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จากฉบับที่แล้วต่อ

เรื่องไม่จำาเป็น สูญเปล่า มีอยู่ในความเกินจำาเป็น

กำรลดต้นทุนแบบไคเซ็น คือ การเลิก ลดเรื่องไม่ส�าคัญ 

ความสูญเปล่า เพื่อรักษำ เรื่องที่จ�าเป็น แล้วเรื่องที่ไม่จ�ำเป็น 

ความสญูเปล่า คอือะไร คอื มากเกนิควร = เกนิจ�าเป็น ท�ำไม

กำรมำกเกินควรจึงเกิดขึ้น สำเหตุเป็นเพรำะควำมกลัว ควำมกังวล

เกี่ยวกับ ความไม่เพียงพอ คนส่วนใหญ่ หำกพบกับควำมเจ็บปวด

อันเนื่องมำจำกควำมล้มเหลวจำกกำรไม่เพียงพอแม้เพียงครั้งเดียว  

ก็จะ ท�าเกินความพอดี เป็นประจ�ำ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น

อีก แน่นอนว่ำ การเผื่อที่เหมาะสม = การเผื่อ เพื่อเตรียมกำรส�ำหรับ

กำรเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจ�ำเป็น แต่กลับกลำยเป็นกำรเผื่อที่ มากเกิน

ความจ�าเป็น = มากเกินควร

นอกจำกน้ี หำกไม่ ดัดแปลง = เปล่ียนวิธีการ เป็นประจ�ำ

แล้ว งำนของพวกเรำจะมีควำมสูญเปล่ำท่ีเกิดจำกกำรมำกเกินควร 

เพิ่มมำกขึ้น

■	 จ�ากัดความกังวลเก่ียวกับความไม่เพียงพอ ด้วยการ

ก�าหนดขีดจ�ากัด

ควรท�ำอย่ำงไร ถึงจะสำมำรถป้องกัน การมากเกินควร ได้  

ไอเดียหนึ่งในกำรท�ำคือ การก�าหนดขีดจ�ากัด ยกตัวอย่ำงเช่น กรณี

ของโกดังเก็บของให้ท�ำกำรก�ำหนด

①	 ขีดจ�ำกัดสูงสุด (ปริมำณที่มีได้ในโกดังที่มำกที่สุด)

②	 ขีดจ�ำกัดต�่ำสุด (ปริมำณที่มีได้ในโกดังที่น้อยที่สุด)

แล้วแสดงให้เหน็ด้วยวธิกีำรนี ้ท�ำให้สำมำรถขจดั ความกงัวล

เกี่ยวกับความไม่เพียงพอ ว่ำของจ�ำเป็นไม่มีในเวลำและปริมำณที่

จ�ำเป็น อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้มีของในโกดังมำกเกินควำมจ�ำเป็นได้ 

แต่ทว่ำ หำกไม่ม ีการก�าหนดขดีจ�ากดั นีแ้ล้ว จะเกดิ ความกงัวลเกีย่ว

กับความไม่เพียงพอ ท�ำให้กลำยเป็น การตอบสนองมากเกินควร 

เช่น

✽	 มำกเข้ำไว้ ✽	 เตรียมไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน  ✽	ท�ำเผื่อ

■	การพลิกกลับสาเหตุของการมากเกินควร

ไม่ว่ำบริษัทใด ก็จะมีค�ำขวัญว่ำ ลดความสูญเปล่า หยุด

ความสูญเปล่ากันเถอะ

เพื่อชักชวนให้เกิดกำรลดต้นทุน แต่ว่ำ เพียงแค่นี้ไม่สำมำรถ 

ลดความสูญเปล่า ได้ เพรำะไม่คิดหำ สาเหตุ ว่ำ ท�าไมจึงเกิดความ

สูญเปล่า

ถ้ำพดูอย่ำงง่ำย ๆ  ว่ำ ลดความสญูเปล่า โดยไม่คิดหำ สาเหตุ 

เป็นเพียง การแก้ไขตามอาการ ไคเซ็น คือ มาตรการแก้ไขที่สาเหตุ 

คิดหาสำเหตุว่ำท�ำไม กำรมำกเกินควรจึงเกิดขึ้น แล้ว พลิกกลับ 

สำเหตุนั้น เป็นกำรจัดกำรแบบไคเซ็น หำก ความกังวล เป็นสำเหตุ

ของ มากเกินควร กำรท�ำให้สบำยใจ ด้วยกำรจ�ำกัด สาเหตุ นั้น 
เป็นกำรรับมือแบบไคเซ็น

ยกตัวอย่ำงเช่น กรณีของ ปริมาณของในโกดังมากเกินควร
①	 แสดง มาตรฐานขีดจ�ากัด ว่ำระดับไหนของปริมำณของ

ในโกดังสินค้ำที่สำมำรถรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงได้
②	 แสดง ปริมาณของในโกดังในปัจจุบัน ด้วยกำร แสดง ➞ 

ท�าให้มองเหน็ ท�าให้เข้าใจ ใน 2 เรือ่ง คอื มาตรฐาน สถานะ จงึสำมำรถ
ขจัด สาเหตุของความกังวลใจ ได้ 

คุณภาพที่มากเกินควร การบริการที่มากเกินควร ก็สำมำรถ
ท�ำได้ในแบบเดียวกัน 

ไม่จ�าเป็น และ ความสูญเปล่า แฝงตัวอยู่ใน ความเกิน
จ�าเป็น ความมากเกินควร มำปรับเปลี่ยน วิธีการที่ท�าเป็นประจ�า  

วิธีการที่แล้วมา กันเถอะ

การกำ หนดขีดจำ กัดของโกดังเก็บของ

ขีดจำ กัดสูงสุด
(ห้ามเก็บของมากกว่าน้ี)

ขีดจำ กัดต่ำ สุด
(ถ้าลดลงถึงจุดน้ี ให้ทำ การส่ังของ)
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ความกังวล

สบายใจ
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 เก็บของปริมาณ
ท่ีเหมาะสม

 เกิดความ
สูญเปล่า!

