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เวคเติอร์ของไคเซ็็น

การพิิจารณาเก่�ยวกับทิิศทิางแลัะปริมาณของไคเซ็็น

การวิจัยเร่อง “แนวที่างไคุเซึ็น”
แลัะ “ระดัับการที่ำาไคุเซึ็น”

ระดับการเปลำี�ยนแปลำง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ไอเด่้ยิ่ คือ การเปล่ียนแปลง วิธ่ิท่ำา โดย ระดับการเปล่ียนแปลง

วิธีิท�า สามารถึแบ่งออกเป็น 3 ขั�นตอน คือ

➀ เปัล่ี่�ยิ่นมาก (การเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่)

➁ เปัล่ี่�ยิ่นปัานกลี่าง (การเปล่ียนแปลงขนาดปานกลาง)

➂ เปัล่ี่�ยิ่นเล็ี่ก (การเปล่ียนแปลงขนาดเล็ก)

ไคเซ็น คือ การเปัล่ี่�ยิ่นเล็ี่ก กล่าวคือ ไคเซ็น หมายถึ่ง 

การเปล่ียนแปลงวิธีิการท�างานทีละเล็ก ทีละน้อย

การเปัล่ี่�ยิ่นมาก คือ การปัฏิิรูปั การปัรับุปัรุง นวัติกรรม 

Innovation เป็นต้น

การเปัล่ี่�ยิ่นปัานกลี่าง  คือ ระดับการเปล่ียนแปลงท่ี 

ไม่สุามารถ้ท่ำาค่นเด่้ยิ่วได้้ หรือท�าได้ยาก จ่งท�าร่วมกันเป็น ห้มู่ค่ณ์ะ 

เช่่น กลุ่ม QCC เป็นต้น ซ่่งควรจะท�ากันเป็นหมู่คณะ

อีกทั�ง เ น่ืองจากมันเป็นปัญหาซ่่งการ “น่กข่�นมาเอง” 

ไม่สามารถึแก้ไขปัญหาได้ จ่งจ�าเป็นต้องใช้่ เท่ค่นิค่ในการไค่เซ็ึ่น 

ต่าง ๆ เช่่น QC 7 tools เป็นต้น

3 ระดับ จิากปัญหาส้่ไคเซ็็น 

การไคเซ็น คือ การแก้ไขปัญหา โดยสามารถึแบ่ง การสัุงเกติ

เห็้นปััญห้า วิธีิการรับมือกับปัญหาออกเป็น 3 ระดับ คือ

➀ ไม่ท่ำาไค่เซ็ึ่น ➁ ติำ�ากว่าไค่เซ็ึ่น ➂ สูุงกว่าไค่เซ็ึ่น

หากไม่มี ปัญหา เกิดข่�น ก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าไคเซ็น ตัวอย่างเช่่น 

แม้จะเกิดปัญหาแต่หากไม่สังเกตเห็น ก็จะไม่รู้ส่กว่าจ�าเป็นต้องท�า 

ไคเซ็น นอกจากนี� ถ่ึงแม้จะสังเกตเห็นปัญหา แต่กลับเพิกเฉย ก็ไม่จ�าเป็น 

ต้องท�าไคเซ็น ในสภาพเช่่นนี� เรียกว่า ไม่ท่ำาไค่เซ็ึ่น

นอกจากนี� หากสังเกตเห็นปัญหาแล้ว การรับมือกับปัญหานั�น 

ยังแบ่งออกได้เป็นหลายระดับ ระดับแรก คือ ไม่พอใจ หรือเป็นเพียง

แค่ วิพากษ์วิจารณ์์ แต่ไม่ช้่าไม่นาน ก็จะน�าไปสู่ การแก้ไขท่่�เป็ัน 

รูปัธิรรม หรือข้อเสนอแนะ เช่่น ร่างมาติรการแก้ไข ต่อไป

ส่ิงเหล่านี� แม้จะยังไม่ใช่่ไคเซ็นท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ แต่ก็ใกล้

