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บทคัดย่อ

	 การเกิดขึ้นและการเติบโตขององค์การทั้งหลาย	มีองค์ประกอบพื้นฐานที่ส�าคัญ	2	สิ่งคือ	คนกับงาน	 โดยที่คนจะเป็นทรัพยากร
ส�าคัญในการขับเคลื่อนงานที่เกิดขึ้นให้บรรลุผลส�าเร็จได	้ และตามธรรมชาติของคนนั้นจะท�าอะไรได้ดีเป็นพิเศษถ้ามีความสุขกับสิ่งที่ท�า	
ซึ่งถือเป็นเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย	์ ดังนั้น	 นโยบายสร้างคนจึงถือเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับองค์การ	 ควรเลือกวิธีบ่มเพาะ
และปลูกจิตส�านึกในตัวคนเหล่านั้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในระดับบุคคล
	 แนวคิดการบริหารงานของญี่ปุ่น	 “ไคเซ็น”	 นับว่าเป็นปรัชญาพื้นฐานของการด�าเนินชีวิตและการท�างานของคนญี่ปุ่นที่ได้รับการ
ยอมรับว่าส่งผลให้เกิดการพัฒนาและน�ามาซึ่งความส�าเร็จนั้น	มีความหมายว่า	การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อ
เนื่องและสม�่าเสมอ	 ดังนั้น	 ไคเซ็นจึงเป็นแนวคิดหนึ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าจะน�ามาซึ่งการปรับปรุงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในระดับ
บคุคลอย่างต่อเนือ่ง	ไม่มทีีส่ิน้สดุ	สามารถประยกุต์ใช้ได้ทัง้กบัเรือ่งการท�างานในองค์การและชวีติประจ�าวนั	ชวีติครอบครวั	เพราะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วิธีคิดและวิธีท�างานทีละเล็กละน้อยในสิ่งที่ใกล้ตัวพนักงานและท�าได้ด้วยตนเอง	 มิใช่การเปลี่ยนแปลงแบบนวัตกรรม	
เรยีกว่าเป็นกจิวตัรทีค่วรปฏบิตัอิย่างจรงิจงั	อนัจะน�ามาซึง่ความสขุ	ประโยชน์และเป็นภมูคิุม้กนัทีด่ทีัง้ในระดบับคุคลและองค์การทีย่ัง่ยนื
ตลอดไป

Abstract 
 The emergence and growth of organizations are based on two important factors; people and task. People are 
important resource to drive the organizations toward their business achievement. Naturally, people would do just fine as 
long as they are happy with what they do. That is a goal of human resource management. As such, it is important for the 
organization to choose a proper way to nurture and cultivate consciousness among those people to build immunity in the 
individual level.
	 “Kaizen”	is	a	Japanese	basic	philosophy	of	life	and	work	that	brought	to	development	and	success	among	Japanese	
people.	“Kaizen”	means	changing	and	improving	steadily	and	consistently	for	a	better	condition.	In	human	resource	
management,	“Kaizen”	will	bring	something	better	to	improve	people	individually	and	continuously.	It	can	be	applied	to	
both personal and working life because it would change individual’s thinking and working method gradually and each 
person	could	do	it	by	oneself.	It	is	not	a	change	in	an	innovative	way,	but	rather	called	a	‘routine’	that	would	bring	
sustainable happiness, benefit, and immunity to both individuals and organization. 
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ภาพที่ 1			ความหมาย	ค�าว่า	“ไคเซ็น”	

