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สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์นี ้ผมมีแนวคิดที่สาคัญที่ได้ จากการไปบรรยายหลักสูตร “การดาเนินกิจกรรมไค
เซ็นสาหรั บคณะกรรมการ” ให้ กบั บริ ษัทแห่งหนึ่ง โดยนาประสบการณ์จากการที่ได้ รับเกียรติเข้ าร่ วมเป็ นกรรมตัดสิน
กิจกรรม ไคเซ็นและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุง และพัฒนางานให้ กบั วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ปตท. จากัด
(มหาชน) F&N และบริ ษัทอื่น ๆ อีกหลายแห่งสาหรับประเด็นสาคัญที่นาเสนอคือ ความรู้ 3 ประการที่สาคัญสาหรั บ
คณะกรรมการไคเซ็น มีดงั นี ้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมไคเซ็น 2. ความรู้เกี่ยวกับการให้ คาแนะนา และ ความรู้
เกี่ยวกับการประเมิน ซึง่ ขออธิบายขยายรายละเอียดเพิ่มเติมเป็ นข้ อ ๆ ดังนี ้ครับ
1.

ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมไคเซ็น

ไคเซ็น ( KAIZEN) เป็ น ภาษาญี่ ปุ่นหมายถึง “การเปลี่ ยนแปลงให้ ดีขึน้ ” โดยเป็ นการปรั บปรุ ง การ
ปฏิบตั ิงานประจาวันทีละเล็ก ละน้ อย แบบค่อยเป็ นค่อยไป ไม่ต้องใช้ เงินทุนมากมายอะไรนัก เน้ นให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานปรับปรุ ง
การปฎิบตั ิงานของตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์หลักสองประการ ประการที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานในด้ าน
ต่าง ๆ เช่น คุณภาพสูงขึ ้น ต้ นทุนต่าลง ความปลอดภัยสูงขึ ้น จานวนอุบตั ิเหตุลดน้ อยลง ขวัญกาลังใจ การส่งมอบตรง
เวลามากยิ่งขึ ้น สภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั ิงานดีขึ ้น เป็ นต้ น และ วัตถุประสงค์ประการที่ 2. ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ คิด
และปรับปรุ งงานที่ตนปฏิบตั ิ จนเกิดความผูกพันกับองค์การ สาหรับเครื่ องมือที่นามาใช้ ในการดาเนินกิจกรรมไคเซ็น มี
หลายอย่างด้ วยกัน เช่น 5ส. QCC POKA YOKE Visual Control ต้ องเผชิญนันมี
้ หลายประการ
สาหรับสองแนวทางในการปรับปรุงการทางาน แนวทางแรก คือ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงเรื่ องที่ไม่ดี
หรื อสิง่ ที่เป็ นปั ญหาให้ ดียงิ่ ขึ ้น เช่น ปั จจุบนั ทางานช้ า ส่งสินค้ าไม่ทนั เวลา เราก็ปรับเปลีย่ นขันตอนท
้
าให้ การทางานเร็ วขึ ้น
และแนวทางที่สองคือ เสนอแนะเรื่ องที่ดีอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั ให้ ดียิ่งขึ ้น เช่น ปั จจุบนั เราก็สง่ สินค้ าได้ ทนั เวลา ไม่ได้ รับข้ อ
ร้ องเรี ยน แต่เราก็เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง ที่ทาให้ เราสามารถผลิตสินค้ าได้ รวดเร็ วมากยิง่ ขึ ้น ซึง่ เป็ นการ
ประหยัดเวลาในการปฏิบตั ิเป็ นต้ น

2.

