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บทคัดย่อ

	 ไคเซน	 หมายถึงการปรับปรุงงานโดยการทำางานลดลง	 และเป็นการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในทุกๆ	 ระดับชั้นของ
องคก์รนบัแตร่ะดบัผูบ้รหิารจนถงึระดบัปฏบิตักิาร	การทำาไคเซนนัน้เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน	โดยประสทิธภิาพทีแ่ทจ้รงินัน้
คือการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการทำางานซึ่งจำาเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์	 เพื่อแสวงหาวิธีการทำางานแบบใหม่ๆ	 ที่ช่วยให้
ทำางานไดส้ะดวกสบายยิง่ขึน้	เรว็ขึน้	ตลอดจนประหยดัพลงังานและเวลา	นอกจากนีแ้ลว้ยงัสามารถทำาไคเซนโดยการพจิารณากระบวนการ
ทำางานและใชห้ลกัการ	เลกิ-ลด-เปลีย่น	ลกัษณะไคเซนทีด่	ีคอืการแกไ้ขปญัหาแบบงา่ยๆ	สามารถปฏบิตัไิดท้นัท	ีและเริม่ตน้จากจดุเลก็ๆ	
ของปัญหาก่อน

Abstract

 Kaizen is a work improvement method by working less. It is a continuous improvement in every level of organizations 
from the top management to the operation levels. Kaizen helps increase the productivity by eliminating waste. To eliminate 
the waste, a creative idea is needed to find a better way of working that is able to ease workers achieve their goal faster. 
Therefore, the workers can save time and energy. In addition, Kaizen can be implemented by considering the process of 
work	and	use	“remove-reduce-change”	principle.	A	good	Kaizen	is	an	easy,	achievable,	and	small	step	implementation.

	 การแข่งขันในธุรกิจปัจจุบัน	 ผู้ประกอบการจะต้องค้นหาหนทางใหม่ๆ	 เพื่อที่จะให้ธุรกิจของตนนั้นสามารถแข่งขันได้อยู่ตลอด
เวลา	หนทางหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหธ้รุกจิสามารถแขง่ขนัไดค้อืการเพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน	และไคเซนกเ็ปน็เทคนคิหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหธ้รุกจิ
สามารถดำาเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ไคเซนเป็นเทคนิคที่ช่วยลดขั้นตอนในการทำางาน	การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางานใหม่
เพื่อทำาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่งผลให้ผลผลิตและประสิทธิภาพสูงขึ้น	อย่างไรก็ตาม	การใช้เทคนิค
ไคเซนนั้น	ต้องอาศัยประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา	อีกทั้งยังต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ	เข้าช่วยในการแก้ไขปัญหาให้ประสบ
ความสำาเร็จ	 และหากองค์กรธุรกิจใดได้นำาไคเซนไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้ว	 ก็จะส่งผลให้ระดับคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 รวมถึงความ
ปลอดภัยในการทำางานเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา	ส่งผลให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันทางธุรกิจเช่นปัจจุบัน

