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ไคเซ็นที่อุตส่าห์ท�าขึ้น อาจมีคนบอกว่า ใช้ไม่ได้เพราะที่

ท�างานอ่ืนท�าแล้ว หรือ มันก็เป็นแค่การเรียนรู้จากที่ท�างานอื่น

เท่านั้น หรือ ห้ามใช้ตัวอย่างของคนอื่น เป็นต้น

แต่ ค�าพูด เหล่านี้ไม่มีความหมาย เนื่องจาก ระบบไคเซ็น

แบบท�าจริงแล้ว ไม่สนใจที่มาของไอเดีย

กล่าวคือ ไม่ว่าจะคิด ไอเดียไคเซ็น นั้นขึ้นมาเอง หรือดูมา

จาก บริษัทอื่น ที่ท�างานอื่น คนอื่น แล้วน�ามา

● เลียนแบบ  ● อ้างอิง   

● ใช้เป็นแนวทาง ก็ไม่เป็นไร

เนื่องจากไคเซ็นไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งของที่จะใช้ขอ 

สิทธิบัตร จึงไม่ต้องแสวงหาไคเซ็น รูปแบบใหม่ หรือ เป็น

เอกลักษณ์ แต่ไคเซ็น คือ การให้ความส�าคัญต่อ ความรวดเร็ว รับ 

วธิทีีด่กีว่า เข้ามาอย่างรวดเรว็ ถ้าวธิเีหล่านัน้ท�าให้ งานของตนเอง 

ดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นไคเซ็นทั้งนั้น

ส่งเสรมิ “การเรยีนรูจ้ากคนอืน่” “การดตูวัอย่าง

คนอื่น”

การผลักดันไคเซ็น คือ ห้ามยึดติดกับ วิธีการเดียว

อาจมวีธีิท่ีดกีว่า บรษิทัอืน่เค้าไม่ท�าแบบนัน้กนัแล้ว จงึต้อง

● ไปดูมาซิ      ●  ไปถามมาซิ 

● ไปตรวจสอบมาซิ     

● ไปขโมยมาใช้ซิ

สรุปได้ว่าไคเซ็น คือ การส่งเสริมให้ เรียนรู้จากคนอื่น การ

ดูตัวอย่างคนอื่น การยืมไอเดีย ของคนอื่น มาใช้ 

ถ้ายืม ความลับของบริษัท มาใช้คงเป็นเรื่องใหญ่อย่าง

แน่นอน แต่ไคเซ็นไม่ได้ หมายถึง การเปล่ียนจากหน้ามือเป็น 

หลังมือ หากมีเรื่องที่ใครๆ ก็รู้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองธรรมดา เรื่อง

ปกติ ของบริษัทอื่น ซึ่งบริษัทเราหรือที่ท�างานเรายังไม่ได้น�ามาใช้

ถ้าน�าการเรยีนรูจ้ากคนอืน่แล้วน�ามาใช้กบังานของตนเองก็

ถือเป็นการไคเซ็น ไคเซ็นต้อนรับการเรียนรู้จากคนอื่น ยินดี

ต้อนรับการดูตัวอย่างคนอื่น ส่งเสริมการน�ามาใช้ อย่างแท้จริง

ไคเซ็น
ไม่สนใจท่ีมา
ของไอเดีย

ห้าม
ใช้ตัวอย่าง
ของท่ีอ่ืน!

ใช้ไม่ได้ เพราะท่ีอ่ืนใช้อยู่ !

