
         

เพิม่ประสิทธิภาพการทาํงานดวย ไคเซน็ (Kaizen) 
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   หนังสือเลมน้ีเขียนใหสามารถเขาใจเร่ืองการปรับปรุงส่ิงตางๆ  
ใหดีขึ้นไดอยางเปนระบบ    

  หวัใจและจดุมุงหมายของไคเซน็  
 
                                                                                           

 

 
                                                                         

                                                                      

 
 

ไคเซ็นเปนความทาทายสูความกาวหนา ความกาวหนาคือ  
การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน การเพิ่มความปลอดภัย 
และความสะดวกสบายของสถานที่ทํางาน และการเพิ่มบริการท่ีดีข้ึน  
รวมถึงการปรับปรุงตัวเองใหมในแงของความกาวหนาสวนบุคคล 
ไคเซ็นตองการผลลัพธ เราจะไมเรยีกสิง่ทีไ่มทาํใหเกดิผลลพัธวาไคเซน็ 

ท่ีทํางานท่ีไมเกดิการสูญเปลา 

ท่ีทํางานท่ีนาพึงพอใจ 

ท่ีทํางานท่ีมีความสุข 

ท่ีทํางานท่ีนาภมูิใจ 

       จุดมุงหมายของไคเซ็นคือ การทํางานดวยความถูกตอง  
รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย สบาย และสนุก หรือเรียกอีก 
อยางวา คือการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยนํา 3M  
(คน เคร่ืองจักร วัตถุดิบ) ซึ่งเปนทรัพยากรทางการบริหารมาใช
ในงานอยางมีประสิทธิภาพ 

สถานที่ทํางานอันสดใส ซ่ึงไคเซ็นเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง (PDCA) 
 

   
 
 
 
 
 

หัวใจ จุดมุงหมาย 

☺  ความสขุและความสนุกสนานของตัวเอง 
  การคํานึงถึงและเอือ้เฟอตอคนรอบขาง 
☺  ความทาทายตอความกาวหนา 

  การตดิตามผล 

 ที่ทํางานทีไ่มเกดิการสญูเปลา 
 ทีทํ่างานทีน่าพึงพอใจ 
 ที่ทํางานทีมี่ความสขุ 
 ทีทํ่างานทีน่าภมูิใจ 

ความลาชาของงานเกิดขึ้น  
!ใชแผนปรับปรุงดีกวา!!    
       แผนงาน 

      ลงมือปฏิบัติ 

ความลาชาหมดไปแลวหรือยังนะ ? 
เอะ... ยังมีเกิดขึ้นเปนบางครั้ง  
          การตรวจเช็ค 

การจัดการ      

ถาอยางนัน้เพิ่มมาตรการ 
แบบนี้ดวยดีกวา!! 

ทําไมถึงลาชานะ? 
สาเหตุคือ... ถาอยางนั้น!! 
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http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/9/919688/11053654.gif&imgrefurl=http://www.dek-d.com/board/view.php%3Fid%3D991328%26pageno%3D55&usg=__j5L3klu3cmoIwBp0NTb9hOs2KuU=&h=350&w=350&sz=5&hl=th&start=39&tbnid=_Z-OyQk5D4504M:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 
    กิจกรรมที่จําเปนในการทําไคเซ็น คือ “คนหาหัวเรื่อง  

หาประเด็นปญหาและสาเหตุ กําหนดแนวทางของมาตรการ และอ่ืนๆ  
คําตอบของกิจกรรมหรือขุมสมบัติของไคเซ็นน้ัน อยูในสถานท่ีทํางาน  
กลาวคือในพื้นท่ีปฏิบัติงานจริง และวิธีที่มีพลังในการใชขุดคนขุมสมบัติ 
ก็คือ “การสังเกต” 

       ในการทําไคเซ็นถือวา “ความลมเหลวเปนสิ่งท่ี 
     จะตองติดตามมาดวย” ความลมเหลวในดานคนท่ีมักจะเกิดข้ึน  

