Special Scoop

II ไคเซ็น คืออะไร ?!

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ไม่มาก
ทีละน้อย
เพียงนิดหน่อย
เปลีย่ น

เปลีมากย่ น

ไคเซ็น
คืออะไร ?
นิยามที่ 2

เปลีย่ น
น้อย

เปลี
น้อย่ ยน

ในสังคมนีม้ ี การปรับเปลีย่ นมาก และ
การปรับเปลีย่ นทีไ่ ม่คอ่ ยมาก = การเปลีย่ นน้อย

ในสังคมนี้มี “การเปลี่ยนมาก” และ “การเปลี่ยน
น้อย”
●

วิธีการ และ วิธีปรับเปลี่ยน มี 2 แบบ
① ปรับเปลี่ยนอย่างมาก = เปลี่ยนมาก
② ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย = เปลี่ยนน้อย
โดยทั่วไป การเปลี่ยนมาก นั้นมักหมายถึง การปฏิรูป ปฏิวัตินวัตกรรม (Innovation)
การปรับ เปลี่ยนขนานใหญ่ หมายถึง
● การน�ำเครื่องจักรใหม่เข้ามาใช้
● การเปลี่ยนระบบจากรากฐาน
● การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
● การเริ่มธุรกิจใหม่ เป็นต้น

เปลีย่ นมากกับเปลีย่ นน้อย
ปฏิรปู
ปฏิวตั ิ
นวัตกรรม
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ผลสัมฤทธิข์ องการปฏิรปู มีมาก
แต่เมือ่ ผิดพลาดก็มคี วามเสีย่ ง
สูงเช่นกัน จึงต้องเตรียมใจไว้

เปลีมากย่ น

เปลีย่ นน้อย
สะดวก
รวดเร็ว

เปลีย่ น
น้อย
ลองทำ�ดู
กันเถอะ

ซึง่ สามารถประสบความส�ำเร็จอย่างสูงได้ แต่ไม่ใช่เรือ่ งง่ายที่
จะท�ำส�ำเร็จ
เนือ่ งจากมีคา่ ใช้จา่ ยจ�ำนวนมาก และจ�ำเป็นต้องมีเทคโนโลยี
เฉพาะ อีกทั้งความเสี่ยงสูง ถ้าเกิดความเสียหายจะกลายเป็นเรื่องที่
แย่มาก เป็นเรื่องใหญ่จริง ๆ
ไคเซ็น ไม่ใช่เรื่องขนานใหญ่ แต่หมายถึง เปลี่ยนน้อย =
ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็สามารถท�ำได้อย่างสบาย
สะดวก และรวดเร็ว
ดังนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าในสังคมนี้มี “การเปลี่ยนมาก” และ
“การเปลี่ยนน้อย”
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ขอค้าน
ครับ !

ไม่มเี วลามาใส่ใจกับ
การเปลีย่ นน้อย
ในเวลาแห่งการ
เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่
หรอก !

เหอะ!

แต่วา่ ~
ประสิทธิผลของการเปลีย่ นน้อยมีไม่มากนี?่
ทำ�แล้วจะได้ประโยชน์
เหรอ? แล้วจะเป็นยังไงต่อล่ะ?
หรือแค่สร้างบรรยากาศ?

ในสังคมส่วนใหญเ่ ป็น การเปลย่ี นนอ้ ย
ในสังคมส่วนใหญ่เป็นการ “เปลีย่ นน้อย”
ถ้าลองคิดดูแล้ว ไม่วา่ จะในสังคม วิถชี วี ติ หรือการงานก็มี เรือ่ งลำ�บาก ปัญหาใหญ่ อยูเ่ สมอ
ในช่วงเวลา 10 ปี ก็ยอ่ มประสบเรือ่ ง ลำ�บาก อยูห่ ลายครัง้
แต่นอกเหนือจากนัน้ ปัญหาในงานทีท่ ำ�อยูท่ กุ วัน แล้ว ส่วนใหญ่กเ็ ป็นเรือ่ งทีถ่ า้ ปรับ
นิดหน่อยก็ใช้ได้ หรือ เปลีย่ นน้อย ไม่ใช่เหรอ ไคเซ็น คือ การลงมือทำ� การปรับ-เปลีย่ น
เล็กน้อย อย่างรวดเร็วนัน่ เอง

●

เปลีย่ น
น้อย

เปลีย่ น
น้อย

เปลีย่ น
น้อย

ประหยัดคลิปดำ�แค่ตวั เดียว
แล้วจะเกิดอะไรขึน้ !
เรือ่ งเล็กน้อยแบบนี้ ทำ�ไม่ได้หรอก!