ความหมายของไคเซน

	 ไคเซนเป็นเทคนิควิธีอันหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางานขององค์กร	 คำาว่า	 “Kaizen”	 หมายถึงการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นในภาษาญี่ปุ่น	 โดยหลักการแล้วเป็นการปรับปรุงงานโดยการทำางานให้น้อยลง	(ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม	 สถาบันส่ง
เสริมเทคโนโลยี,	2545)
	 เมื่อกล่าวว่า	 ไคเซน	 คือ	 การปรับปรุงงานโดยการทำางานให้น้อยลงนั้น	 อาจให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งในความคิดของคนทั่วไป	
อย่างไรกต็ามหลกัการดงักล่าวเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได้	เนือ่งจากไคเซนเป็นการปรบัปรงุงานโดยอาศยัการวเิคราะห์กระบวนการทำางาน	จากนัน้ 
ตดักระบวนการทำางานทีไ่ม่จำาเป็นหรอืซำา้ซ้อนกนัออก	นอกจากนีย้งัต้องอาศยัการค้นหาแนวคดิใหม่ๆ	ในการทำางาน	เพือ่ให้ได้ประสทิธภิาพ
สูงสุด	 ดังนั้นไคเซนก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานโดยการลดขั้นตอนการทำางานหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำางานใหม่	 เพื่อที่ 
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ผู้ปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสะดวก	 รวดเร็วยิ่ง
ขึ้น	เป็นการประหยัดแรงงาน	เวลา	และค่าใช้จ่าย	(Dailey,	2005)
	 นอกจากนี้แล้ว	 ไคเซนยังได้มุ่งเน้นการปรับปรุงในทุกๆ	
ด้านของการทำางาน	โดยไม่ได้จำากัดว่าจะต้องมีงานปรับปรุงที่เล็ก
หรือใหญ่	 เป็นด้านการผลิตหรือการตลาด	จากแนวคิดดังกล่าวนี้	
เราอาจจะให้ความหมายของไคเซนได้ว่า
	 ไคเซนเป็นเทคนคิวธิใีนการปรบัปรงุงานโดยมุง่เน้นทีจ่ะลด
ขัน้ตอนในการทำางานลง	เพือ่ให้ได้ทัง้ประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ที่สูงขึ้น	และมุ่งปรับปรุงในทุกๆ	ด้านขององค์กรเพื่อยกระดับชีวิต
การทำางานของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตลอดเวลา	(สมคิด	 บางโม,	
2546)
	 ตัวอย่างเช่น	 ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพ
สินค้าย่านธุรกิจ	โดยปกติแล้วก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นระยะๆ	
แต่ถ้าหากเป็นชั่วโมงเร่งรีบแล้ว	 ก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการจำานวน
มาก	 ลักษณะของการให้บริการนั้น	 เป็นแบบเต็มรูปแบบ	 นั่นคือ
จะมพีนกังานคอยรบัคำาสัง่อาหารจากลกูค้า	มพีนกังานคอยบรกิาร
อาหารให้ลูกค้า	และเมื่อลูกค้าต้องการชำาระเงิน	พนักงานก็จะมา
รับใบรับคำาสั่งอาหารที่โต๊ะของลูกค้าไปให้พนักงานรับชำาระเงิน
และนำาใบเสร็จที่รวมจำานวนเงินแล้วไปให้ลูกค้า	 แต่เมื่อถึงชั่วโมง
เร่งรีบแล้ว	 ทางร้านอาหารก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการจำานวนมาก	
ทำาให้พนกังานของทางร้านอาหารทีม่อียูจ่ำานวนจำากดัไม่สามารถให้
บรกิารลกูค้าได้ทนั	โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ลกูค้ารบัประทานอาหาร
เสร็จแล้วและต้องการชำาระเงิน	 ลูกค้าจึงต้องรออยู่เป็นเวลานาน	
เมือ่ทางร้านอาหารประสบปัญหาดงักล่าวแล้ว	หวัหน้าพนกังานจงึ
ได้คิดหาหนทางแก้ไข
	 เมื่อมาวิเคราะห์กระบวนการการให้บริการแล้วก็พบว่า	
พนกังานสามารถลดขัน้ตอนในการทำางานได้โดยเฉพาะขัน้ตอนการ
ชำาระเงินของลูกค้า	แทนที่ลูกค้าที่พร้อมจะชำาระเงินแล้วต้องเรียก
พนักงานคิดเงิน	 จากนั้นก็ต้องรอพนักงานมารับใบคำาสั่งอาหารที่
โต๊ะลกูค้านำาไปคดิจำานวนเงนิทีพ่นกังานรบัชำาระเงนิแล้วนำากลบัมา
แจ้งจำานวนเงนิให้กบัลกูค้า	และหากว่าต้องมกีารทอนเงนิ	พนกังาน
ก็ต้องกลับไปที่พนักงานรับชำาระเงินอีก	จากนั้นก็ต้องกลับไปทอน
เงนิให้กบัลกูค้าอกีครัง้	จะเหน็ได้ว่าขัน้ตอนการชำาระเงนิเท่านีก้ลบั
ต้องใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้ามา
ใช้บรกิารจำานวนมากในเวลาเร่งรบี	ทัง้นีส้ามารถยกเลกิงานบรกิาร
ในขัน้ตอนนีอ้อกไปได้โดยให้ลกูค้านำาใบคำาสัง่อาหารมาทีพ่นกังาน
รับชำาระเงินเอง	 เพียงเท่านั้นแล้วก็จะสามารถทำาให้การบริการมี
ประสิทธิภาพขึ้น	 พนักงานเองก็ทำางานน้อยลงไป	 ลูกค้าเองก็ไม่
จำาเป็นต้องรอชำาระเงนิ	เมือ่ลกูค้าพร้อมชำาระเงนิแล้วกส็ามารถลกุ
จากโต๊ะไปชำาระเงินได้โดยทันที