 ไมไดรับความรวมมือจากคนรอบขางในการทํากิจกรรมไคเซ็น 
      ถูกตอตาน เน่ืองจากไมชอบความเปล่ียนแปลงที่มากับไคเซ็น 
      งานยุง หาเวลาทํากิจกรรมไคเซ็นไมได 
  สวนความลมเหลวดานการจัดการซึ่งเกิดข้ึนบอยคือ 
   ทําไคเซ็นดวยความคิดโดยไมมีการวางแผน 
   เลือกหัวเรื่องท่ีไมเขากับแนวทางท่ีบริษัทมุงหมาย 
   เปนไคเซน็ท่ีแปลกแยกจากกิจกรรมขางตนมากมาย  
       ไคเซ็นเปนรากฐานของความสําเร็จของการ 
     ปรับเปล่ียน จุดสําคัญในการทํากิจกรรมไคเซ็นใหสําเร็จไดน้ัน 

   คือ “ความสัมพันธระหวางบคุคลท่ีดี” ในสถานท่ีทํางาน ซึ่ง 
สามารถสรางข้ึนไดจาก “การสื่อสารที่ดีในสถานท่ีทํางาน” 
“การทักทายปราศรัยที่ด”ี “การแจง ติดตอ ปรึกษาที่ดี และ 
“หัวใจในการจดัการงานในทางสรางสรรค” รวมกัน 

  ความแข็งแกรงของ Toyota นับเปนระดับแนวหนาของโลก แลวอะไรเปนตนกําเนิดของความ
แข็งแกรง คําตอบคือ กิจกรรมเพื่อบรรลุเปาหมาย เชน การลดตนทุน ที่ถูกยกข้ึนมาเปนเปาหมายทุกป (พลังของ 
ไคเซ็นท่ีตอเน่ือง) และพลังของพื้นท่ีปฏิบัติงานจริง (พลังของบุคลากร) ซึ่งมีใจท่ียึดมั่นตอการผลิตสินคาอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  การกําหนดหัวเรื่องไคเซ็นมี 2 รูปแบบ คือ 
   การกําหนดหัวเร่ืองไคเซ็นแบบแกไข 
  รอบตัวพวกเรานั้นมักจะมปีญหาตาง ๆ เกิดข้ึนอยางไมสิ้นสุด ดังน้ัน เพ่ือให 
ดํารงอยูตอไปไดและไมพายแพตอคูแขง เราจําเปนตองแกไขปญหา (หัวเรื่อง) เหลาน้ันทันที ลักษณะน้ีจึงถือเปนการ
ทําไคเซ็นแบบแกไข 
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 การกําหนดหัวเร่ืองไคเซ็นแบบทดลองสิ่งใหม (ทาทาย) 

มีหัวเรื่องไคเซ็นจํานวนมากท่ีตองแกไขเพ่ือลบลางสภาพปจจบุัน  
เพ่ือจะกาวข้ึนไปอยูเหนือกวาเกณฑมาตรฐานเดิม และชนะคูแขง 

อยางสรางสรรคจึงถือเปนการทําไคเซ็นแบบทดลองสิ่งใหม (ทาทาย) 
เปาหมายที่สําคัญประการหน่ึงของไคเซ็น คือการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพไมดีคือ การที่มีความสูญเปลาเกิดข้ึน 
ในวิธีการปฏิบติังาน และการใชทรัพยากรทางการบริหารอยางสูญเปลา 
ดังน้ัน การเพิ่มประสิทธิภาพจึงมุงขจัดความสูญเปลา สรางผลกําไรของ
องคกรใหมากข้ึน และพัฒนาองคกร อันเปนสถานที่ซึ่งเปนรากฐานใน
การดําเนินชีวิตของเราอยางตอเน่ือง 

  การวางแผนในการสรางประสิทธิภาพมี 2 แนวทาง คือ 

   input ใหนอยลง แต output เทาเดิม คือ การสรางประสิทธิภาพโดยลดคาใชจาย เวลา 
และคนท่ี input เขาไปใหนอยลง 
   output มากข้ึน โดยใช input เทาเดมิ คือ การสรางประสิทธิภาพโดยการเพิ่มผลผลิต 
คุณภาพสินคา และขีดความสามารถในการจัดสงสินคา ซึ่งเปน output ใหมากข้ึน 
  จุดหมายอีกประการหน่ึงของไคเซ็น คือ การเพิ่มความพึงพอใจ  
การจะทําใหใครพึงพอใจ เราตองสรางความพึงพอใจใหเพ่ิมข้ึนกับทุกคนท่ีติดตอ 
งานดวย ไมวาจะเปนลูกคา คนในองคกร เพ่ือนรวมงาน ลูกนอง เจานาย ผูบริหาร 
และคนในแผนกท่ีรับงานตอจากเรา หรือแผนกที่เก่ียวของดวย เปนตน 
        ลักษณะ ขอบเขต เน้ือหา และผลลัพธของ 
      ไคเซ็นจะข้ึนอยูกับวิสัยทัศนทีม่ี ดังน้ัน ใหคนหาเมล็ดพันธุ 
      ของไคเซ็นโดยสํารวจงานและสถานท่ีทํางานดวยวิสัยทัศน 
      และทัศนคติ ดงัน้ี 

