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การลดต้นทุนแบบไคเซ็น

ก็ยิ่งเป็นเรื่องจ�าเป็น①
ยิ่งเวลานี้ค�าอธิบาย

การลดต้นทุนอย่างง่ายและรวดเร็ว

เมื่อพูดถึง กำรลดต้นทุน หลายคนอาจมองในแง่ลบอย่างง่าย ๆ ว่า กำรลดต้นทุน ➞ ประหยัด ➞ ขี้เหนียว แต่นั่นไม่ใช่การลดต้นทุน 

แบบไคเซน็ กำรลดต้นทนุแบบไคเซน็ ไมใ่ชจ่ะให้ประหยดั ขี้เหนยีวในทกุเรื่อง แต่ให้ลดสิง่ที ่ไม่จ�ำเป็น สิง่ทีเ่ปน็ มดุะ แตส่ิง่ที ่จ�ำเป็น ต้องทุม่เท

เรี่ยวแรงและเวลาให้อย่างเพียงพอและเต็มที่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ จ�ำเป็น ก็ต้อง เลิกหรือลด สิ่งที่ ไม่จ�ำเป็น สิ่งที่เป็น มุดะ นั่นแหละคือ กำรลด

ต้นทุนแบบไคเซ็น

การลดต้นทุนแบบไคเซ็นให้ความสำาคัญกับความรวดเร็วในการลงมือทำา

เรื่องส�าคัญของ กำรลดต้นทุนแบบไคเซ็น คือ กำรเริ่มลงมือท�ำอย่ำงรวดเร็ว

✽	 ก่อนอื่น

✽	 เริ่มจากเรื่องที่สามารถท�าได้

✽	 ท�าในทันที

เมื่ออ่านหนังสือคู่มือธุรกิจ จะพบว่ามี เรื่องยำกๆ เขียนอยู่มากมาย เช่น

①	 เหมำะกับภำพรวม ดีกว่า เหมำะเป็นบำงส่วน

②	 เริ่มลงมือท�าตาม ล�ำดับควำมส�ำคัญ

③	 เริ่มรุกจากปัจจัยที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงก่อน เป็นต้น

แน่นอนว่า หากตัง้เป้าหมายให้ได้ ผลลพัธ์

ที่ยิ่งใหญ่ ในการลดต้นทุนในระดับ เปลี่ยนมำก 

เปลี่ยนปำนกลำง แล้ว แนวคิดดังกล่าวมีความ

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ส�าหรับ ไคเซ็นเล็กน้อย = 

เปล่ียนเล็ก เหตุผลหรือทฤษฎีท่ีเข้าใจยากเหล่าน้ี 

เป็นสิ่งไม่จ�าเป็นเลย

สาเหตุเป็นเพราะการเปลี่ยนเล็กให้ความ

ส�าคัญกับการลงมือด�าเนินการอย ่างรวดเร็ว

มากกว่า ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

หากต้องการได้ ผลลพัธ์ทีย่ิง่ใหญ่ หรอื วธิี

กำรแก้ไขทีส่มบรูณ์แบบ แล้วมวัแต่คดินัน่คดินี ่จะ

ไม่สามารถท�าอะไรได้ทั้งสิ้น ช่วงเวลานั้นเกิดเป็น 

ควำมสญูเปล่ำ ทีป่ล่อยให้ผ่านไป ไม่มีอะไรจะเป็น

เรื่องสูญเปล่าเท่านี้อีกแล้ว

■	ก่อนอื่นเริ่มลงมือทำาก่อน

เมื่อมี ควำมสูญเปล่ำที่เกิดขึ้นตรงหน้ำ 

แล้วไม่ลงมือด�าเนินการ เรื่องที่สามารถท�าได้ใน

การลดต้นทุนแบบไคเซ็นให้ความสำ�คัญ
กับความรวดเร็วในการลงมือทำ�

ไฟไหม้�!

ก่อนอ่ืน

ทำ�เร่ืองท่ีสา
มารถ

ทำ�ได้ในทัน
ทีก่อนอ่ืน

ดับไฟท่ีอยู่ตรงหน้า
ก่อน

สาเหตุของ
ไฟไหม้ คืออะไร 
ลำ ดับความสำ คัญ

ของการดับเพลิงไหม้
คือ ?

