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จากฉบับที่แล้วต่อ

ในการใช้ชีวิตหรือการท�างานก็มีปัญหา ขนาดต่าง ๆ 

ประเภทต่าง ๆ  ดงันัน้ ถ้าสะสางด้วยเพยีง ค�าพดูส้ัน ๆ  กไ็ม่สามารถ

ไปถึง จุดเริ่มต้นที่น�าไปสู่การไคเซ็น ได้  

ตัวอย่างเช่น แม้หัวหน้าถามลูกน้องว่า “มีปัญหาบ้างไหม” 

ก็มักได้รับเพียงค�าตอบสั้น ๆ ว่า “ไม่มีครับ” ซึ่งไม่สามารถขยายผล

ไปได้มากกว่านี ้แต่ถ้าเป็น ค�าถามทีเ่ป็นรปูธรรม เช่น “มสีิง่ทีล่�าบาก

ใจบ้างไหม” “มีสิ่งที่ไม่ชอบบ้างไหม” “มีเรื่องหงุดหงิดบ้างไหม” 

“มีเรื่องวุ่นวายบ้างไหม” เป็นต้น จะท�าให้สามารถนึกถึงแต่ละ 

สถานการณ์ ได้ ท�าให้ เรื่องราวต่าง ๆ  ผุดขึ้นมา “ถ้าพูดถึงเรื่อง

นั้นละก็...” หรือ “จะว่าไปแล้ว...” และท�าใหแ้ต่ละปัญหา ปรากฏ

ออกมา “ตรงจุดนี้เข้าใจยาก” “งานนี้ท�ายาก” “ในกรณีนี้ควรท�า

อย่างไรดี” เป็นต้น ซึ่งนี้คือ ก้าวแรกในการไคเซ็นล่ะ เพราะไคเซ็น 

คือ การรับมือกับแต่ละปัญหานั่นเอง

การทำาไคเซ็นให้เป็นคำาง่าย	ๆ

ทำาให้ใคร	ๆ	ก็เข้าใจไคเซ็น	ทำาให้ใคร	ๆ

ก็ทำาไคเซ็นได้	ด้วยการทำา	Know-how	ไคเซ็นเป็นคำาง่าย	ๆ

■ ท�าวิธีการให้ท�าได้ง่าย

ความหมายที่ 3 ของการ ท�าเป็นค�าง่ายๆ คือ 

แบบแผน กลไก เพื่อการท�ากิจกรรมไคเซ็นประจ�าวัน

ให้

✽  ไม่เสียแรงและเวลา 

✽  ไม่เสียเงิน  

✽  รวดเร็ว

กล่าวคือเป็นการท�า ระบบ ระเบียบ การ

จัดการ เพื่อการแนะน�าและผลักดันไคเซ็น ให้ง่าย ไม่

ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีเสียแรงและ

เวลา มักจะอยู่ไม่นาน แต่หัวใจของการไคเซ็น คือ 

ความต่อเน่ือง ความยั่งยืน เนื่องจากหลักทั่วไปของ

กิจกรรมไคเซ็น คือ ไม่เสียแรงและเวลาเกินความ

จ�าเป็น ยิ่งกว่านั้นไคเซ็นประจ�าวันต้องสามารถท�าได้

ง่ายและสะดวก ดงันัน้ สิง่ทีซ่บัซ้อน ยุง่ยาก ละเอยีด-

ลออ เคร่งครัด จึงเป็นของต้องห้าม และควร ท�าให้

ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน เท่าที่ท�าได้

ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินรางวัลไคเซ็น ต้อง

จ่ายตาม เกณฑ์การตัดสนิ หรอื ตารางล�าดับเงนิรางวลั แต่ถ้าน�า เกณฑ์

การตัดสินที่ซับซ้อนและยุ่งยาก มาใช้อย่างเคร่งครัด จะท�าให้เสียเวลา

มาก มบีรษัิทจ�านวนมากทีม่วัเสียเวลากับ เกณฑ์การตดัสนิทียุ่ง่ยาก จน

ไม่ได้ให้ความสนใจ การแนะน�าและผลักดันไคเซ็น ซึ่งเป็นหน้าที่ที่

ส�าคัญที่สุดของหัวหน้างาน นั่นคือ ไม่สามารถขยายผล ไคเซ็นประจ�า

วนั ได้รวดเรว็และต่อเนือ่ง เพราะ เกณฑ์การตดัสนิทีเ่สยีเวลามาก กลาย

เป็น เบรก (อปุสรรค) นัน่เอง ซึง่คงไม่มใีครเหยยีบ เบรก (อปุสรรค) พร้อม 

คันเร่ง (ผลักดัน)

เนื่องจากส่ิงเหล่านี้กลายเป็นอุปสรรค สมาคม HR แห่งญ่ีปุ่น 

จึงเสนอให้ยกเลิกและก�าจัด ระบบและการจัดการที่ซับซ้อน ยุ่งยาก 

ละเอียดลออ เคร่งครัด 

ทำ�ความหมายให้เข้าใจง่าย�

ถ้าถามด้วย
คำ�ศัพทว์ิชาการ

ถ้าถามด้วย
คำ�ง่าย�ๆ

มีปัญหาอะไร
บ้างไหม�?

