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เกณฑ์์การเปลี่่�ยนเลี่็ก ต�มขอบเขตอำ�น�จัของผู้้�บังคับบัญช�

รู้ะดัับทำ่�หััวหัน��ง�นโดัยตรู้งส�ม�รู้ถตัดัสินใจัไดั�ทำันทำ่

ก�รู้วิจััยเรู้่อง “แนวทางไคเซ็็น”
และ “ระดัับการทำาไคเซ็็น”

ไคเซ็ีน คือ

✽ ไม่ีใช้้เงิน ✽ ไม่ีใช้้เวล� ✽ ใช้้ปัญี่ญี่�

แต่่ไม่ีได้ืห้มี�ยคว�มีว่� ท่ีกไคเซ็ึ่น สำ�มี�รถึดืำ�เนินกั�รได้ืโดืย

ไม่ีใช้้เงิน ค่�ใช้้จ่ำ�ยเป็นศ้ึนย์ กัล่�วให้้ถ้ึกัต้่อง คือ “พย�ย�มีไม่ีใช้้เงิน

เท่�ที�ทำ�ได้ื” ทำ�ให้้เกิัดืคำ�ถึ�มีว่� “สำ�มี�รถึมีีค่�ใช้้จ่ำ�ยเกิัดืขึ�นได้ืใน

ระดัืบัใดื” เนื�องจำ�กัจำำ�นวนเงิน แต่กัต่่�งกัันไปต่�มี ปุ่รู้ะเภทีธ่ีรู้กิจ 

ปุ่รู้ะเภทีงาน ขนาด็ และฐานะทีางเศรู้ษฐกิจ ของแต่่ละบัริษัท จึำง

ไม่ีมีีกัฎที�ต่�ยตั่ว

ขอบุเขติของไคเซึ่น็ ขึ�นอย่้กัับั ความสุามารู้ถึ และขอบุเขติ

อำานาจท่ี�สุามารู้ถึทีำาได็�ของแต่ิละคน ห้มี�ยคว�มีว่� ขอบัเขต่อำ�น�จำ

ในกั�รตั่ดืสิำนใจำของแต่่ละคน คือ ขอบุเขติของค่าใชี�จ่ายท่ี�สุามารู้ถึ

ใชี�ทีำาไคเซ็ึ่นได็�

ความสัมพัันธ์ร์ู้ะหว่างข้อบเข้ตอำานาจัข้องผิ้�บงัคับบญัี่ชิากับ

ค่าใชิ�จั่ายในการู้ทำาไคเซ็็น

ระดัืบัพนักัง�นทั�วไปที�ทำ�ง�นในบัริษัทของญีี่�ปุ�น ไม่ีมีี อำ�น�จำ

ในกั�รของบัประมี�ณ ส่ำวนให้ญ่ี่ต้่องปรึกัษ�หั้วห้น้�ง�น และได้ืรับั

อนุญี่�ต่ก่ัอนจึำงจำะ ใช้้ค่าใชี�จ่าย ได็� 

เมืี�อพิจำ�รณ�ถึึงคว�มีสัำมีพันธ์ิระห้ว่�งขอบัเขต่อำ�น�จำของ 

ผ้้่บัังคับับััญี่ช้�กัับัค่�ใช้้จ่ำ�ยในกั�รทำ�ไคเซ็ีน จึำงแบ่ังออกัได้ืเป็น 3 ระดัืบั 

ดัืงนี�

➀  หั้วห้น้�ง�นโดืยต่รงสำ�มี�รถึตั่ดืสิำนใจำได้ื = เปลี�ยนเล็กั

➁  กั�รตั่ดืสิำนใจำเป็นของหั้วห้น้�ง�นที�อย่้ส้ำงกัว่� 2 ลำ�ดัืบั = 

เปลี�ยนป�นกัล�ง

➂  กั�รตั่ดืสิำนใจำเป็นของหั้วห้น้�ง�นที�อย่้ส้ำงกัว่� 3 ลำ�ดัืบั = 

เปลี�ยนมี�กั

ตั่วอย่�งเช้่น บัริษัทที�มีี โครู้งสุรู้�างลำาดั็บุผู้้�บุริู้หารู้ เป็น 

หัวหน�างาน ➞  หัวหน�าแผู้นก ➞ หัวหน�าฝ่�าย ในกัรณีที�มีีคว�มี

จำำ�เป็นต้่องมีี ค่าใชี�จ่ายในการู้ทีำาไคเซ็ึ่นรู้ะดั็บุหนึ�ง พนักัง�นทั�วไป

จำะต้่องปรึกัษ�กัับั หัวหน�างานโด็ยติรู้ง ที�อย่้ในสำ�ยง�นเดีืยวกััน ห้�กั

เป็นเรื�องที�อย่้ในขอบัเขต่อำ�น�จำที�หั้วห้น้�ง�นสำ�มี�รถึตั่ดืสิำนใจำได้ื เรืู้�อง