	 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงวีธีการทำางานดังกล่าวจึงเป็น
ตัวอย่างของการทำาไคเซน	 ซึ่งเป็นการปรับปรุงการทำางานโดย
ลดขั้นตอนการทำางาน	 ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธี
ใหม่ๆ	 ในการทำางานเพื่อให้บรรลุผลได้เร็วขึ้น	 การเปลี่ยนแปลง
วธิกีารทำางานแม้เพยีงเลก็น้อยดงัเช่นตวัอย่างดงักล่าวนี้	กส็ามารถ
เพิม่ประสทิธภิาพในการทำางานได้แล้ว	อกีทัง้พนกังานและลกูค้าก็
ล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์จากการทำางานแบบใหม่นี้	 โดยพนักงาน
ทำางานน้อยลงและมเีวลาไปจดัการงานอย่างอืน่มากขึน้	ส่วนลกูค้า
ก็ประหยัดเวลา	ไม่ต้องเสียเวลารอคอยที่เปล่าประโยชน์

แนวคิดใหม่เรื่องประสิทธิภาพในการท�างาน

	 แต่เดิมนั้นเรามักจะคิดว่า	 ทำาอย่างไรเราจึงสามารถผลิต
ชิ้นงานได้มากขึ้น	 เราก็มักจะคิดว่าดังนั้นเราก็ต้องทำางานให้มาก
ยิ่งๆ	ขึ้นไปอีกเพื่อที่จะสามารถผลิตชิ้นงานให้มากขึ้น	แนวคิดดัง
กล่าวเป็นแนวคิดแบบดั้งเดิมซึ่งไม่ต่างอะไรกับเอาแรงเข้าสู้แก้ไข
ปัญหา	 การทำางานมากขึ้นเพื่อให้ได้ชิ้นงานมากขึ้นนั้น	 ไม่ได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำางานเลย
	 การทีเ่ราจะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการทำางานนัน้	เรา
ต้องสามารถลดเวลาในการทำางานให้น้อยลง	 ใช้พลังงานน้อยลง	
หรือใช้ทรัพยากรต่างๆ	 ให้น้อยลง	 แต่ยังคงสามารถผลิตชิ้นงาน
ได้เท่าเดิมหรือมากขึ้น	 จึงจะทำาให้ประสิทธิภาพในการทำางานได้
มากขึ้นนั่นเอง
	 ดังนั้น	 การเพิ่มประสิทธิภาพที่แท้จริงนั้นต้องมีการลด
ความสูญเปล่าในการทำางาน	 ซึ่งหมายถึงการลดขั้นตอนในการ
ทำางานที่ไม่จำาเป็นออกไป	หรือหาวิธีใหม่ๆ	 ในการทำางาน	ตราบ
ใดทีเ่รายงัคงไม่เปลีย่นแปลงวธิกีารทำางานแบบเก่าๆ	ประสทิธภิาพ
ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง	(มาซาเอกิ	อิไม,	2534)
	 การทำาไคเซนจงึเป็นหนทางในการเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ทำางาน	เพราะมกีารลดขัน้ตอนในการทำางาน	เปลีย่นวธิกีารทำางาน
เพือ่ให้สามารถบรรลผุลเดมิได้อย่างสะดวกสบายขึน้	ดงันัน้การทำา
ไคเซนจงึทำาให้พนกังานไม่ต้องตรากตรำาทำางานให้กบัองค์กรเพือ่ที่
จะพยายามเพิ่มผลผลิต

