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ก�รู้เปล่�ยนเล็ก เป็นเรู้่องในรู้ะด้ับใด้ ?

เกณฑ์์ง่ายๆ	3	ข้้อ	ข้องการเป้ล่�ยนเล็ก

ก�รู้วิจััยเรู้่อง “แนวที่างไคุเซึ็น”
และ “ระดัับการที่ำาไคุเซึ็น”

ในเชิิงบริหาร กิารปัฏิรูปั กิารเปัล่�ยนแปัลง ม่่ความ่จำาเป็น

ต่้อ กิารเปัล่�ยนเล็กิ เปัล่�ยนปัานกิลาง และเปัล่�ยนมากิ

กิารเปัล่�ยนมากิ ซึุ�งเก่�ยวข้องก่บเงินลงทุนจำานวนม่ากและ

ความ่เส่�ยงท่�อาจจะเกิดขึ�น ต้้องม่่การวางแผนการดำาเนินงานท่�

รอบคอบและร่ดกุม่

แต่้ กิารเปัล่�ยนแปัลงวิธ่ิที่ำางานเพ่ยงเล็กิน้อย = กิาร

เปัล่�ยนเล็กิ เป็นเร้�องท่�สาม่ารถทำาไดอ้ย่างรวดเรว็ และงา่ยดายในช่ิวติ้

ประจำาว่น

ส่งผลให้เกิดคำาถาม่ต้าม่ม่าว่า

✽ ระด่บใดเป็น กิารเปัล่�ยนเล็กิ 

✽ ขอบเขต้ของ กิารเปัล่�ยนเล็กิ อยู่ติรงไหน เป็นต้้น

ขอบเขต้ของ กิารเปัล่�ยนมากิ เปัล่�ยนปัานกิลาง เปัล่�ยน

เล็กิ แต้กต่้างก่นต้าม่ ติำาแหน่ง ความสุามารถ ปัระสุบุกิารณ์ 

เฉัพาะบุุคคล 

ต่้วอย่างเช่ิน สำาหร่บคนท่�เพิ�งเคยไปต่้างประเทศคร่�งแรกคงเป็น 

กิารเปัล่�ยนมากิ แต่้หล่งจากน่�น ในระหว่างท่�เดินทางไปต่้างประเทศ

บ่อยคร่�งขึ�น ก็อาจจะเปล่�ยนเป็น กิารเปัล่�ยนปัานกิลาง และ เปัล่�ยน

เล็กิ ในท่�สุด

นอกจากน่� ย่งม่่คำาถาม่ท่�ว่า เงินลงทุี่นท่ี่�ใช้้ในกิารเปัล่�ยนเล็กิ

อยู่ในระดั้บุใด้

คำาต้อบค้อ แต้กต่้างก่นไปต้าม่ ปัระเภัที่ธุิรกิิจ้ ข่นาด้กิิจ้กิาร 

วัฒนธิรรมองค์กิร และฐานะที่างเศรษฐกิิจ้ ข่องแต่ิละบุริษัที่

ในการผล่กด่นให้เกิด กิิจ้กิรรมไคเซ็ึ่นท่ี่�ทุี่กิคนม่สุ่วนร่วม น่�น 

จำาเป็นอย่างยิ�งท่�ต้้องม่่ม่าต้รฐานท่�ทำาให้ทุกคนเกิดความ่เข้าใจว่า 

ระดั้บุกิารที่ำาไคเซ็ึ่นใด้ = ข่อบุเข่ติข่องกิารเปัล่�ยนเล็กิ 

ด้วยเหตุ้น่� จึงเกิดเป็นเกณ์ฑ์์ง่าย ๆ 3 ข้อ ได้แก่

✽ เกิณฑ์์ติามความถ่�

✽ เกิณฑ์์ติามข่อบุเข่ติอำานาจ้ข่องผู้บัุงคับุบัุญช้า

✽ เกิณฑ์์ติามจ้ำานวนเงินสุนับุสุนุน เงินรางวัล

ขอบเขตของ  การเปล่ียนมาก 
เปล่ียนปานกลาง   เปล่ียนเล็ก
แตกต่างกันตามตำ แหน่ง  
ความสามารถ  ประสบการณ ์ เฉพาะบุคคล
เกณฑง่์าย ๆ  3 ข้อ ของไคเซ็น = การเปล่ียนเล็ก	การเปล่ียนเล็ก เป็นเร่ืองในระดับใด ?

	ขอบเขตของการเปล่ียนเล็ก คือ ?
	เกณฑก์ารแบ่งการเปล่ียนเล็ก เปล่ียนปานกลาง
 เปล่ียนมาก คือ ?

➀	เกณฑต์ามความถ่ี

➁	เกณฑต์ามขอบเขตอำ นาจของผู้บังคับบัญชา

➂ เกณฑต์ามจำ นวนเงินสนับสนุน เงินรางวัล

ขอบเขตและเกณฑก์ารแบ่ง
การเปล่ียนเล็ก เปล่ียนปานกลาง 
เปล่ียนมาก
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เกณฑ์์ตัามความถ่� รู้ะด้ับทำ่�สู่�ม�รู้ถทำำ�ได้�ทำุกเด้ือน