“การเรียนรู้จากคนอ่ืน” “การดูตัวอย่างคนอ่ืน” 
แล้วทำ�ไคเซ็นให้มาก�ๆ�อย่างรวดเร็ว

ยินดีต้อนรับ�การเรียนรู้จากคนอ่ืน

ระบบไคเซ็นแบบทำ จริงแล้ว

　

ไคเซ็นยินดีต้อนรับการเรียนรู้จากคนอื่น

ไคเซ็นส่งเสริมการดูตัวอย่างคนอื่น

ใช้ตัวอย่�งก่อน ๆ เป็นพื้นฐ�นในก�รไคเซ็นอีก

3 หลักการไคเซ็น คือ

①	 เลิก

②	 ลด

③	 เปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม ไคเซ็น คือ การเลิกสิ่งที่ไม่จ�าเป็น หรือ สิ่งที่ 

สูญเปล่า แน่นอนว่าต้องมีสิ่งที่ไม่ว่ายังไงก็ เลิกไม่ได้ ในกรณีนี้ให้ใช้ 

วธิถีดัมา คอื การลด และถ้าลดกว่านีไ้ม่ได้แล้ว วธีิถดัมา คอื ลองเปลีย่น 

เงื่อนไขหรือปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจพบกับสถานการณ์ที่ ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยน

อะไรดี ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนอย่างไรดี หรือ นึกไอเดียดีๆ ไม่ออก แม้ใน 

ตอนนั้นก็ไม่จ�าเป็นต้องกลุ้มใจ ถึงไม่มีไอเดียแต่ก็ยังมี วิธีสุดท้าย ที่มี

ประสิทธิภาพ นั่นคือ การเรียนรู้จากคนอื่น การดูตัวอย่างคนอื่น ไคเซ็น

จ�านวนมากบนโลกนี้ถูกท�าซ�้า เนื่องจาก “การเรียนรู้จากคนอ่ืน” “การ 

ดูตัวอย่างคนอื่น” สิ่งเหล่านั้นเป็นการไคเซ็นที่รวดเร็วที่สุด เพราะมี  

ตัวอย่างก่อนๆ อยูม่ากมาย ท�าให้ไม่ต้องเริม่คดิจากศนูย์ด้วยตวัคนเดยีว 

ไม่ต้องกลุ้มใจให้สูญเปล่า ใช้ ตัวอย่างก่อนๆ เป็นพื้นฐานในการคิด คือ 
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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

ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 44 เดือนพฤษภาคม 2553

การใช้ประโยชน ์5 ขัน้ตอนไคเซน็
คือ 3 หลักการไคเซน็ + การเรยีนรู ้การดตูวัอย่าง

①  เลิก (ยกเลกิ�ก�าจดั�หยดุ)�ไคเซน็�คอื�การเลิกสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็น สญูเปล่า 
เกนิพอด ีซ�า้ซ้อน 

ไคเซน็� คือ�การเลิกสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็นในตอนนี ้ แม้เคยจ�าเป็นมาก่อน� เมือ่
สถานการณเ์ปล่ียนไป�คนทีไ่ม่ท�าไคเซน็�จะท�าสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็นด้วยความเคยชนิ�
ท�าให้เกดิความสญูเปล่าอยูต่ลอด

② ลด (ลบ�ลด�หยดุบางส่วน)�ถ้าไม่สามารถ�เลิก�ได้กค็วรลด�ถ้าลด�การ
เคล่ือนไหวทีส่ญูเปล่า�แม้เพยีงเล็กน้อยได้จะท�าให้สบายขึน้�โดยเฉพาะอย่างย่ิง�
หลักการส�าคญัของการไคเซน็�เช่น�การท�าให้เป็นเจ้าของร่วมกนั�การท�าให้ท�าร่วม
กนั�การท�าให้ใช้ร่วมกนั�การท�าให้ร่วมมอืกนั�หรอื�การท�าให้เป็นหนึง่เดยีว�การ
ท�าให้เสรจ็ในครัง้เดยีว� เป็นต้น�ยงัสามารถลดความสญูเปล่าหรอืเกนิพอดไีด้
ด้วย