หลักในการเริ่มต้นแนวคิดไคเซน

1. ความคิดสร้างสรรค์

	 ความคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์มากสำาหรับการแก้ไข
ปัญหา	 บางครั้งหากว่าเราแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเหตุผลธรรมดา
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาแบบตรงๆ	 แล้ว	 หนทางแก้ไขอาจจะมี
ราคาแพง	ไม่คุ้มค่าและอาจจะไม่ได้ผลก็เป็นได้	(Shingo,	Epley,	
McLoughlin,	&	Bodek,	2007)



Executive Journal 39

 ตัวอย่างที่ 1: พนักงานทำาความสะอาดห้องนำ้าแห่งหนึ่ง 
พบปัญหาว่า	ผูท้ีม่าใช้ห้องนำ้าเมือ่ดงึกระดาษเชด็มอืมาใช้เสรจ็แล้ว	
ก็ไม่ได้ขยำากระดาษให้เล็กลงก่อนทิ้งลงถังขยะแต่อย่างไร	 ในเมื่อ 
ถงัขยะในห้องนำา้นัน้เป็นใบเลก็	จงึทำาให้ถงัขยะนัน้เตม็อย่างรวดเรว็	
หนทางการแก้ไขปัญหานั้นมีด้วยกัน	4	วิธีดังนี้คือ

1.	เปลี่ยนถังขยะให้เป็นใบใหญ่ขึ้น
2.	นำาถังขยะไปเทบ่อยๆ	ขึ้น
3.	ติดประกาศขอความร่วมมือให้ช่วยขยำากระดาษ		 
			ก่อนทิ้ง
4.	ทำาฝาครอบถังขยะที่มีรูขนาดเล็กๆ	ไว้ข้างบน

	 เมื่อมาพิจารณาทางเลือกแล้ว	วิธีที่	(1)	นั้นคงไม่สามารถ
ทำาได้	 เนื่องจากมีพื้นที่ในห้องนำ้าจำากัด	วิธีที่	(2)	ก็คงไม่สามารถ
ทำาได้	เพราะเพิม่ภาระงานต้องนำาขยะในถงัไปทิง้บ่อยๆ	ทำาให้เวลา
ที่จะใช้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเหลือน้อยลง	สำาหรับวิธีที่	(3)	ก็คงยากที่
คนทั่วไปจะใส่ใจปฏิบัติตาม	คงเหลือวิธีสุดท้าย	วิธีที่	(4)	ที่ได้มา
จากความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่จะใส่ฝาครอบที่เจาะรูขนาดเล็กอยู่
ข้างบน	เมื่อนำาไปปฏิบัติแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดี	เนื่องจากว่าถ้ารูที่
จะทิง้กระดาษเชด็มอืมขีนาดเลก็ลงแล้ว	ผูท้ีจ่ะทิง้กระดาษกจ็ำาเป็น
ที่จะต้องขยำากระดาษให้เล็กลงก่อนทิ้งเสมอ

ตัวอย่างที่ 2: ผู้จัดการหอพักแห่งหนึ่ง	 ได้รับคำาร้อง
เรียนจากลูกค้าที่มาเข้าพักว่า	ลิฟต์ของหอพักทำางานช้า	ทำาให้รอ
ลฟิต์นาน	ผูจ้ดัการหอพกัแห่งนีจ้งึคดิทางเลอืกแก้ไขปัญหา	2	วธิคีอื