ที่มา: http://www.hi2us.com/?p=665
 
	 ไคเซ็น	(Kaizen)	มาจากค�า	2	ค�า	คือ	“Kai”	แปลว่า	การ
เปลี่ยนแปลง	(change)	และ	“Zen”	แปลว่า	ดี	(good)		รวมกัน
จงึหมายถงึ	การเปลีย่นแปลงเพือ่ให้ดขีึน้	หรอืการปรบัปรงุให้ดขีึน้
อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	 หรอืในความหมายทัว่ๆ	 ไปจะหมายถงึ	
สภาพของสิง่ทีไ่ม่ดแีละได้รบัการปรบัปรงุแก้ไขให้ดขีึน้ใหม่	ถอืเป็น
หนึ่งในทฤษฎีการบริหารของญี่ปุ่น	และเป็นปรัชญาพื้นฐานในการ
ด�าเนนิชวีติและการท�างานของชาวญีปุ่น่	อนัส่งผลให้เกดิการพฒันา	
และประสบความส�าเร็จจนเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในด้าน
การอุตสาหกรรมส�าคัญล�าดับต้นๆ	 ของโลก	 เรื่องการผลิตสินค้า
คุณภาพ	 ด้านความทันสมัย	 การน�าแฟชั่นและการพัฒนาอย่าง		
ต่อเนื่อง

ท�ำไมต้องไคเซ็น

	 ภายในองค์การประกอบด้วย	2	สิ่ง	คือ	คนและงาน	โดย
คนจะเป็นทรพัยากรพืน้ฐานในการขบัเคลือ่นงานทีส่�าคญั	เพือ่ท�าให้
เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลของงานและน�ามาซึ่งความส�าเร็จ
ตามเป้าหมาย	 เริ่มตั้งแต่ความส�าเร็จระดับปัจเจกบุคคล	 ระดับ
หน่วยงาน	รวมเป็นผลส�าเรจ็ระดบัองค์การ	ในโลกธรุกจิยคุปัจจบุนั
เห็นพ้องต้องกันว่า	ความส�าเร็จดังกล่าวมาจากการท�างานอย่างมี
ความสุขของพนักงานทุกคนในองค์การ	 สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ว่า	 เมื่อคนท�างานอย่างมีความ
สุขก็จะท�าให้ผลงานมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดเป็นความ
ส�าเร็จขององค์การฉะนั้น	 เมื่อองค์การตัดสินใจรับพนักงานแต่ละ
คนเพื่อมาเป็นสมาชิกแล้วนั้น	ก็จ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญกับ
การเริ่มต้นนโยบายสร้างคน	 ซึ่งเปรียบเสมือนการเริ่มต้นเลี้ยงดู

ทารกให้มคีวามแขง็แรงและเตบิโตตามวยัภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ทารกนั้นเป็นคนดีและคนเก่งตามที่คาด
หวังต่อไปในอนาคต	ดังนั้น	องค์การจ�าเป็นต้องปลูกจิตส�านึกพื้น
ฐานแนวคิดเรื่องการปรับปรุง	 การเปลี่ยนแปลง	 การพัฒนาอย่าง
ง่ายๆ	ทีละเล็กทีละน้อยกับสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งในชีวิตประจ�าวันและ
การท�างานให้กบัพนกังานทกุคน	เพือ่เป็นรากฐานทีแ่ขง็แรงในการ
ท�างานอย่างยั่งยืน	ด้วยเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
ก็คือ	ไคเซ็น	อันจะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวพนักงานและองค์การ