ไคเซ็ึ่นของพนักงานนั�น = การู้เปุ่ล่�ยนเล็ก ในกัรณีที�เรื�องนั�นไม่ีได้ื

อย่้ใน ขอบุเขติอำานาจ ที�หั้วห้น้�ง�นโดืยต่รงสำ�มี�รถึต่ดัืสิำนใจำไดื ้ต้่อง

นำ�ไปปรึกัษ�กัับัหั้วห้น้�แผ่นกั ก็ัจำะเป็นกั�ร เปุ่ล่�ยนปุ่านกลาง

เช่้นเดีืยวกััน ห้�กัเป็นกัรณีที�เรื�องนั�นไม่ีได้ือย่้ใน ขอบุเขติอำานาจ ที�หั้วห้น้� 

แผ่นกัสำ�มี�รถึต่ัดืสิำนใจำได้ื ต้่องนำ�ไปปรึกัษ�กัับัหั้วห้น้�ฝ่��ยซึี�งเป็น

ระดัืบัที�ส้ำงขึ�น ก็ัจำะเป็นกั�ร เปุ่ล่�ยนมาก

เกณฑง่์าย ๆ ของขอบเขตไคเซ็น = การเปล่ียนเล็ก
➀ ความถ่ี่� ➁ ขอบเขตอำนาจของผู้้�บังคับบัญชา ➂ จำนวนเงินสนับสนุน

➁ ขอบเขตอำนาจที่ี่หััวหัน้าโดยตรง

สามารถตัดสินใจได้ทัี่นทีี่
ไคเซ็็น คอื การใช�ปัญัญาโดยพยายามไมใ่ช�เงนิ แตใ่นความเปัน็จริง มค่า่ใช�จ่าย
ระดับใดที่่�สามารถี่ใช�ได� ? กล่่าวโดยล่ะเอ่ยด คือ ขอบเขตอำนาจในการตัดสิน
ใจของแต่ล่ะคน เปั็นขอบเขตของค่าใช�จ่ายที่่�สามารถี่ใช�ที่ำการเปัล่่�ยนเล่็กได�
แตท่ี่วา่ ในบรษัิัที่ของญ่�ปัุ�น อำนาจในการของบประมาณ ไมใ่ชข่องพนกังานที่กุ
คน เมื�อพิจารณาถี่ึงความสัมพันธ์ร์ะหว่าง ขอบเขตอำนาจของหััวหัน้า กับ
ค่าใช้้จ่าย จึงแบ่งออกได�เปั็น 3 ระดับ ดังน่�

➀ หััวหัน้างานโดยตรงสามารถตัดสินใจได้ = เปล่ียนเล็ก

➁ การตดัสนิใจเปน็ของหััวหันา้งานที่ีอ่ย่ส่ง่กว่า 2 ลำดบั = เปล่ียนปานกลาง

➂ การตัดสินใจเป็นของหััวหัน้างานที่ี่อย่่ส่งกว่า 3 ลำดับ = เปล่ียนมาก
ในกรณ่ท่ี่�ม่ความจำเป็ันต�องม่ ค่าใช้้จ่ายในการที่ำไคเซ็นระดับหัน่่ง พนักงานทัี่�วไปั
จะต�องปัรึกษัากับ หััวหัน้างานโดยตรง ท่ี่�อย่้ในสายงานเด่ยวกัน
หากเป็ันเรื�องท่ี่�อย่้ในขอบเขตอำนาจท่ี่�หัวหน�างานสามารถี่ตัดสินใจได� = ขอบเขต
อำนาจการตัดสินใจ เรื�องไคเซ็็นของพนักงานนั�น = การเปัล่่�ยนเล็่ก
แต่ถี่�าเรื�องนั�นไม่ได�อย่้ใน ขอบเขตอำนาจ ท่ี่�หัวหน�างานโดยตรงสามารถี่ตัดสินใจ
ได� ต�องนำไปัปัรึกษัากับหัวหน�าแผู้นก ก็จะเป็ันการ เปล่ียนปานกลาง แล่ะหาก
เรื�องนั�นไม่ได�อย่้ใน ขอบเขตอำนาจ ท่ี่�หัวหน�าแผู้นกสามารถี่ตัดสินใจได� ต�องนำ
ไปัปัรึกษัากับหัวหน�าฝ่�ายซึ็�งเป็ันระดับท่ี่�ส้งขึ�น ก็จะเป็ันการ เปล่ียนมาก
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เกณฑ์์ง่�ย ๆ ของการเปลี่่�ยนเลี่็ก 

ต�มจัำ�นวนเงินสนับสนุน รู้ะดัับทำ่�จั่�ยใหั�ไดั�และรู้ับไดั�อย่�งสบ�ยใจั

จำำ�นวน เงินสุนับุสุน่นไคเซ็ึ่น ที�เห้มี�ะสำมีเป็นเท่�ไห้ร่ ?