1.	เปลี่ยนลิฟต์ใหม่
2.	ทำากระจกไปติดไว้ข้างๆ	ผนังลิฟต์	และในลิฟต์

	 เมื่อพิจารณาทางเลือกแล้วพบว่า	ทางเลือกที่	(1)	นั้นต้อง
ใช้เงนิลงทนุใหม่ซึง่เป็นค่าใช้จ่ายสงู	อกีทัง้ยงัมคีวามยุง่ยากในการ
รื้อถอนลิฟต์เดิมและติดตั้งลิฟต์ใหม่	 และยังต้องเสียเวลานานใน
การปรับปรุงอีกด้วย	ในขณะที่ทางเลือกที่	(2)	นั้น	ใช้ค่าใช้จ่ายตำ่า
กว่ามาก	ง่ายในทางปฏิบัติและใช้เวลาน้อย	ดังนั้นผู้จัดการหอพัก
จงึตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกที	่(2)	คอืนำากระจกบานใหญ่ตดิไว้ทีผ่นงั
ข้างลฟิต์ทกุๆ	ชัน้	และยงันำากระจกไปตดิไว้ในลฟิต์อกีด้วย	ปรากฏ
ว่าเมื่อติดกระจกแล้ว	 คำาร้องเรียนว่ารอลิฟต์นานนั้นค่อยๆ	 หาย
ไป	 ทั้งนี้เพราะผู้รอลิฟต์สนใจมองกระจกมากกว่าใส่ใจเรื่องการ
รอลิฟต์	และเมื่อในลิฟต์ก็มีกระจกอีก	ผู้ใช้ลิฟต์หันเหความสนใจ
ไปที่กระจกและไม่รู้สึกว่าเสียเวลารอลิฟต์นาน	 จากตัวอย่างนี้จะ
เห็นได้ว่า	การแก้ไขปัญหานั้นบางครั้งต้องใช้ศิลปะ	หากแก้ปัญหา
โดยตรง	เช่น	เปลี่ยนลิฟต์ใหม่นั้น	จะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก
ซบัซ้อนและเสยีค่าใช้จ่ายสงู	การแก้ไขปัญหาโดยการตดิตัง้กระจก
ดังในตัวอย่างข้างต้นเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์	ช่วย
ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาทำางาน

	 จากตัวอย่างข้างต้นเราจะเห็นได้ว่า	 ความคิดสร้างสรรค์
มีประโยชน์มากในการแก้ไขปัญหา	 โดยอาจไม่ต ้องอาศัย
กระบวนการซับซ้อนแต่อย่างใด	 ไม่ได้ใช้เงินทุนสูง	 และสามารถ
กระทำาเองได้อย่างง่ายๆ	โดยทันที

2. ใช้หลัก “เลิก-ลด-เปลี่ยน”

	 การทำาไคเซนเพื่อปรับปรุงงานวิธีหนึ่งคือใช้หลักการ	 
“เลกิ-ลด-เปลีย่น”	ดงัต่อไปนี	้(ฝ่ายการศกึษาและฝึกอบรม	สถาบนั
ส่งเสริมเทคโนโลยี,	2545)
ก) การเลิก
	 การเลิก	หมายถึงการวิเคราะห์ว่า	ขั้นตอนการทำางานหรือ
สิ่งที่เป็นอยู่บางอย่างนั้นสามารถที่จะตัดออกไปได้หรือไม่	 โดย
พิจารณาจากความจำาเป็น

ตัวอย่างที่ 1: หัวหน้างานของบริษัทแห่งหนึ่ง	พบว่า
วันหนึ่งๆ	 มีผู้ใต้บังคับบัญชาวางรายงานบนโต๊ะทำางานของตน
เป็นจำานวนมาก	 และทุกครั้งตนเองก็ต้องเสียเวลาเปิดอ่านเนื้อหา
ภายในเพียงเพื่อต้องการทราบเรื่องรายงานเพียงคร่าวๆ	 เท่านั้น	
และพบว่าปกรายงานนั้นช่วยในเรื่องของความสวยงาม	 แต่กลับ
ไม่สะดวกในการทำางาน	ดังนั้นหากนำาปกรายงานออกก็จะช่วยให้
สามารถประหยัดเวลาในการทำางานโดยไม่ต้องเปิดดูภายในปก
รายงาน	และสามารถประหยัดเงินได้อีกด้วย