ไคเซ็น: เทคนิคกำรสร้ำงคนสู่ควำมยั่งยืน

	 หลักการไคเซ็น	คือ	การให้พนักงานพิจารณาปัญหา	เกิด
แนวคิด	 หาวิธีการและมาตรการน�าเสนอปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานของตนเองโดยไม่ติดกับดับของกรอบความคิดแบบเดิมๆ	
โดยเริม่จากการเปลีย่นแปลงทลีะเลก็ทลีะน้อย	ไม่ต้องใช้นวตักรรม
หรือเทคโนโลยี	 ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดหรือปรับ
โครงสร้าง	ซึ่งจะแตกต่างกับค�าว่า	นวัตกรรม	(Innovation)	หรือ
การพฒันาการเปลีย่นแปลงขนาดใหญ่	ทีต้่องใช้ทกัษะระดบัความ
เชี่ยวชาญช�านาญการพิเศษ	 หรือการเปลี่ยนแปลงที่พิเศษเหนือ
ธรรมดาในรูปแบบการปฏิรูป	การปฏิวัติ		จึงสามารถน�าไคเซ็นไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจและงานอุตสาหกรรมได้ครอบคลุม
ทุกกิจกรรม	เช่น	งานบริการลูกค้า	การควบคุมคุณภาพ	ระบบทัน
เวลา	(Just	in	Time)	การเพิ่มผลผลิต	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่		
การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 เป็นต้น	 ตัวอย่างขององค์การ
อุตสาหกรรมที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายเรื่องการน�าแนวคิด
ไคเซ็นมาใช้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างเป็นเอกลักษณ์	ได้แก่	
	 1.	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด	ด้วยวิถี
โตโยต้า	ปี	2001	ประกอบด้วย	2	เสาหลัก	คือ	“การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง”	และ	“การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน”	
	 2.	บริษัท	เอ็นโดเค	พรีซิชั่น	คอมโพเนนท์	(ประเทศไทย)	
จ�ากดั	โดยตัง้แต่เริม่ด�าเนนิกจิการ	ผูบ้รหิารได้เลง็เหน็ความส�าคญั
ของกจิกรรมไคเซน็	และผลกัดนัให้พนกังานทกุแผนก	และทกุส่วน
งาน	น�าเสนอกิจกรรมไคเซ็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างานของ
ตนเอง		และจากสถิติตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	ถึง	20	พฤศจิกายน	2550	
พนักงานของบริษัทฯ	น�าเสนอ	ไคเซ็นแล้วจ�านวน	7,158	เรื่อง	ซึ่ง
บริษัทฯ	ได้น�ากิจกรรมข้อเสนอแนะ	(Suggestion)	หรือไคเซ็นขึ้น
ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ	เพื่อง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล	
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ภาพที่ 2	การเก็บสถิติตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	ถึง	วันที่	20	พฤศจิกายน	
2550	พนักงานของบริษัทฯ	ได้น�าเสนอไคเซ็นมาแล้วทั้งสิ้น	7,158	
เรื่อง		

ที่มา:	http://qcc.egat.co.th/EGAT52/kaizen/OPA-07-12%20
%20NOK.pdf

	 ไคเซน็เป็นแนวคดิรวบยอดทีน่�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืส�าหรบั
การบริหารจัดการ	 เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์การ	 เป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิด
นวัตกรรมใหม่และวิวัฒนาการตลอดเวลา	 มุ่งเน้นในส่วนของการ
ปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ	และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุก
คนทีจ่ะร่วมกนัค้นหาหาแนวทางใหม่ๆ	เพือ่ปรบัปรงุวธิกีารท�างาน
และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ดขีึน้เสมอ		หวัใจส�าคญัคอืต้อง
ให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 และไม่มีที่สิ้นสุด	(Continuous	
Improvement)	ดังนี้

	 1.		มุง่เน้นการปรบัปรงุอย่างมปีระสทิธภิาพ	ตามหลกัการ
ของไคเซ็นแล้ว	สาเหตุเพียงเล็กน้อยก็สามารถก่อให้เกิดความเสีย
หายอย่างร้ายแรงได้	 ดังนั้น	 ไคเซ็น	 จึงเป็นเสมือนสิ่งเตือนให้
ตระหนักถึงปัญหาอยู่เสมอ	 พร้อมที่จะคิดหาทางแก้ไขปัญหา	
ปรับปรุงหรือพัฒนาตั้งแต่การกระท�าที่รู ้จักหรือคุ ้นเคยในชีวิต
ประจ�าวันเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นตลอดเวลา	ไม่ติดอยู่กับกรอบความ
คิดแบบเดิมๆ	หรือคิดล่วงหน้าว่าท�าไม่ได้	 หากพนักงานทุกคนมี
จิตส�านึกเช ่นนี้จะท�าให ้องค์การสามารถลดการสูญเสียใน
กระบวนการด�าเนินงานต่างๆ	 ทั้งเวลา	 การปฏิบัติ	 ต้นทุน	 การ
เคลื่อนไหวที่ไม่จ�าเป็น	 แต่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพ	 ท�าให้เกิด
การบรรลุเป้าหมายในการน�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง	
	 2.	มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน	เพื่อปรับปรุง
วิธีการท�างานและสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ดีขึ้นเพราะการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์นับเป็นเรื่องยากที่สุดในองค์การ	 และการ
ปฏบิตังิานใดๆ	กต็ามหากไม่ได้รบัความร่วมมอืจากผูเ้กีย่วข้องแล้ว	

