ึงความเข้าใจผิดท่ี 1 คือ

ไคเซ็นกับงานปกติเป็นคนละเร่ืองกัน 
เป็นงานส่วนท่ีเกิน

เด๋ียว
ก่อน!

งาน
ไคเซ็น

ไคเซ็นไม่ใช่ งานส่วนเกิน แต่ 
การลัดข้ันตอนในเร่ืองท่ีเสียท้ัง
แรงและเวลาเกินความจำ เป็น

ต่างหาก คือ 
ไคเซ็น = การลดความยุ่งยาก
และเพ่ือเป็นการเน้นจึงกล้า

ใช้คำ ว่า การลัดข้ันตอน

ถ้าพูดว่า ลัดข้ันตอน แล้ว 
อาจนำ มาซ่ึงความเข้าใจผิด

ไม่ใช่เหรอ

จุดสำ คัญ ในเวลาแบบน้ี 
ให้โน้มน้าวด้วยตัวอย่างไคเซ็น

ถ้าลัดข้ันตอนแล้ว
คุณภาพงานต้องตกลง

อย่างแน่นอน!

ผมเห็นแต่แผนการ
ท่ีจะให้ทำ งานมากกว่า

เงินเดือน

ซ่ึงรุ่นพ่ีสอนให้ทำ 
แบบน้ีมาต้ังแต่ต้น

ไม่ให้ลัดข้ันตอน!
ไคเซ็นเป็นงานส่วนเกิน

สำ หรับความคิดเห็นแบบน้ีให้ช้ีให้เห็น
ถึงตัวอย่างเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ

ง้ัน เชิญ คุณเอ เลยค่ะ

เชอะ

คร้าบ

ผมช่ือเอครับ
ใช้เชือก 2 เส้น

ในการห่อกล่องสินค้า

ถ้าใช้จำ นวนมากก็ย่ิงทำ ให้
ลำ บากข้ึน น้ิวก็เร่ิมเจ็บ

แต่วิธีปิดฝาไม่ได้มีแต่ เชือก เท่าน้ัน 
ถ้าติด เทปกาว ล่ะ จะเป็นอย่างไร?

ทดลองแล้วพบว่าทำ ได้ง่ายราวกับโกหก
และสามารถปิดฝาได้อย่างแน่นหนาอีกด้วย

น่ีคือการเปล่ียนวิธีการ
การลัดข้ันตอน น่ันเอง

แต่ ใช้เชือกเพ่ือ
อะไรล่ะ?

งานท่ีใช้เชือก 2 เส้น

แน่นอน ก็เพ่ือปิดฝา
ให้แน่นหนาไง

วัตถุประสงค
ปิ์ดฝา

ยึดติดกับวิธีการเดิม เปล่ียนมาใช้วิธี เคร่ืองมือท่ีดีกว่า

วิธีการ Bเพราะ
ถูกสอน

ให้ 
ใช้เชือก 2 
เส้นปิด...

วิธีการ C เทปกาว

มีวิธี และเคร่ืองมืออีกมากมาย

วิธีการ A

ไคเซ็นยึดติด

งานต้องมีวัตถุประสงค์ เช่นวัตถุประสงค์

ของฝ่ายผลิต คือ การผลิต วัตถุประสงค์ของฝ่าย

ขาย คือ การขาย

ซึ่งยังไงก็ต้องท�าให้เสร็จ เนื่องจากได้รับ 

เงินเดือนเป็นค่าตอบแทนอยู่แล้ว

คนทีไ่มไ่คเซน็มัก ยดึตดิ

กับวิธีการเดิมๆ เพื่อท�าให้งาน

บรรลุวัตถุประสงค์

แตค่นทีท่�าไคเซน็รูว้า่วธิ-ี

การท�าใหง้านบรรลุวัตถปุระสงค์

นั้นไม่ได้มีเพียง วิธีการเดียว 

พวกเขาคิดว่า ถ้ามีวิธีการที่ดี

กวา่ กเ็ปลีย่นไปใช้แบบนัน้ เพือ่

ท�าให้สบาย ง่าย และปลอดภัย

ขึ้น

นี่แหละคือความหมาย

ของ ไคเซ็น = การลัดขั้นตอน 

การเปลี่ยนวิธีการ