ตัวอย่างที่ 2: โรงงานผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
แห่งหนึ่ง	 ต้องการให้ผู้เข้าบริเวณการผลิตถอดรองเท้าเสียก่อน	 
โดยต้องนำารองเท้าใส่ตู้รองเท้า	 แต่เนื่องจากตู้ใส่รองเท้ามีบาน
ประตูปิด	 ดังนั้นผู้ที่จะเข้าจะต้องเปิดประตูทีละบานเพื่อดูว่าช่อง
วางรองเท้าใดยังว่างอยู่	 ทำาให้เสียทั้งพลังงานและเวลาและเกิด
ความไม่สะดวกอย่างยิ่ง	 ดังนั้นผู้ที่ดูแลอาคารจึงตัดสินใจนำาบาน
ประตูของตู้รองเท้าออก	 เพื่อให้ผู้จะเข้าบริเวณการผลิตสามารถ
เห็นได้ทันทีว่าช่องใดว่าง	 และสามารถนำารองเท้าไปวางได้ทันที
โดยไม่เสียเวลาเปิดปิดประตูทีละบานอีกต่อไป
ข) การลด
	 การลด	 หมายถึง	 การพิจารณาว่าในการทำางานนั้น 
มกีจิกรรมใดบ้างทีต้่องกระทำาซำา้ๆ	กนัไปมา	หากว่าเราไม่สามารถ
ยกเลิกกิจกรรมนั้นออกได้	 ก็ต้องพยายามลดจำานวนครั้งในการ 
กระทำา	เพือ่จะได้ไม่ต้องทำางานแบบซำา้ๆ	กนัโดยทีไ่ม่เกดิประโยชน์
อันใด

ตัวอย่างที่ 1: ช่างตัดท่อนำ้าของแผนกงานแห่งหนึ่ง	
ต้องวัดความยาวของท่อนำ้าก่อนทุกครั้ง	 จากนั้นก็ยกท่อนำ้าที่
ต้องการตัดไปวางบนเครื่องตัดวัสดุ	 แต่เนื่องจากไม้บรรทัดที่ใช้
วัดนั้นมักจะหายอยู่บ่อยๆ	อีกทั้งยังต้องคอยวัดทุกๆ	ครั้งนั้นเป็น
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ความไม่สะดวกอย่างยิง่ในการทำางาน	ดงันัน้ช่างผูน้ีจ้งึทำาการแก้ไข
ปัญหาลดการทำางานแบบซำา้ๆ	โดยตดิไม้บรรทดัไว้ทีเ่ครือ่งตดัวสัดุ	
จึงเท่ากับว่าเป็นการวัดขนาดท่อนำ้าไปในตัวก่อนตัด

ตัวอย่างที่ 2: พนักงานที่ทำางานด้านภาษีของรัฐแห่ง
หนึง่	เมือ่ใกล้ถงึช่วงเสยีภาษผีูท้ีต้่องการเสยีภาษจีะเดนิเข้ามาถาม
ข้อสงสยัจำานวนมาก	พนกังานผูน้ีต้้องการลดการทีจ่ะต้องคอยตอบ
คำาถามแบบซำา้ๆ	โดยการรวบรวมคำาถามทีถ่กูถามบ่อยๆ	แล้วเขยีน
ติดเป็นประกาศพร้อมตัวอย่าง	 เพื่อให้ผู้ที่จะมาสอบถามสามารถ
อ่านข้อสงสัยก่อนได้

ค) การเปลี่ยน
	 หากว่าเราพิจารณาแล้วว่า	 ไม่สามารถเลิก	 และลด
กิจกรรมใดได้แล้ว	เราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้	โดยการเปลี่ยนวิธี
การทำางาน	เปลี่ยนวัสดุ	เปลี่ยนทิศทาง	หรือเปลี่ยนองค์ประกอบ	
เป็นต้น