 การสํารวจความเสี่ยง 
งานและท่ีทํางานของเรามีความเส่ียง (ปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต) เชน ความเส่ียงดาน 

ธุรการ ความเสี่ยงในการติดตอธุรกิจ ความเส่ียงดานการรักษาสภาพแวดลอม ความเส่ียงดานแรงงาน ความเส่ียงดาน
การปองกันการโจรกรรม ดังน้ันจึงตองเตรียมรับมือไว เพ่ือลดความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนใหนอยท่ีสุด 
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http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://i705.photobucket.com/albums/ww59/jiwliew1/Shoes-UpxNewBalanceCreativeContest.jpg&imgrefurl=http://www.soul4street.com/web/%3Fcat%3D3&usg=__XbZHtUu3yuAE-teANKYQ4Gtoodg=&h=350&w=680&sz=87&hl=th&start=128&tbnid=UWxWklF7zTCatM:&tbnh=72&tbnw=139&prev=/images%3Fq%3Dnew%26start%3D120%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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            การสํารวจวิธีการ 

             ในการทํางานจะตองมีวิธีการอยูดวย แตก็มีกรณีที่ทํางานดวยวิธีการที่ไมด ี 
แลวเกิดการสูญเปลากระจัดกระจายทั่วไปอยูเปนจํานวนมาก เชน การเตรียมงาน 
ไมดี ทําใหลูกคารอ ลําดับการทํางานไมดี ทําใหอัตราการเดินเคร่ืองจักรต่ํา  
งานลงบันทึกมีมาก 

   การสํารวจคน 

  เมื่อคนทํางานโดยไมสูญเปลา และรูสึกวางานมีคาควรแก 
การกระทําต้ังแตเร่ิมตน ผลกาํไรก็จะเกิดข้ึนจากการทํางาน 
   การสํารวจสิ่งของ 

  พวกเราทํางานโดยใชสิ่งของมากมาย ดังน้ัน เง่ือนไขท่ีจําเปนมากคือการที่เราสามารถใชสิ่งของไดทันที 
ทุกเวลา เราจะตองหันหนาเผชิญกับความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนบอยๆ เปนประจําอยางถูกตอง ความสูญเปลาท่ีวาน้ีคือ  
การวนหาของ เน่ืองจากไมมีปายบอกที่เครื่องมือ การหาอุปกรณไมเจอ แตพอจัดใหมกลับมาคนเจอภายหลัง หรือการ
หาเอกสารที่จําเปนตอการตอบขอซักถามไมเจอ   