ความรู้เกี่ยวกับการให้ คาแนะนา

คณะกรรมการต้ องมีความเข้ าใจหลักการในแต่ละขันตอนของการด
้
าเนินกิจกรรมไคเซ็นอย่างลึกซึ ้ง โดยเริ่ ม
ตังแต่
้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการศึกษาภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา การเสนอแนะทางในการ
ปรับปรุง และการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ จากการปรับปรุงงาน ซึง่ คณะกรรมการควรสามารถแนะนาวิธีการเขียนที่ถกู ต้ อง เช่น
ควรแปลงข้ อมูลออกมาเป็ นตัวเลข ไม่ใช้ ความรู้ สึก เช่น “ผลลัพธ์ ที่ได้ คือ ทางานเร็ วขึ ้น ” เราก็ควรเปลี่ยนเป็ น “เร็ วขึ ้น
30 นาที/วัน ลดค่าใช้ จ่ายได้ 250 บาท/วัน” เป็ นต้ น สาหรับข้ อเสนอแนะที่ไม่สามารถแปลงเป็ นตัวเงินได้ แต่เป็ นประโยชน์
เช่น การลดโอกาสเกิ ดอุบตั ิเหตุ ลดความเสี่ยง ก็ ต้องพิจารณาด้ วยนะครั บ เพราะก็เป็ นประโยชน์เหมือนกัน โดยอาจ
พิจารณาเป็ นจานวนครัง้ ที่ลดลง หรื อการลดโอกาสในการเกิดเป็ นต้ น
นอกจากนี ้คณะกรรมการยังต้ องสามารถแนะนาอีกด้ วยว่า ข้ อเสนอนัน้ เข้ าเกณฑ์หรื อไม่ หรื อควรปรับเปลี่ยน
การเขียนอย่างไร? ตัวอย่างข้ อเสนอแนะที่ไม่ได้ รับการพิจารณา สาหรับการพิจารณาหัวข้ อนัน้ เรามีหลักง่าย ๆ 2 ข้ อ ข้ อ
แรกคือ ความจาเป็ น หมายถึง โดยตังค
้ าถามว่า “เรื่ องนีจ้ าเป็ นต้ องทาไหม?” ถ้ าตอบว่าจาเป็ นต้ องทาก็ผ่านเรื่ องที่
จาเป็ นต้ องทา โดยส่วนใหญ่ จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ ต้ นทุน คุณภาพ ความปลอดภัย การส่งมอบ สภาแวดล้ อม เป็ นต้ น และ
ข้ อที่สอง ความคุ้มค่ า โดยพิจารณาว่า เรามีความสามารถที่จะใช้ เงินเพื่อทาสิ่งนัน้ ๆ ได้ หรื อพูดง่าย ๆ ก็คือ “จะคุ้มไหม
ถ้ าใช้ เงินกับเรื่องนี”้ เช่น การวิจารณ์แผนกอื่น หรื อผู้อื่น ใช้ ค่าใช้ จ่ายสูง การลอกผลงานของผู้อื่น การซื ้อเครื่ องจักรใหม่
ใช้ หนุ่ ยนต์ที่มีราคาสูง หรื อสร้ างโรงงานใหม่ เป็ นต้ น ซึง่ โอกาสที่จานาสิง่ เหล่านี ้ปฏิบตั ิแทบจะเป็ นศูนย์
3.

ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล และพิจารณารางวัล

การที่จะประเมินได้ ดี คณะกรรมการต้ อง ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องเกณฑ์การประเมินผล หรื อการ
พิจารณารางวัล โดยสามารถบอกได้ เลยว่าข้ อเสนอแนะไหน ควรได้ รับรางวัลเท่าไหร่ ? หรื อไม่ควรได้ รับรางวัลเลยแม้ แต่
น้ อยซึง่ ก็ต้องมีความรู้ข้อที่สองอย่างดีมาก่อน จากประสบการณ์ที่เคยเป็ นกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมไคเซ็น คิวซี
ซี Theme Achievement Makikami และกิจกรรมการปรับปรุงงานอื่น ๆ ให้ กบั หลายองค์การตังแต่
้ บริ ษัทระดับประเทศ
จนถึงบริ ษัททัว่ ไป พบกว่ามีเกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณารางวัลคล้ าย ๆ กัน เช่น ความคิ ดสร้ างสรรค์ ความพยายามในการ
ปรับปรุง ความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิ การลดต้ นทุน เพิ่มรายได้ หรื อความปลอดภัย ความต่อเนื่อง การนาไปขยาย
ผล เป็ นต้ น
ถ้ าหากคณะกรรมการทุกท่านมีความรู้ทงั ้ 3 ข้ อนี ้อย่างดีเยี่ยมแล้ วละก็รับรองได้ เลยครับว่าท่านจะเป็ น กรรมที่
มีความรู้มากที่สดุ แนะนาได้ ดีที่สดุ และมีความยุติธรรมที่สดุ ได้ อย่างแน่นอนครับ .....