จำำ�นวนเงินสำนับัสำนุนสำำ�ห้รับักั�รส่ำงเสำริมีไคเซี็นที�ทำ�ได้ื อย่าง

สุบุายใจ และทีำาง่าย คือ จำำ�นวนเงินที�ทั�งสำองฝ่��ยสำ�มี�รถึ จ่ายให� 

และ รัู้บุ ได้ือย่�งสำบั�ยใจำ เกณฑ์์ง่าย ๆ  ที�ใช้้ คือ ร�ค�กั�แฟัทั�วไปใน

ร้�นกั�แฟัปัจำจุำบััน แม้ีระยะห้ลังมีีร้�นกั�แฟัห้ล�กัห้ล�ยระดืับั จึำงไม่ี

สำ�มี�รถึกัำ�ห้นดืร�ค�ต่�ยตั่วได้ื ร�ค�โดืยเฉลี�ยอย่้ที� 200 – 600 เยน 

ถึึงแม้ีบั�งร้�นจำะมีีร�ค�แพง แต่่ห้�กัเปน็ร้�นเครื�องดืื�มีทั�วไปแลว้ ร�ค�

แพงสุำดืก็ั ไม่เกิน 1,000 เยน

เวล�ที�ไปร้�นกั�แฟักัับัคนร้้จัำกัห้รือเพื�อน จำะจำ่�ยค่�เครื�องดืื�มี

เอง ห้รืออีกัฝ่��ยจ่ำ�ยให้้ ไม่ีว่�แบับัใดื ก็ัเป็นจำำ�นวนเงินที�ไม่ี รู้้�สึุกเป็ุ่น