ตวัอย่างที ่1: ช่างของโรงงานแห่งหนึง่พบว่า	มกีารยมื
ใช้งานเครือ่งมอืของช่างแต่ละแผนกงานบ่อยครัง้	ทำาให้สดุท้ายเกดิ
ความสับสนว่าเครื่องมือชิ้นนั้นเป็นของแผนกใด	 อีกทั้งเครื่องมือ
มักจะหายอยู่บ่อยครั้ง	ดังนั้นจึงแก้ไขปัญหานี้โดยใช้วิธีการเปลี่ยน	
คือ	 เปลี่ยนสีของเครื่องมือ	 โดยแต่ละแผนกจะมีสีของเครื่องมือ 
ต่างกัน	 เพื่อแก้ปัญหาความสับสนในการยืมใช้เครื่องมือ	 อีกทั้ง
เครื่องมือยังคงอยู่ประจำาแผนกอีกด้วย	 ไม่ทำาให้เสียเวลาค้นหา
เครื่องมืออีกต่อไป

ตัวอย่างที่ 2: มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีนโยบายว่า
ต้องการให้รถทุกคันที่จะเข้าจอดในมหาวิทยาลัยติดสติกเกอร์
รถยนต์	และแยกสตกิเกอร์รถยนต์ของอาจารย์และนกัศกึษาโดยทำา
สทีีแ่ตกต่างกนั	แต่เนือ่งจากรถทีจ่อดต้องตากแดดเป็นเวลานานๆ	
สดุท้ายแล้วสขีองสตกิเกอร์กจ็ะค่อยๆ	จางหายไป	ทำาให้แยกสเีดมิ
ได้ยาก	 สร้างความลำาบากให้กับหน่วยรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยเป็นอันมาก	 ดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหานี้อาจทำาได้
โดยการกำาหนดรูปทรงของสติกเกอร์ของอาจารย์และนักศึกษา
ให้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง	 เช่น	 สติกเกอร์ของอาจารย์เป็นรูปทรง
สามเหลีย่ม	และสตกิเกอร์ของนกัศกึษาเป็นรปูทรงสีเ่หลีย่ม	เป็นต้น

ลักษณะของไคเซนที่ดี

	 แนวคิดที่เป็นไคเซนที่ดีนั้นมีลักษณะดังนี้คือ

1. ต้องสามารถกระท�าได้โดยง่าย
	 แนวคิดที่ถือว่าเป็นไคเซนที่ดีนั้น	 ควรเป็นวิธีการที่ง่าย
และใครๆ	 ก็สามารถทำาได้	 ไม่จำาเป็นต้องใช้เงินทุนสูง	 ไม่หวัง

ผลว่าต้องสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ในครั้งเดียว	 ไม่ได้เป็น
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน	 ในทางกลับกัน	
หากพนักงานที่ต้องการทำาไคเซนมีแนวคิดที่กระทำาได้ยาก	 เช่น
ต้องใช้ผู้ที่มีความรู	้ ทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูงแล้ว	
ก็ไม่ถือว่าเป็นไคเซนที่ดีได	้ เนื่องจากว่าทางปฏิบัติกระทำาได้ยาก
และไม่สะดวกใช้งาน

2. ต้องสามารถปฏิบัติได้
	 แนวคดิไคเซนทีด่จีะต้องเป็นแนวคดิทีส่ามารถปฏบิตัไิด้	
เพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถลงมือทำาได้โดยทันทีเนื่องจากเป็นเรื่อง
ง่ายๆ	อยูใ่นขอบเขตอำานาจของเราเองทีส่ามารถทำาได้เลย	ไม่ต้อง
รอการอนุมัติจากใครทั้งสิ้น	 หากว่าแนวคิดใดที่ปฏิบัติไม่ได้แล้วก็
จะถือว่าไม่เป็นไคเซน

3. เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ของปัญหาก่อน
	 ไคเซนที่ดีนั้นควรจะเริ่มจากจุดเล็กๆ	 ของปัญหาก่อน	
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเรื่องที่สามารถกระทำาได้โดยง่าย	 ไม่ต้องใช้เงิน
ลงทุนสูง	 ไม่ได้เน้นว่าจำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง	 และไม่ได้
คาดหวังว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ในคราวเดียว	 แต่ใช้
หลักการจัดการที่ดี	 เปลี่ยนแปลงวิธีการทำางาน	 และใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
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