ความส�าเรจ็ตามเป้าหมายกย็ากทีจ่ะเกดิขึน้	และในทางตรงกนัข้าม	
หากการท�างานได้รับความร่วมมือ	 การจูงใจ	 การมีส่วนร่วมและ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ย่อมจะส�าเร็จได้ง่าย			
ดังนั้น	ผู้บริหารองค์การต้องมีความชัดเจนและมุ่งมั่นที่จะก�าหนด
และปฏบิตัติามนโยบายการร่วมสร้างคณุภาพชวีติของพนกังานทกุ
คนให้ดีขึ้น	 การมุ ่งเน้นให้เกิดบรรยากาศของการมีความคิด
สร้างสรรค์จากพนกังานทกุคนทัว่ทัง้องค์การตามแนวคดิของไคเซน็	
เป็นพื้นฐาน	 เชื่อมโยงถึงค่านิยมและบรรทัดฐาน	 เป็นวัฒนธรรม
องค์การ	มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	 อันจะท�าให้พนักงานงานมีความสุขในการท�างานและ			
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลงานโดยรวมขององค์การ	 น�ามาซึ่ง
ความส�าเร็จตามเป้าหมายกับทั้งองค์การและพนักงาน
                                       
ภาพที่ 3	“ไคเซ็น	คือ”																												 	

ที่มา:	http://www.bloggang.com		 														 	

ภาพที่ 4 	ความหมายของไคเซ็น																										

ที่มา:	http://www.hcbi.org
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องค์ประกอบส�ำคัญของกำรท�ำไคเซ็น

	 1.	พนักงานทุกคนในองค์การมีจิตส�านึกเรื่องไคเซ็น	และ
มีความคิดเชิงนวัตกรรม	 โดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารองค์การประกาศ
นโยบายที่ชัดเจนพร้อมสื่อสารอย่างชัดเจน	 สร้างความเข้าใจและ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างอย่างต่อเนื่อง	มีการฝึกอบรม	มีกิจกรรม
รองรับ	และปลูกฝังเป็นนิสัย
	 2.	การสร้างระบบงานและโครงสร้างที่เกื้อกูล	 ก�าหนด
นโยบายเรือ่งลดต้นทนุและของเสยีต่างๆ	ทีเ่กดิจากการด�าเนนิงาน
งานที่ขั้นตอน	ทุกส่วนงาน	เช่น		นโยบาย	5	ส	ระบบ	Just	in	Time			
การวางแผนงานโดยใช้หลัก	PDCA		เป็นต้น
	 3.	นโยบายการส่งเสริมให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู ้		
สร้างกจิกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์	การแบ่งปันความรูซ้ึง่กนั
และกัน		กิจกรรมการเรียนรู้ที่จะแก้ไขความผิดพลาด							