เคียงกับไคเซ็นมาก ดังนั�น ในท่ีนี�ขอเรียกว่า ต�่ากว่าไคเซ็น สูงกว่าไค

เซ็น คือ การเร่ิมลงมือท�าจากเร่ืองท่ีสามารถึท�าได้ ระดับของไคเซ็นท่ี

ด�าเนินการแล้วเสร็จก็สามารถึแบ่งออก 3 ระดับ ได้แก่

➀ ป้ัองกัน (ท่ำาให้้ไม่... = ด่้ท่่�สุุด้)

➁ ยัิ่บุยัิ่�ง (ท่ำาให้้...ยิ่าก = ด่้รองลี่งมา)

➂ บุรรเท่า (ท่ำาให้้ถึ้งแม้...ก็ไม่เป็ันไร = ด่้รองรองลี่งมา)

แนวทางการแก้ไขปัญหา      &
จากปัญหาสู่ไคเซ็น

1) ไม่ทำ ไคเซ็น

2) ต่ำ กว่าไคเซ็น

3) สูงกว่าไคเซ็น

ระดับการทำ  3 ระดับ

①	ไม่่สัังเกตเห็็นปััญห็า	(ไม่่ม่ีความ่รู้้�	ไม่่ม่ีความ่สันใจ)
② สัังเกตเห็็นปััญห็าแต่เพิิกเฉย 
✽	 ไม่่ม่ีความ่รู้้�	ไม่่ม่ีความ่สันใจ	ห็รู้ือเพิิกเฉยต่อปััญห็า

①	ไม่่พิอใจ	วิพิากษ์ว์ิจารู้ณ์์
②	ข้�อเสันอแนะเกี�ยวกับปััญห็า
③	ลงม่ือแก�ไข้ตาม่อาการู้	=	ซ่่อม่แซ่ม่
✽	 การู้ตรู้ะห็นักถึึงปััญห็า	➞ ม่ีการู้ตอบรู้ับ	ลงม่ือทำำอะไรู้บางอย่าง

① ป้ัองกัน	(ทำำให็�ไม่่...)	=	ป้ัองกัน	กำจัด	=	วิธีีการู้แก�ไข้แบบถึอนรู้ากถึอนโคน	(ดีทีำ�สุัด)
② ทำำให็�ยาก	(ทำำให็�...ยาก)	=	ทำำปััญห็าให็�ลดลงสัักเล็กน�อยก็ยังดี	(ดีรู้องลงม่า)
③	บรู้รู้เทำา	(ทำำให็�ถึึงแม่�...ก็ไม่่เป็ันไรู้)	=	สักัดกั�น	ป้ัองกันผลกรู้ะทำบ
✽	 ลงมื่อทำำไคเซ็่นจากเรืู้�องทีำ�สัาม่ารู้ถึทำำได�
✽	 ลงมื่อทำำไคเซ็่นจนถึึงจุดทีำ�สัาม่ารู้ถึทำำได�
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จากการซ็่อมแซ็ม สู่่่การไคเซ็็น