ภารู้ะ

จำ�กัเห้ตุ่กั�รณ์ดัืงกัล่�ว เงินสุนับุสุน่นไคเซ็ึ่นในกิจกรู้รู้ม 

ไคเซ็ึ่น จึำงกัำ�ห้นดืให้้เป็น

➀ จำานวนเงินท่ี�สุามารู้ถึจ่ายให�ได็�อย่างสุบุายใจ

➁ จำานวนเงินท่ี�สุามารู้ถึรัู้บุได็�อย่างสุบุายใจ

เงินสำนับัสำนุนโดืย ใชี�ค่าครู้องช่ีพในปัุ่จจ่บัุน เป็นเกัณฑ์์ จึำง

เป็นจำำ�นวนประมี�ณ 200 - 1,000 เยน นั�นคือ เกณฑ์์ง่ายๆ ของ

ขอบุเขติการู้ไคเซ็ึ่น = การู้เปุ่ล่�ยนเล็ก

การู้เปุ่ล่�ยนปุ่านกลาง ซึี�งเป็นข้อยกัเว้น ต้่องทำ�กั�รพจิำ�รณ�

ขั�นต่่อไปโดืยเงินสำนับัสำนุนอ�จำเป็นจำำ�นวน หลายพันเยน ห้รือ หลาย

หมื�นเยน ก็ัได้ื

การู้เปุ่ล่�ยนเล็ก = การู้ดั็ด็แปุ่ลงเล็กน�อย เป็นเรื�องที� 

พิจารู้ณาเพ่ยงขั�นติ�น = พิจารู้ณาตัิด็สิุนได็�ทัีนท่ี เงินสำนับัสำนุน จึำง

มีีจำำ�นวนเท่�กัับัร�ค�กั�แฟัห้นึ�งแก้ัว เป็นต้่น

เงินสนับสน้นจัำานวนมากให�ผิลลัพัธ์์ในทางลบกับกิจักรู้รู้ม

ไคเซ็็น

บั�งคนอ�จำเห้น็ว่� “ควรเพิ�มีจำำ�นวนเงนิสำนับัสำนนุเพื�อให้้มีีกั�ร

ทำ�ไคเซ็ีนมี�กัขึ�น”  แต่่ทว่� ห้�กัทำ�เช่้นนั�นแล้ว กัลับัให้้ผ่ลลัพธ์ิในท�ง

ลบักัับักิัจำกัรรมีไคเซี็นที�ทำ�ด้ืวยคว�มีสำบั�ยใจำ ทำ�ได้ืง่�ย ตั่วอย่�งเช่้น 

ห้�กั การู้พิจารู้ณาขั�นติ�น กัำ�ห้นดืให้้เงินสำนับัสำนุน เท่�กัับั 5,000 เยน 

จำะเกิัดืผ่ลเป็นอย่�งไร แน่นอนว่� ในช่้วงแรกัจำะมีี ไคเซึ่น็จำานวนมาก 

นำ�เสำนอเข้�มี�เพร�ะต่้องกั�รไดื้เงินจำำ�นวนส้ำงนั�น แต่่เรื�องที� ผิู้ด็

ธีรู้รู้มชีาติิ เช่้นนี�ไม่ีสำ�มี�รถึต่่อเนื�องได้ื เป็น ความรู้้�สึุกเด่็ยวกับุ 

ค่าครู้องช่ีพทัี�วไปุ่ ต่่�งฝ่��ยจำะเกิัดืคว�มีร้้สึำกัว่� รู้ะดั็บุของไคเซ็ึ่นสุ้ง

ขึ�น ไม่ีสำ�มี�รถึทำ�ไคเซ็ีนได้ื อย่างสุบุายใจ และง่ายๆ ได้ือีกั

เกณฑง่์าย ๆ ของขอบเขตไคเซ็น = การเปล่ียนเล็ก
➀ ความถ่ี่� ➁ ขอบเขตอำนาจของผู้้�บังคับบัญชา ➂ จำนวนเงินสนับสนุน

➂ สบายใจที่ั�งสองฝ่่าย

จำนวนเงินที่ี่จ่ายใหั้ ➞ จำนวนเงินที่ี่รับได้

จำนวนเงินสนับสนุนที่่�เหมาะสมเปั็นเที่่าไหร่ ?

จำนวนเงินสนับสนุนสำหรับการส่งเสริมไคเซ็็นที่่�ที่ำใน งานประจำวัน อย่าง
สบายใจ ที่ำได้ง่าย คือ จำนวนเงินที่่�สามารถี่ จ่ายใหั้ ➞ รับ ได�อย่างสบายใจ
เกณฑ์ง์่าย ๆ ที่่�ใช� คือ ราคากาแฟที่ั�วไปัในร�านกาแฟปััจจุบัน ม่ร�านกาแฟ 
หล่ากหล่ายปัระเภที่ ราคาโดยเฉล่่�ยอย้่ที่่� 200 – 600 เยน แพงสุดก็ไม่เกิน 
1,000 เยน
เวล่าที่่�ไปัร�านกาแฟกับคนร้�จักหรือเพื�อน จะจ่ายค่าเครื�องดื�มเอง หรืออ่กฝ่�าย
จ่ายให� ไม่ว่าแบบใด ก็เปั็นจำนวนเงินที่่�ไม่ ร่้ส่กเป็นภาระ

จากเหตุการณด์ังกล่่าว เงินสนับสนุนไคเซ็น ในกิจกรรมไคเซ็็น จึงกำหนดให�
เปั็น

➀ จำนวนเงินที่่�สามารถี่จ่ายให�ได�อย่างสบายใจ
➁ จำนวนเงินที่่�สามารถี่รับได�อย่างสบายใจ
เงนิสนบัสนนุโดยใช�คา่ครองช่พในปัจัจบัุนเปัน็เกณฑ์ ์จงึเปัน็จำนวนปัระมาณ 
200 – 1,000 เยน นั�นคือ เกณฑง์่าย ๆ ของขอบเขตการไคเซ็น = การเปลี่ยน
เล็ก

ม่การแสดงความคิดเห็นว่า “ควรเพ่ิิ่มจำนวนเงินสนับสนุนเพิ่่่อใหั้มีการที่ำ 
ไคเซ็นมากข่�น” ตัวอย่างเช่น ถี่�าให�เงินสนับสนุนเป็ันจำนวน 5,000 เยน ถี่�าเป็ัน 
ความร้�สึกต่อค่าครองช่พปักติ ต่างฝ่�ายจะเกิดความร้�สึกว่าระดับของไคเซ็็นส้ง
ขึ�น ไม่สามารถี่ที่ำไคเซ็็นได�อย่างสบายใจแล่ะง่าย ๆ ได�อ่ก สุดที่�ายแล่�ว 
กิจกรรมไคเซ็็นก็จะไม่ม่ใครส่ง