กระบวนกำรไคเซ็นกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์แบบง่ำย

	 1.	อนุมัติจัดตั้งคณะท�างานกิจกรรมไคเซ็น	ประกอบด้วย	
บุคลากรทุกระดับและหลากหลายส่วนงาน	รับผิดชอบการด�าเนิน
กจิกรรมไคเซน็	ตัง้แต่ศกึษาท�าความเข้าใจเพือ่เป็นโครงการน�าร่อง	
ก�าหนดกฎ	 เกณฑ์ปฏิบัติ	 กิจกรรม	 การสื่อสาร	 การประเมินผล	
โดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
	 2.	เน้นระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เกิดการ
รับรู้และความเข้าใจในกิจกรรมไคเซ็นอย่างทั่วถึง	 กระตุ้น	 สร้าง
แรงจูงใจและปลูกจิตส�านึกให้เกิดขึ้นกับตัวพนักงานโดยตรง	
เป็นการสร้างคนอย่างยั่งยืน
	 3.	จดัโครงการอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการด�าเนนิกจิกรรม
ไคเซน็อย่างถกูต้อง	โดยด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่สร้างทศันคติ
ทางบวกและให้ทุกคนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 ทั้งวิธีการ	 แนวคิด	
การจัดท�ารายงานและการน�าเสนอกิจกรรมไคเซ็น
	 4.	ท�าการตรวจพิจารณาข้อเสนอแนะและประเมินผลโดย
คณะกรรมการ	ตามเกณฑ์ตวัชีว้ดัจากผลทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจนและ
โปร่งใส	เช่น	สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานลดลง		จ�านวน
ของเสียจากการท�างานลดลง	เป็นต้น	
	 5.	สร้างแรงจงูใจด้วยรางวลั	ในรปูแบบทีเ่ป็นเงนิและไม่ใช่
ตัวเงิน	เช่น	โล่รางวัล	ใบประกาศ	การจัดเลี้ยง	เป็นต้น	เพื่อสร้าง
ขวัญก�าลังใจอย่างต่อเนื่อง	 ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 																																																																							