ไฟไหม้�!

ชู่...
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สมัครสมาชิกวารสาร Creative & Idea KAIZEN วันนี้...

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ :

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สมาชิกวารสาร 

โทรศัพท์ 0 2258-0320-5 ต่อ 1740

หรือสมัครสมาชิก 5 ท่าน

ฟ
รี

1 
ท่าน

สมุดโน้ตน่ารักฟรี

ทันที มัวแต่กังวลกับเหตุผลหรือทฤษฎีทีย่าก ๆ เหมือนกับบ้านก�าลัง

ถูกไฟไหม้อยู่ แต่ไม่ท�าอะไรเลย มัวแต่คิดว่า

①	 สำเหตุของเพลิงไหม้ คืออะไร

②	 มำตรกำรป้องกันกำรเกิดเพลิงไหม้

③	 ล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรดับเพลิง เป็นต้น

ระหว่างนั้น บ้านก็ถูกเพลิงไหม้เสียหายหมดท้ังหลัง ส�าหรับ

เรื่องแบบนี้ ให้ท�าการ ดับไฟที่อยู่ตรงหน้ำ ก่อน แล้วจึงค่อยคิดเรื่อง

ดังกล่าวในภายหลัง การลงมือดับไฟเป็นเรื่อง ที่มีควำมส�ำคัญมำก

ที่สุด มากกว่าการคิดหา ล�ำดับควำมส�ำคัญ

เหมือนกับการที่บริษัทก�าลังเผชิญกับปัญหาขาดทุนอยู่ แต่

มัวแต่คิดว่า

①	 สำเหตุของกำรขำดทุน คืออะไร

②	 การท�าให้เป็น กิจกำรที่มีก�ำไร

③	 ล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรปฏิรูปบริษัท 

ระหว่างนั้น บริษัทก็ล้มละลายลง

■	ต่อไป พิจารณาบทสรุป

แน่นอนว่า กระบวนการคิดต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องส�าคัญ คือ คิด

✽	 แบบเชิงรุก 

✽	 แบบถึงรากฐาน

✽	 แบบมองภาพรวม

แต่ว่า ไม่ใช่วิธีการคิดในเวลาที่เร่งด่วน ก่อนอื่น ต้องขยับมือ 

ขยับเท้า ลงมือด�าเนินการอย่างรวดเร็ว

แต่ทว่า กำรรับมือแบบเร่งด่วน นี้เป็น มำตรกำรกำรจัดกำร 

แบบชั่วคราว ห้าม ท�ำแล้วท�ำเลย หลังจากแก้ปัญหากับอันตรายที่

อยู่ตรงหน้าแล้ว หลังจากนัน้ท�าการพจิารณา บทสรปุ การทบทวนใน

ภาพรวมเป็นเรื่องส�าคัญ เช่น

①	 การตรวจสอบผลลัพธ์

②	 การคิดหาความเหมาะสมในภาพรวม

③	 การตรวจสอบมาตรการแก้ไขแบบถึงราก เป็นต้น

หมายความว่า รวม ก่อนอื่น และ บทสรุป เข้าด้วยกันแล้ว 

จะเกิดเป็นแนวคิดที่ ตอบสนองทั้ง 2 ด้ำน

✽	 แบบภาพรวม ↔ เป็นจุด ๆ

✽	 สายตานก ↔ สายตาแมลง

✽	 ระยะยาว ↔ ระยะสั้น

✽	 ภาพรวม ↔ เป็นส่วน ๆ

✽	 ปฏิรูป ↔ ปรับปรุง

✽	 เปลี่ยนมาก ↔ เปลี่ยนน้อย

นี่คือ แนวคิดแบบไคเซ็น ↔ วิธีกำรลงมือแบบไคเซ็น  

หมายถึง กำรมองเป็นภำพรวม → ลงมือท�ำเป็นจุด ๆ

ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 43 เดือนเมษายน 2553

ต่อฉบับหน้าอ่าน