โด้ยไม�ฝืืนกำ�ลัง

กิารเปัล่�ยนเล็กิ เป็นเร้�องท่�อย่้ใน ระดั้บุใด้ ม่่ เกิณฑ์์ง่าย ๆ 

อย่้อย่างหนึ�ง ค้อ เกิณฑ์์จ้ำานวนเรื�อง = เกิณฑ์์ความถ่� ค้อ 1 เรื�อง

ต่ิอเดื้อน หม่ายความ่ว่า กิารดั้ด้แปัลง กิารเปัล่�ยนแปัลงท่ี่�สุามารถ

ที่ำาได้้ 1 เรื�องต่ิอเดื้อน โด้ยไม่ฝืัน ถ้อเป็นขอบเขต้ของ การเปล่�ยน

เล็ก ของบุคคลน่�น หากสาม่ารถทำาได้ทุกเด้อนแล้ว ไม่่ถ้อเป็นท่�ง 

เรื�องท่ี่�เปัล่�ยนมากิ และก็ไม่่ใช่ิ เปัล่�ยนปัานกิลาง 

เรื�องท่ี่�เปัล่�ยนมากิ อาจต้้องใชิ้เวลา มากิกิว่า 1 ปีั หร้อ 

หลายปีั ในการดำาเนินการขึ�นอย่้ก่บ บุุคคลนั�น ๆ 

สำาหร่บ เรื�องเปัล่�ยนปัานกิลาง ส่วนใหญ่ต้้องใช้ิเวลาในการ

ดำาเนินการ หลายเดื้อน

กิิจ้กิรรม QC ใช้ิเวลาดำาเนินการหลายเด้อน ส่วนใหญ่ค้อ 

ครึ�งปี โดยม่่ห่วข้อเพ่ยง 1 หัวข้่อ ด่งน่�น กิิจ้กิรรม QC = กิิจ้กิรรม

เปัล่�ยนปัานกิลาง

เข้้าใจร่วมกันถึงภาพ่ลักษัณ์ข้องการเป้ล่�ยนเล็กด้วย

จำานวนเร่องเป้้าหมาย

ในช่ิวงแรกของกิจกรรม่ไคเซุ็น ม่่บางบริษ่ทท่�คิดว่า กิารที่ำา

ตัิ�งแต่ิต้ิน 1 เรื�องต่ิอเดื้อน เป็ันเรื�องท่ี่�เป็ันไปัได้้ยากิ จึงปร่บ 

จ้ำานวนเรื�องเป้ัาหมาย ให้เป็น 1 เรื�องต่ิอปีั หร้อ 2 – 3 เรื�องต่ิอปีั 

แทน แต่้เป็นความ่ผิดพลาดท่�ร้ายแรงยิ�ง เม้่�อได้ยินว่า 1 เรื�องต่ิอปีั 

พน่กงานส่วนใหญ่จะเกิดความ่เข้าใจผิดว่าต้้องเป็นเร้�องยิ�งใหญ่ท่�ต้้อง

ใช้ิเวลาถึง 1 ปี ทำาไคเซ็ุนเพ่ยง 1 คร่�งต่้อปีก็เพ่ยงพอ

นอกจากน่� ห่วหน้าอาจให้ คำาช่้�แนะท่ี่�ผิด้ ๆ เช่ิน “ใช้ิ 1 ปี 

ค่อย ๆ  ทำา” เป็นต้้น และย่งปฏิิเสธไม่่ยอม่ร่บ กิารที่ำาไคเซึ่น็อย่างง่าย 

= กิารเปัล่�ยนเลก็ิ ท่�ล้กน้องเสนอม่าโดยบอกว่า “ใช้ิเวลาทำาต่้�งปี ทำาได้

แค่น่�หร้อ”  

หากม่่การยอม่ร่บว่า ไคเซ็ึ่น = กิารเปัล่�ยนเล็กิ = กิารดั้ด้แปัลง 

กิารเปัล่�ยนแปัลงเลก็ิน้อยในงานปัระจ้ำาวัน แล้ว จะม่่การต่้�งจำานวน

เร้�องเป้าหม่ายต่้�งแต่้เริ�ม่ทำาจนเสร็จสิ�น ค้อ 1 เรื�องต่ิอเดื้อน เท่าน่�น 

เพราะเปน็ข้อความ่ท่�ส้�อสารใหเ้ข้าใจว่าให้ทำา กิารดั้ด้แปัลงเล็กิน้อย

ท่ี่�พนักิงานสุามารถที่ำาได้้ทุี่กิเดื้อนโด้ยไม่ฝืัน น่�นเอง

เกณฑง่์าย ๆ ของขอบเขตไคเซ็น = การเปล่ียนเล็ก

➀	เกณฑต์ามความถี่

สามารถทำำได้้ 1 เร่่องต่อเด่้อนโด้ยไม่ฝืืน การ
ดััดัแปลง การเปล่ียนแปลงเล็กน้อย ข้�นอยู่กับ
ขอบเขตของ การเปล่ียนเล็ก = ไคเซ็น ของคน ๆ  นั�น

เร่ืองท่ีี่สามารถที่ำได้ัทุี่กเดืัอน ไม่ใช่การเปล่ียนมาก 
และการเปล่ียนปานกลาง

✽ การเปล่ียนมาก = เร่ืองท่ีี่ใช้เวลามากกว่า 1 ปีข้�น
ไป ในการดัำ เนินการ
✽ การเปล่ียนปานกลาง = เร่ืองท่ีี่ใช้เวลาหลาย
เดืัอนในการดัำ เนินการ

หากยอมรับว่า ไคเซ็น = การเปล่ียนเล็ก = การ
ดััดัแปลง การเปล่ียนแปลงเล็กน้อยแล้ว เป้าหมาย
จำ นวนเร่ืองท่ีี่ที่ำ ตั�งแต่ต้นจนเสร็จต่อเดืัอน คือ 1 เร่่อง
ต่อเด่้อน น่ันคือ การดััดัแปลงท่ีี่สามารถที่ำ ได้ัทุี่ก
เดืัอนโดัยไม่ฝืน

➀ ความถ่ี

➁	ขอบเขตอำนาจของผู้บังคับบัญชา

➂	จำนวนเงินสนับสนุน

1  เร่่องต่อเด่้อน