ปัญหำและสิ่งที่ควรระวัง

	 เมื่อองค์การมีการด�าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 ในระยะ
แรกย่อมเกดิปัญหา	แม้จะได้มรีะบบการคดิ	การวางแผนการศกึษา
แล้วกต็าม	ทัง้นี	้เพราะธรรมชาตขิองคนมกัต่อต้านการเปลีย่นแปลง	
โดยเฉพาะเรื่องที่มิได้เกิดจากแนวคิดของตนปัญหาที่มักพบจาก
การท�าไคเซ็น	ได้แก่
	 1.	การต่อต้านจากผู้บริหารระดับกลาง	 เพราะเมื่อมีการ
ถ่ายโอนอ�านาจหน้าที่ในการบริหารงานบางเรื่องไปให้ผู ้น�าทีม
โครงการเป็นผู้รับผิดชอบแทน	ผู้บริหารระดับกลางย่อมจะรู้สึกว่า
ถกูลดบทบาท	แต่สิง่นีจ้ะไม่เป็นปัญหาถ้ามกีารสือ่สารความเข้าใจ
กบัผูบ้รหิารระดบักลางอย่างชดัเจนและเหมาะสม	การปรบับทบาท
ให้ดูแลด้านการบริหารกลยุทธ์มากขึ้น	และรับผิดชอบในการผลัก
ดันให้เกิดแนวทางไคเซ็นขึ้นในหน่วยงาน
	 2.	สหภาพแรงงานขององค์การมคีวามวติกกงัวลและความ
หวาดกลัว	ส�าหรับองค์การที่มีสหภาพแรงงาน	การน�าไคเซ็นมาใช้
จะท�าให้การเผชญิหน้าระหว่างนายจ้างกบัลกูจ้างลดลง	ดงันัน้	ฝ่าย
บรหิารต้องเตรยีมสร้างบรรยากาศทีด่ี		โดยให้ผูแ้ทนสหภาพแรงงาน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมไคเซ็น	มีการชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ
อย่างชดัเจนถงึการเปลีย่นแปลงวธิกีารท�างานและผลกระทบต่างๆ	
เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ	
	 3.	ความท้อแท้และผิดหวังที่ไม่เคยประสบความส�าเร็จ
อย่างแท้จริง	เนื่องจากกิจกรรมไคเซ็นคือการเปลี่ยนแปลง	พัฒนา
อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด	 ดังนั้น	 หากผลประโยชน์จากการบรรลุ			
เป้าหมายไม่ชดัเจนและพนกังานไม่รูส้กึถงึผลประโยชน์ทีต่นจะได้
รบัจากการทุม่เทความพยายามแล้ว	กระบวนการท�างานต่างๆ	ใน
องค์การด้วยกิจกรรมไคเซ็น	 แทนที่จะเป็นการจูงใจพนักงานให้
ปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	กจ็ะกลายเป็นการบัน่ทอน
ขวัญก�าลังใจพนักงาน	ท�าให้เกิดความรู้สึกเหนื่อย	ท้อแท้และไม่มี
ความสุขจากการท�างาน	
	 4.	เวลาที่มีอยู่จ�ากัด	เวลาเป็นทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อปรับ
เปลี่ยนทัศนคติในวิธีการท�างานใหม่ๆ	 และปรับปรุงการติดต่อ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพของพนักงานทุกคน	 จึงต้องร่วมกัน
วางแผนและตรวจสอบการใช้เวลาให้เกดิประสทิธผิล	เพือ่การทุม่เท
ความรู้ความสามารถ	ความพยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ดี	ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมไคเซ็นและบรรลุตามวัตถุประสงค์
	 5.	การรกัษาไคเซน็ให้ด�าเนนิอยูต่่อไป	เพราะสิง่ส�าคญัหลงั
จากเกดิกจิกรรมไคเซน็	คอื	ต้องท�าให้กจิกรรมไคเซน็เป็นส่วนหนึง่
ของวฒันธรรมองค์การอย่างแท้จรงิ	ผูบ้รหิารต้องมทีศันคตเิชงิบวก
พร้อมที่จะกระตุ้นและให้รางวัล	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความ
คดิรเิริม่สร้างสรรค์	ด้วยการสร้างระบบการบรหิารทีด่ี		เช่นให้ความ
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ส�าคญักบัการตดิต่อสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ	เน้นการมส่ีวนร่วมของ
พนกังานทกุคน	ส่งเสรมิกจิกรรมการฝึกอบรมและพฒันา		นโยบาย
การวดัผลทีเ่ป็นธรรม	ให้ความส�าคญักบัการสร้างแรงจงูใจและการ
ให้รางวัล	ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์การ	

ประโยชน์ของกำรท�ำไคเซ็น

 ประโยชน์ด้ำนองค์กำร

	 1.	องค์การจะสามารถสร้างมาตรฐานและขีดความ
สามารถทางการแข่งขัน	 เพื่อสร้างความได้เปรียบด้วยพลังจาก
พนักงานขององค์การที่มีจิตส�านึกกิจกรรมไคเซ็น
	 2.	องค์การสามารถลดความสญูเสยีในกระบวนการด�าเนนิ
งานส่วนต่าง	ๆ 	ทัง้เรือ่งการใช้ทรพัยากร	เวลา	ต้นทนุ	และสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลให้เกิดขึ้น	 ส่งผลให้เกิดสินค้าและ
บรกิารทีม่คีณุภาพ	รวดเรว็ตอบสนองความ		พงึพอใจของผูบ้รโิภค
ได้อย่างต่อเนื่อง	
	 3.	เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์การ	 สร้างความ
ผูกพัน	 ความสามัคค	ี การสร้างทีมท�างานที่มีประสิทธิภาพ	 เกิด
การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นองค์การและสร้างให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้
	 4.	ท�าให้เกิดระบบการท�างานที่มีคุณภาพทุกส่วนงาน	ทุก
ขัน้ตอนภายในองค์การ	เกดิเป็นองค์การคณุภาพทีม่โีอกาสอยูร่อด
และเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจ
 
