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ไคเซ็น คืออะไร ?!

จากฉบับที่แล้วต่อ

ไคเซ็น
คืออะไร ?
นิยามท่ี 2ไม่มาก

ทีละน้อย

เพียงนิดหน่อย

เปล่ียน

เปล่ียน
มาก

เปล่ียน
น้อย

เปล่ียน
น้อย

ในสังคมน้ีมี การปรับเปล่ียนมาก และ 
การปรับเปล่ียนท่ีไม่ค่อยมาก = การเปล่ียนน้อย

เปล่ียนมากกับเปล่ียนน้อย ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิรูปมีมาก 
แต่เม่ือผิดพลาดก็มีความเส่ียง
สูงเช่นกัน จึงต้องเตรียมใจไว้

ปฏิรูป

เปล่ียน
มาก

ปฏิวัติ

นวัตกรรม

เปล่ียนน้อย
สะดวก
รวดเร็ว

ลองทำ ดู
กันเถอะ

เปล่ียน
น้อย

● ในสังคมนี้มี “การเปลี่ยนมาก” และ “การเปลี่ยน

น้อย”

วิธีการ และ วิธีปรับเปลี่ยน มี 2 แบบ

 ① ปรับเปลี่ยนอย่างมาก = เปลี่ยนมาก

 ② ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย = เปลี่ยนน้อย

โดยทั่วไป การเปลี่ยนมาก นั้นมักหมายถึง การปฏิรูป ปฏิวัติ- 

นวัตกรรม (Innovation)

การปรับ เปลี่ยนขนานใหญ่ หมายถึง

 ● การน�าเครื่องจักรใหม่เข้ามาใช้

 ● การเปลี่ยนระบบจากรากฐาน

 ● การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 ● การเริ่มธุรกิจใหม่ เป็นต้น 

ซึง่สามารถประสบความส�าเรจ็อย่างสงูได้ แต่ไม่ใช่เรือ่งง่ายที่

จะท�าส�าเร็จ

เนือ่งจากมค่ีาใช้จ่ายจ�านวนมาก และจ�าเป็นต้องมเีทคโนโลยี

เฉพาะ อีกทั้งความเส่ียงสูง ถ้าเกิดความเสียหายจะกลายเป็นเรื่องที่

แย่มาก เป็นเรื่องใหญ่จริง ๆ

ไคเซ็น ไม่ใช่เรื่องขนานใหญ่ แต่หมายถึง เปลี่ยนน้อย =  

ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็สามารถท�าได้อย่างสบาย 

สะดวก และรวดเร็ว

ดังนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าในสังคมนี้มี “การเปลี่ยนมาก” และ 

“การเปลี่ยนน้อย”
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ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 41 เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ต่อฉบับหน้าอ่าน

ไม่มีเวลามาใส่ใจกับ 
การเปล่ียนน้อย 
ในเวลาแห่งการ 

เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ 
หรอก !

ขอค้าน
ครับ !

ในสังคมส่วนใหญ่เป็น การเปล่ียนน้อย

เหอะ!

● ในสังคมส่วนใหญ่เป็นการ “เปล่ียนน้อย”
ถ้าลองคิดดูแล้ว ไม่ว่าจะในสังคม วิถีชีวิต หรือการงานก็มี เร่ืองลำ บาก ปัญหาใหญ่ อยู่เสมอ
ในช่วงเวลา 10 ปี ก็ย่อมประสบเร่ือง ลำ บาก อยู่หลายคร้ัง
แต่นอกเหนือจากน้ัน ปัญหาในงานท่ีทำ อยู่ทุกวัน แล้ว ส่วนใหญ่ก็เป็นเร่ืองท่ีถ้าปรับ

นิดหน่อยก็ใช้ได้ หรือ เปล่ียนน้อย ไม่ใช่เหรอ ไคเซ็น คือ การลงมือทำ  การปรับ-เปล่ียน
เล็กน้อย อย่างรวดเร็วน่ันเอง

เปล่ียน
น้อย เปล่ียน

น้อย

เปล่ียน
น้อย

เปล่ียน
น้อย

เปล่ียน
น้อย

เปล่ียน
น้อย

ปัญหา
ในงานท่ีทำ อยู่ทุกวัน

ถ้าเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนเล็กน้อยแล้วน่าพอใจ
ก็ควรรีบไคเซ็นซะ!