จากมาติรการแก้ไขติามอาการ เป็นมาติรการแก้ไขทิ่�สู่าเหติุ

ทุ่�่มา: นิิตยสื้าร Creative & Idea KAIZEN ฉบ้้บทุ่�่ 100 มกราคม พ.ศึ.2558

ค�าจ�ากัดความแรกของไคเซ็น คือ

❋ การเปัล่ี่�ยิ่นเป็ันวิธ่ิท่ำาท่่�ด่้กว่า การเลืี่อกเค่รื�องมือท่่� 

ด่้กว่า เพ่ือให้ บุรรลุี่วัติถุ้ปัระสุงค์่ของงานได้้ด่้ยิิ่�งขึ�น

หากจะอธิิบายให้เข้าใจง่ายข่�น คือ การเปัล่ี่�ยิ่นแปัลี่งวิธ่ิการ

ท่ำางาน น่ันเอง

หากไม่มี การเปัล่ี่�ยิ่นแปัลี่งวิธ่ิการท่ำางาน แล้ี่ว ย่อมไม่ใช่่ 

ไคเซ็น

ตัวอย่างเช่่น ในช่่วงแรกของกิจกรรมไคเซ็น บริษทัส่วนใหญ่จะ

ได้รับ บัุนทึ่กไค่เซ็ึ่น = แบุบุฟ้อร์มรายิ่งานไค่เซ็ึ่น ท่ีเขียนว่า

❋ เพราะกระจัด้กระจายิ่ จึงเก็บุให้้เข้าท่่�

❋ เพราะไม่เป็ันระเบุ่ยิ่บุ จึงสุะสุาง

❋ เพราะสุกปัรก จึงเช็้ด้

❋ เพราะผิด้ จึงแก้ไขให้้ถู้กต้ิอง

❋ เพราะไม่จำาเป็ัน จึงทิ่�ง

❋ เพราะเสุ่ยิ่ จึงซ่ึ่อมแซึ่ม เป็ันต้ิน

แน่นอนว่า หากพบสภาพท่ีไม่ดีดังกล่าว การจัดการ เช่่น 

น�าไปทิ�ง การเก็บ ย่อมดีกว่าการปล่อยทิ�งไว้ตามเดิม

แต่ว่า ส่ิงเหล่านี�ไม่ใช่่การท�าไคเซน็ เพราะไมมี่ การเปล่ียนแปลง

วิธีิท�า น่ันเอง

การซ็่อมแซ็มไม่ใช่่ไคเซ็็น

ด้วยเหตุนี� การน�า ของท่่�ไม่จำาเป็ัน ไปทิ�ง แม้จะท�าให้ชั่�นวาง

ของและห้องดูสวยงามมากข่�น แต่เม่ือเวลาผ่านไป ก็จะมี ของท่่�ไม่

จำาเป็ัน เกิดข่�นมาอีก

จ่งต้องน�าของท่ีไม่จ�าเป็นไปทิ�งอีก เป็นวัฏิจักรไม่มีสิ�นสุด

หมายความว่า เกิด เรื�องเดิ้ม หรือ เรื�องท่่�ม่ระดั้บุเด่้ยิ่วกัน 

ซ��าแล้วซ��าอีก ต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ คือ 

➀ ของท่่�ไม่จำาเป็ันเกิด้การสุะสุม

➁ นำาของท่่�ไม่จำาเป็ันไปัทิ่�ง

วิธีการทำ งาน

มีการเปล่ียนแปลง

ไคเซ็น
ไม่มีการเปล่ียนแปลง

ซ่อมแซม

สาเหตุสาเหตุ

มาตรการ
แก้ไขท่ี
สาเหตุ

มาตรการ
แก้ไขตาม

อาการถังขยะ

ในกรณีเช่่นนี� ถ้ึาเป็นบริษัทท่ีมีระบบจ่าย เงินสุนับุสุนุน

ให้การท�าไคเซ็น ก็ต้องจ่ายเงินสนับสนุนให้กับ การกระท่ำาเห้มือนเดิ้ม

ท่ีท�าซ��าไปซ��ามาทุกครั�ง เช่่น

❋ เพราะกระจัด้กระจายิ่ จึงเก็บุให้้เข้าท่่�

❋ เพราะสุกปัรก จึงเช็้ด้

❋ เพราะเสุ่ยิ่ จึงซ่ึ่อมแซึ่ม เป็ันต้ิน

การกระท�าดังกล่าว เป็นการ ซ่ึ่อมแซึ่ม ไม่ใช่่การท�า ไค่เซ็ึ่น

การ ซ่ึ่อมแซึ่ม และการท�า ไค่เซ็ึ่น เป็นเร่ืองท่ีมีความ

คล้ายคล่งกันมาก แต่โดยรากฐานแล้ว แติกติ่างกัน อย่างสิ�นเชิ่ง 

เน่ืองจาก

❋ ซ่ึ่อมแซึ่ม = มาติรการแก้ไขติามอาการ

❋ ไค่เซ็ึ่น = มาติรการแก้ไขท่่�สุาเห้ตุิ