③ เปล่ียน�(เปล่ียน�เปล่ียนใหม่�แทนที�่แลกเปล่ียน)�ไคเซน็�คอื�การ
เปลีย่นปัจจยัหรอืเง่ือนไข�เมือ่ไม่สามารถ�ลด�ได้�เป้าหมายทีจ่ะเปล่ียนจะเป็น
ฮารด์หรอืซอฟตก์ไ็ด้�วิธกีารเปล่ียน�คือ

● ท�าให้เหน็�ท�าให้คงที�่ท�าให้คงรปู�ท�าให้พร้อมกนั
● ท�าให้มองเหน็�ท�าให้เข้าใจ�ท�าให้ท�าได้ง่าย
● ท�าให้มองเหน็ด้วยตา�ท�าให้เป็นกลุ่ม�เป็นต้น
④ - ⑤  การเรยีนรูจ้ากคนอืน่ การดตูวัอย่างจากคนอืน่� (น�ามาปรบัใช้� 

ใช้ประโยชนจ์ากของคนอืน่)
เมือ่คิดไอเดยีไม่ออกกไ็ม่จ�าเป็นต้องคิดด้วยสมองตนเองเท่านัน้�สามารถ

ยืมไอเดยีของคนอืน่มาใช้ได้�ซึง่ท�าให้สามารถไคเซน็ได้อย่างรวดเรว็กว่า�การ
เรยีนรูจ้ากคนอืน่�การดตูวัอย่างจากคนอืน่�หรอืไอเดยีของคนอืน่�แล้วไคเซ็น 
เล็กน้อย� ไคเซน็แล้ว� ไคเซน็อกี�นัน่คือ�หวัใจส�าคัญของ� ไคเซน็ทีร่วดเรว็  
ไคเซน็ทีด่กีว่า

การรับมือแบบไคเซ็น กล่าวคือ การเรียนรู้จาก

คนอืน่ การดตูวัอย่างคนอืน่ แล้วไคเซน็เลก็น้อย 

คือ หัวใจส�าคัญของไคเซ็น ถ้าท�าได้ตามนั้นก็

เหมือน ได้รับการถ่ายทอดวิชาไคเซ็น แล้ว

ใช้ประโยชน์ 5 ขั้นตอนไคเซ็น

ถ้าพบปัญหา ก่อนอื่นให้คิดว่า

①	 เลิกได้ไหม     ②		ลดได้ไหม  

③		เปลี่ยนได้ไหม

แต่ถ้านึกไอเดียดี ๆไม่ออก แนะน�าให้

④	 การเรียนรู้จากคนอื่น

⑤	 การดตูวัอย่างหรอื ไอเดยีของคนอืน่

แต่ท่ีน่าสนใจ คอื เมือ่ เรียนรู้แบบไคเซ็น

ของคนอ่ืน หรือ ดูตัวอย่างแบบไอเดียของคน

อื่น จะท�าให้เกิดไอเดียขึ้นมาอีก เพราะไม่ว่าจะ

เป็น ไคเซ็นที่ดี แค่ไหนก็ไม่สามารถน�ามาใช้ใน 

งานของตนเอง ทั้งอย่างนั้นได้ทั้งหมด

เนื่องจากขนาดหรือเงื่อนไข สถานการณ์

ของแต่ละท่ีต่างกนั จงึจ�าเป็นต้องปรบั (Arrange) 

ไมม่ากกน้็อย แต่นั่นไม่ใชก่าร เปลีย่นน้อย เพียง

แค ่เปลี่ยนน้อย คือ การเปลี่ยนเล็กน้อย เท่านั้น 

ไม่ว่าใครก็สามารถท�าได้ ซึ่ง การใช้ประโยชน์ 5 

ขั้นตอนไคเซ็น คือ 3 หลักการไคเซ็น ได้แก่

①	 เลิก  ②		ลด     ③		เปลี่ยน

บวกด้วย

④	 การเรียนรู้ 

⑤		การดูตัวอย่าง นั่นเอง

ต่อฉบับหน้าอ่าน