แต่ว่า~
ประสิทธิผลของการเปล่ียนน้อยมีไม่มากน่ี?

ทำ แล้วจะได้ประโยชนเ์หรอ? แล้วจะเป็นยังไงต่อล่ะ? 
หรือแค่สร้างบรรยากาศ?

ถ้ารวบรวมการเปล่ียนน้อยก็สุดยอดได้!

● ถ้ารวบรวม “การเปล่ียนน้อย” ก็สุดยอดได้!
ประสิทธิผลของไคเซ็นแต่ละไคเซ็นอาจ

ไม่สำาคัญ ไคเซ็นอาจไม่สามารถเพ่ิมกำาไร
มหาศาลได้ ซ่ึงเปรียบเทียบกับวิธีการทำ งาน
แบบ การปรับขนานใหญ่ = การเปล่ียนมาก 
= การปฏิวัติ นวัตกรรม ไม่ติดอย่างแน่นอน

ประหยัดคลิปดำ แค่ตัวเดียว
แล้วจะเกิดอะไรข้ึน!

เร่ืองเล็กน้อยแบบน้ี ทำ ไม่ได้หรอก!

เอาเวลาวิจัยเร่ืองน้ีไปเจรจาธุรกิจ
ยังได้ประโยชนม์ากกว่า

แต่เน่ืองจาก การเปล่ียนน้อย เป็นส่ิงท่ีใคร
ก็สามารถทำ เป็นประจำ และต่อเน่ืองได้
ไคเซ็นแต่ละเร่ืองถึงแม้จะเป็น แค่ไคเซ็น 
แต่ถ้าทำ กันท่ัวท่ีทำ งาน และพนักงาน

จำ นวนมากทำ เป็นประจำ  ผลประโยชนท่ี์
ได้รับก็ไม่น้อย

จุดสำ คัญ ในเวลาแบบน้ี 
ให้โน้มน้าวด้วยตัวอย่างไคเซ็น

คุณบี ฝ่ายขาย
ในการขายสินค้าแต่ละอย่าง

แก่ลูกค้าต้องนำ ตัวอย่าง
สินค้าไปด้วยเสมอ

เร่ืองเล็กน้อยแค่น้ีทำ แล้วจะได้อะไร?
สำ หรับความคิดเห็นแบบน้ีให้ช้ีให้เห็นถึงตัวอย่าง
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับ
ง้ัน เชิญ คุณบี เลยค่ะ!

สินค้า
มาแล้ว
ครับ

เน่ืองจากเป็น
ตัวอย่างสินค้า
จึงใส่ในภาชนะ
ไม่มีลวดลาย

ส่วนบันทึกเก่ียวกับสินค้าท่ีเขียน
ช่ือบริษัท ช่ือสินค้า ก็นำ ไปไว้ใน
ซองใสแล้วทำ การส่งมอบพร้อม

กับตัวอย่างสินค้า

เอ๋! อันน้ี
อะไรเน่ีย?

แต่ถ้าลูกค้าเผลอทำ กระดาษโน้ต
หายละก็ เท่ากับเสียตัวอย่าง

สินค้าไปเลย

อ๋อ ตัวอย่างสินค้า
ของบริษัท xx น่ีเอง!

จึงพิมพฉ์ลากสต๊ิกเกอรด้์วยคอมพิวเตอร์
แล้วติดไว้ท่ีตัวอย่างสินค้า โดยตรงก็สามารถ
ทำ ให้ลูกค้าก็ประทับใจในความรอบคอบน้ีได้ 

บริษัท ❍❍✗✗

ผลงานการขายของผมค่อย  ๆสูงข้ึนครับ
ในความเป็นจริง แม้จะเป็นเร่ืองเล็กน้อยก็
สามารถเพ่ิมผลงานการขายได้ เน่ืองจาก

การส่ังสมของไอเดียเล็กน้อยน่ันเอง

ขอบคุณ
ท่ีใช้บริการครับ