 ประโยชน์ด้ำนพนักงำน

	 1.	กิจกรรมไคเซ็นเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้และ
พัฒนาความคิดเชิงบวก	 มองว่าทุกอย่างสามารถปรับปรุง	 แก้ไข
และพัฒนาให้ดีขึ้นได้	 ท�าให้พนักงานแต่ละคนเกิดความคิด
สร้างสรรค์อยูต่ลอดเวลา	ทัง้ในเรือ่งการด�าเนนิชวีติ	ประจ�าวนัและ
การท�างาน	โดยเป็นกิจกรรมสร้างคนคุณภาพที่ยั่งยืน
	 2.	พนักงานเกิดขวัญก�าลงัใจ	จากการที่องค์การให้โอกาส
เข้าไปมส่ีวนร่วมในการคดิและตดัสนิใจ	รูส้กึถงึคณุค่าความรูค้วาม
สามารถของตน	เป็นการสร้างแรงจูงใจ	ท�าให้เกิดการทุ่มเท	รู้สึก
ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญในองค์การ

	 3.	พนักงานมีความมั่นใจในศักยภาพ	 ความรู ้ความ
สามารถของตนจากการน�าเสนอการปรบัปรงุงานด้วยตนเองทีท่�าให้
องค์การได้รับประโยชน์	 เป็นส่วนหนึ่งในความส�าเร็จขององค์การ	
ท�าให้เกิดความกระตือรือร้น	ความพยายามและพร้อมที่จะเรียนรู้
ในการท�างาน	พยายามมองให้เหน็ปัญหาและเกดิการแก้ไข	พฒันา
ตลอดเวลา	 ท�าให ้มีความสุขในการท�างานอันจะน�ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพของผลงานของตน

	 กล่าวโดยสรุป	 การท�าไคเซ็นเป็นแนวคิดทางการบริหาร
งานของญีปุ่น่	ทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่าจะน�ามาซึง่การปรบัปรงุทกุด้าน
ให้ดขีึน้อย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา	ไม่มทีีส่ิน้สดุ	เป็นการปรบัปรงุการ
เปลีย่นแปลงวธิกีารคดิ	วธิกีารท�างานแบบทลีะเลก็ละน้อยในสิง่ใกล้
ตวัทีพ่นกังานท�าได้ด้วยตนเอง	และสามารถน�าข้อเสนอแนะทีผู่อ้ืน่
แนะน�ามาเป็นข้อเสนอปรบัปรงุงานของตนได้	เป็นการเปลีย่นแปลง
ที่ไม่ต้องใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี	 และไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง
แบบนวัตกรรม	(Innovation)	 หรือการปรับโครงสร้าง	 การน�า
กิจกรรมไคเซ็นเริ่มต้นที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์นับเป็นจุดเริ่ม
ต้นที่ดี	 เป็นการกระตุ้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้พัฒนาการท�างาน
ของพนกังานให้รูจ้กัการคดิ	การวางแผน	การแก้	ปัญหาของตนเอง
แทนการรอฟังค�าสั่งจากหัวหน้า	พนักงานสร้างผลงานของตนเอง	
เกิดการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่
จะคอยเป็นทีป่รกึษาและให้ค�าแนะน�ากบัพนกังานส่วนอืน่ๆ	อนัจะ
น�ามาซึ่งการสร้างคนคุณภาพอย่างยั่งยืน	 ซึ่งหลักการไคเซ็น
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้กับทั้งเรื่องการด�ารงชีวิตประจ�าวัน		
ชีวิตครอบครัว	 มิใช่เฉพาะกับการบริหารงานในองค์การเท่านั้น	
เรียกว่าเป็นกิจวัตรที่ควรปฏิบัติให้เป็นนิสัยอย่างจริงจัง	จะก่อเกิด
ประโยชน์พื้นฐานระดับปัจเจกบุคคลอย่างยั่งยืนตลอดไป
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