ไม่มีครับ

มีเร่ืองหงุดหงิด
บ้างไหม

มีเร่ืองวุ่นวาย
บ้างไหม

ถ้าพูดถึง
เร่ืองน้ัน
ละก็...

ไม่มีค่ะ จะว่าไปแล้ว...

จบลงแค่คำ�ตอบส้ัน�ๆ
ไม่สามารถขยายผลไปได้มากกว่าน้ี

ท�าให้แต่ละปัญหา�เช่น�
ตรงจดุนีเ้ข้าใจยาก� ในกรณนีีค้วรท�าอย่างไรดี�
เป็นต้น�ปรากฏออกมา�



43TPA news

Kaizen Society

September 2014 ●  No. 213

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 45 เดือนมิถุนายน 2553

ในการผลักดัน ไคเซ็นอย่างรวดเร็ว 

✽ แบบแผน กลไก ที่ไม่ยุ่งยาก         

✽ ระบบ ระเบียบ เกณฑ์ อย่างง่าย

✽ การจัดการ การแนะน�า วิธีผลักดัน ไม่ซับซ้อน

เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ จึงเสนอให้เกณฑ์การตัดสินเป็น รูปแบบ

เอาไงเอากัน กล่าวคือเป็น รูปแบบการตัดสินในทันที ในการกรอก

แบบฟอร์มไคเซ็นก็สนับสนุนรูปแบบการกรอกอย่างง่ายโดยกรอกไม่

เกิน 100  ตัวอักษรภายในเวลา 3 นาที อีกทั้งยังเสนอข้อคิดเห็นให้ ใช้

หลักการส�าคัญในการไคเซ็นให้เกิดประโยชน์ และยังเสนอ รูปแบบ

ของแบบฟอร์มไคเซ็น และแบบฟอร์มบันทึกไคเซ็นท่ีแต่ละหัวข้อมี 

ไม่เกิน 3 บรรทัด ด้วย

หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ระบบไคเซน็ของญีปุ่น่

ลอกแบบมาจากระบบเสนอแนะความคดิเหน็ (Sugges-

tion System) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังคงมีอิทธิพลอยู่

มาก ซึง่เงนิรางวัลเป็นหนึง่ในนัน้ หลกัการของระบบแบบ

สหรัฐอเมริกา คือ

✽  ซื้อไอเดีย       

✽  แลกเปลี่ยนระหว่างไอเดียกับเงินรางวัล

✽  คืนก�าไรเป็นเงินรางวัลจากประสิทธิผลที่ได้

แต่ระบบไคเซน็แบบญีปุ่น่จะให้ความส�าคญักับ

การสร้างขวัญก�าลังใจและความสามารถในการไคเซ็น

ของพนักงานในบริษัทมากกว่าประสิทธิผลที่จับต้องได้ 

เนื่องจากเกณฑ์การตัดสินเงินรางวัลไม่เหมือนของ

สหรัฐอเมริกาที่คิดตามเปอร์เซ็นต์ของประสิทธิผล แต่

เป็นรูปแบบการดูจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสิทธิผล  

มุมมอง แนวคิด ความพยายาม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านั้น

กลายเป็นสาเหตุของ แรงและเวลาที่เกินความจ�าเป็น

ระยะหลังจึงมีความคืบหน้าในการ

① ยกเลิกเงินรางวัล           

② ท�าเกณฑ์ให้ไม่ยุ่งยาก

③ เปลี่ยนค�าศัพท์เฉพาะ (เงินรางวัล ➞ สินน�้าใจ)

มีการน�า 3 หลักการไคเซ็น คือ เลิก ลด เปลี่ยน มาประยุกต์

ใช้อย่างจริงจัง 

แม้ถามว่า “มีปัญหาบ้างไหม” มักได้รับเพียงค�าตอบสั้น ๆ ว่า 

“ไม่มีครับ” แต่ถ้าถาม ค�าถามที่เป็นรูปธรรม เช่น “มีเรื่องหงุดหงิด

บ้างไหม” “มเีรือ่งวุน่วายบ้างไหม” จะท�าให้สามารถนกึถงึ สถานการณ์ 

ได้

ทำ�วิธีการให้ทำ�ง่าย�

เกณฑก์ารตัดสิน
ท่ียุ่งยากและละเอียดลออ

แบบฟอรม์ไคเซ็น
ท่ีมีช่องให้กรอกมาก

รูปแบบเอาไงเอากัน

บันทึกไคเซ็น�(ไม่เกิน�100�ตัว
อักษรภายในเวลา�3�นาที)

(รูปแบบตัดสินในทันที)

บันทึกไคเซ็นท่ีสามารถเขียนอย่างง่ายได้

การตัดสินเสียแรงและเวลา�จนไม่ได้ให้
ความสนใจการแนะนำ�และผลักดัน

แบบฟอรม์ไคเซ็นท่ีต้องเขียนอย่าง
ละเอียดซ่ึงเป็นอุปสรรคมาก

ควร ทำ�แบบแผนและกลไก�ของกิจกรรมไคเซ็น�ให้ง่าย�ไม่ยุ่งยาก�ไม่ซับซ้อน

ส่ิงท่ีซับซ้อน�ยุ่งยาก�ละเอียดลออ�เคร่งครัด�คือ�อุปสรรค