ไม่มีความ
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การลดต้นทุนแบบไคเซ็นเริ่มจากการกำาจัด

ความสูญเปล่าของการมากเกินควร

②
ค�าอธิบาย
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ปรับเปลี่ยน

วิธีการที่ท�า

เป็นประจ�า

จริง ๆ แล้วสีจำาเป็นหรือไม่ ?

ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 43 เดือนเมษายน 2553

ตัว
อย่าง

ตัว
อย่าง

เปล่ียนสีและวัสดุ

เปล่ียนการพิมพเ์ป็นแบบขาวดำ  ด้วยการประทับตราในภายหลัง

ลดต้นทุนได้ 
13 เยนต่อซอง

ลดต้นทุน
การพิมพไ์ด้

คร่ึงหน่ึง

◆	ซองจดหมายสำ หรับใบส่งสินค้า

◆	พิมพใ์บเสนอราคา

ใบส่งสินค้าอยู่ภายใน

ใบส่งสินค้าอยู่ภายใน

สี

โลโก้บริษัท

สีเดียว

ประทับตรา

พิมพข์าวดำ 

พิมพสี์

 ตรา=สีแดง

ไม่เห็นข้างใน !

ไม่เห็นข้างใน !

สี
น้ำ เงิน

สี
ขาว

บาง

หนา

คุณภาพกระดาษ สี

บริษัท

บริษัท

เคร่ืองหมาย
(สี)

ช่ือบริษัท (สี)

ช่ือบริษัท (สีเดียว)

ก่อน
ไคเซ็น

หลัง
ไคเซ็น

เคร่ืองหมาย
(สีเดียว)

ยกตัวอย่ำงเช่น พิมพ์ข้อมูลที่ได้จำกอินเทอร์เน็ตแบบสี ถ่ำย

เอกสำรส ีเนือ่งจำกภำพประกอบเป็นส ีสิง่เหล่ำนีจ้�ำเป็นหรอืไม่ทีต้่อง

เป็นแบบสี

แน่นอนว่ำ มเีหตผุลและจดุประสงค์ทีท่�ำเป็นแบบส ีเช่น ท�ำให้

เห็นเอกสำรง่ำยขึ้น ท�ำให้จุดส�ำคัญเห็นสะดุดตำ เล็งเห็นผลในกำร

ประชำสมัพนัธ์ เป็นต้น ในกรณทีีม่จีดุประสงค์ดงักล่ำว ถอืเป็นข้อยกเว้น 

แต่หำก เพราะว่าท�าเป็นประจ�า จึงท�ำเป็นแบบสี ถือเป็น คุณภาพที่

มากเกินควร ดังนั้น การแยกใช้ ตำมวัตถุประสงค์จึงส�ำคัญ

■		ตัวอย่าง เปลี่ยนสีและวัสดุ

บริษัท โลหะ อิชิฮาระ จ�ากัด ในกำรส่งใบส่งสินค้ำ ใช้แต ่

ซองจดหมำยสขีำวทีม่โีลโก้สขีองบรษิทัพมิพ์อยู ่เนือ่งจำกต้องส่งเป็น

จ�ำนวนมำก ในแต่ละเดือนจึงเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำซองจดหมำย 

พอสมควร

ด้วยเหตุนี้ จึงเปล่ียนโลโก้ให้มีสีเดียว และใช้กระดำษท�ำ 

ซองจดหมำยที่มีคุณภำพต�่ำกว่ำเดิมเล็กน้อย หำกลดคุณภำพ 

ของกระดำษลง กระดำษจงึบำงลง และมองเหน็สิง่ทีอ่ยูภ่ำยใน ดังนัน้ 

จึงเปลี่ยนสีของซองจดหมำยเป็นสีน�้ำเงิน ท�ำให้มองไม่เห็นตัวเลขที่

อยู่ด้ำนใน สำมำรถลดต้นทุนได้ 13 เยนต่อซอง

■	 	ตัวอย่าง เปลี่ยนการพิมพ์เป็นแบบขาวด�า ด้วยการ

ประทับตราในภายหลัง

บริษัท ซาซากุระ จ�ากัด มีกำรพิมพ์ใบเสนอรำคำด้วย

เครื่องพิมพ์จ�ำนวนมำก แต่เนื่องจำกส่วนของตรำประทับมีสีแดง จะ

ต้องพิมพ์สีท�ำให้เสียค่ำใช้จ่ำยเป็นจ�ำนวนมำก

เพียงแค่จุดหนึ่งมีสีแดง จึงต้องพิมพ์สีทั้งหมดนั้น เป็นเรื่อง

จ�ำเป็นหรือไม่ แต่อย่ำงไรก็ตำม ใบเสนอรำคำต้องมีตรำประทับ

ด้วยเหตนุี ้จงึเปล่ียนกำรพมิพ์ใบเสนอรำคำให้เป็นแบบขำวด�ำ 

แล้วประทับตรำในภำยหลัง เช่นนั้นแล้วสำมำรถรักษำคุณลักษณะ

ของใบเสนอรำคำไว้ได้ และลดต้นทุนกำรพิมพ์ได้ครึ่งหนึ่ง