!
ถ้ารวบรวมการเปลย่ี นนอ้ ยกส็ ดุ ยอดได้

ปั
ญ
หา
ในงานทีท่ ำ�อยูท่ กุ วัน

ถ้ารวบรวม “การเปลีย่ นน้อย” ก็สดุ ยอดได้!
ประสิทธิผลของไคเซ็นแต่ละไคเซ็นอาจ
ไม่ส�ำ คัญ ไคเซ็นอาจไม่สามารถเพิม่ กำ�ไร
มหาศาลได้ ซึง่ เปรียบเทียบกับวิธกี ารทำ�งาน
แบบ การปรับขนานใหญ่ = การเปลีย่ นมาก
= การปฏิวตั ิ นวัตกรรม ไม่ตดิ อย่างแน่นอน
●

เปลี
น้อย่ ยน

เอาเวลาวิจยั เรือ่ งนีไ้ ปเจรจาธุรกิจ
ยังได้ประโยชน์
มากกว่า

เปลีย่ น
น้อย
เปลีย่ น
น้อย

ถ้าเป็นสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นเล็กน้อยแล้วน่าพอใจ
ก็ควรรีบไคเซ็นซะ!

จุดสำ�คญั

ในเวลาแบบนี้
ให้โน้มน้าวด้วยตัวอย่างไคเซ็น

แต่เนือ่ งจาก การเปลีย่ นน้อย เป็นสิง่ ทีใ่ คร
ก็สามารถทำ�เป็นประจำ�และต่อเนือ่ งได้
ไคเซ็นแต่ละเรือ่ งถึงแม้จะเป็น แค่ไคเซ็น
แต่ถา้ ทำ�กันทัว่ ทีท่ ำ�งาน และพนักงาน
จำ�นวนมากทำ�เป็นประจำ� ผลประโยชน์
ท่ี
ได้รบั ก็ไม่นอ้ ย

แต่ถา้ ลูกค้าเผลอทำ�กระดาษโน้ต
หายละก็ เท่ากับเสียตัวอย่าง
สินค้าไปเลย

เอ๋! อันนี้
อะไรเนีย่ ?

เรือ่ งเล็กน้อยแค่นท้ี ำ�แล้วจะได้อะไร?
สำ�หรับความคิดเห็นแบบนีใ้ ห้ชใ้ี ห้เห็นถึงตัวอย่าง
เพือ่ ให้ได้รบั การยอมรับ
งัน้ เชิญ คุณบี เลยค่ะ!
คุณบี ฝ่ายขาย
ในการขายสินค้าแต่ละอย่าง
แก่ลกู ค้าต้องนำ�ตัวอย่าง
สินค้าไปด้วยเสมอ

เนือ่ งจากเป็น
ตัวอย่างสินค้า
จึงใส่ในภาชนะ
ไม่มลี วดลาย

สินค้า
มาแล้ว
ครับ
ส่วนบันทึกเกีย่ วกับสินค้าทีเ่ ขียน
ชือ่ บริษทั ชือ่ สินค้า ก็นำ�ไปไว้ใน
ซองใสแล้วทำ�การส่งมอบพร้อม
กับตัวอย่างสินค้า

จึงพิมพ์
ฉลากสติก๊ เกอร์
ดว้ ยคอมพิวเตอร์
อ๋อ ตัวอย่างสินค้า
แล้วติดไว้ทต่ี วั อย่างสินค้า โดยตรงก็สามารถ
ของบริ
ษทั xx นีเ่ อง!
ทำ�ให้ลกู ค้าก็ประทับใจในความรอบคอบนีไ้ ด้

บรษิ ทั ❍❍✗✗
ขอบคุณ
ทีใ่ ช้บริการครับ
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ผลงานการขายของผมค่อย ๆ สูงขึน้ ครับ
ในความเป็นจริง แม้จะเป็นเรือ่ งเล็กน้อยก็
สามารถเพิม่ ผลงานการขายได้ เนือ่ งจาก
การสัง่ สมของไอเดียเล็กน้อยนัน่ เอง

อ่าน ต่อฉบับหน้า