   การสํารวจขอมูลขาวสาร 
  งานจะสําเร็จไดตองประกอบดวยสวนท่ีเปนสิง่ของ และสวนท่ีเปนขอมูล ปญหาท่ีเก่ียวของกับขอมูล
ขาวสาร เชน ขอมูลการสั่งงานไมชัดเจน ทําใหการเริ่มงานลาชา หรือการแจง ติดตอ ปรึกษาไมดีพอ ทําใหไมสามารถ
ถายทอดความตองการของลูกคาได จนทําใหลูกคาเกิดความรําคาญใจ 
  ไคเซ็นเร่ิมจากความตองการ (และหัวเรื่องหลัก) คือ  
ความตองการขององคกร และความตองการสวนบุคคล ความตองการ 
ขององคกร คือ นโยบายของหนวยงาน เปาหมาย และการสั่งงานจากหัวหนา 
        ความตองการสวนบุคคล คือ ความรัก 
       ในหนวยงาน ความรูสึกถึงผลสําเร็จของตนเอง 
       และความตองการใหลูกคาดีใจ 
  เมื่อกําหนดหัวเรื่องและเปาหมายไดแลว ก็ใหกําหนดตารางเวลา 
ที่จะทําใหบรรลุผลไวดวย ถาวางแผนกําหนดเวลาอยางดี ก็เทากับกิจกรรมไคเซ็นสําเร็จ 
ไปแลวคร่ึงหน่ึง 
  ประเด็นปญหาเร่ืองประสิทธิภาพ 
   ความไมสม่าํเสมอ คือการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติที่เกิดข้ึนในผลลัพธที่ออกมา ทั้งๆ ที่ปฏิบัติงาน
ดวยเง่ือนไขที่เหมือนกัน  
   สิง่ผดิปกต ิเปนความไมดทีี่เกิดข้ึนจากความแตกตางของวิธีปฏิบัติงานเน่ืองจากคน หรือจากความ 
แตกตางของเง่ือนไขในการปฏิบัติงาน ความไมดีลักษณะน้ีจะปรากฏข้ึนไดงายในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานท่ีเปน 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.askmedia.co.th/book/upload_files/webboard/ask20080813005413_lg.jpg&imgrefurl=http://wwwback.dek-d.com/board/view.php%3Fid%3D1142626&usg=__mn8g1ZT7xMmBcnQeG-sQQwRY9KY=&h=364&w=382&sz=18&hl=th&start=129&tbnid=gz221k0PWJAhdM:&tbnh=117&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%26start%3D120%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://tk.files.storage.msn.com/x1pxzZ39wV--_f8N0494Nkd3Pa9Te-WYhFTSqEj0GttoDEXi3JPXAwBm2Q7HJjrQCKn_Cm26Mq-vlhzy0dfNEZkpiCuYp_ncM5v9AoogYM1NzlLsSPaTE6J-xOLoGLIZcWoitLek6GDvHU&imgrefurl=http://bratzy-smogken.spaces.live.com/blog/&usg=__rNoKDJCHpL9xLZcdGuD0FlZQ2Eo=&h=535&w=405&sz=44&hl=th&start=279&tbnid=qk-6PXKDLlFNoM:&tbnh=132&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dneed%26start%3D260%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.fixya.com/uploads/Images/D1E644B.png&imgrefurl=http://www.fixya.com/support/t1517738-sound_driver_problam&usg=__A7kkYiWMVn1sFNzNw3ciHVrnyMk=&h=128&w=128&sz=23&hl=th&start=231&tbnid=c8ZhO2L6Y_gS_M:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dproblam%26start%3D220%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.smethailandclub.com/upload/articles/ac00000388_b.jpg&imgrefurl=http://www.smethailandclub.com/content/article_detail.asp%3Farticleid%3D388&usg=__wgsVLwsCmN3wgfSVqKi6aexIvbg=&h=358&w=346&sz=71&hl=th&start=196&tbnid=MeBeeq3z6LAr2M:&tbnh=121&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%26start%3D180%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://mblog.manager.co.th/uploads/1590/images/jigsaw.jpg&imgrefurl=http://mblog.manager.co.th/sudtida/----1-10/&usg=___oeS-S81uDWbikG0Ju6fRTZ_hsY=&h=300&w=400&sz=73&hl=th&start=284&tbnid=0I9QHU58VmSZiM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%26start%3D280%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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มาตรฐานได หรือไมสามารถทําคูมือการปฏิบัติงานได รวมท้ัง 
กรณีที่การชี้แนะ และการฝกฝนไมเพียงพอ 

    ความสญูเปลา คือ คนสวนเกิน หรืออุปกรณสวนเกินท่ีใชในการ 
ทํางานตามวัตถุประสงค เปนความไมดีที่กระจายในท่ีซึ่งไมมีจิตสํานึก 
ตอวัตถุประสงค ตนทุน หรือตอการทําไคเซ็น 

   การรอคอย เปนสภาพการรองานเน่ืองจากไมมีการสงงานท่ีควรทํา หรือเมื่อทําสิ่งท่ีไมจําเปน 
หรือเมื่อลดความเร็วของงานลง เปนความไมดีในกรณีที่การควบคุมเวลาทํางานไมดีพอ หรือขาดข้ันตอนและกําหนดเวลา
ในการปฏิบัติงาน 
   การหยดุนิง่ ใชเรียกสภาพที่ผลลัพธของงาน (output) หยุดชะงัก เปนความไมสมดุลระหวาง
ความสามารถและปริมาณงานในขณะดําเนินการ หรือเปนภาวะท่ีปลอยทิ้งไวอยางน้ัน ซึ่งเปนการขาดความรับผิดชอบ 
   ไมมกีารทาํกจิกรรมสะสาง สะดวก หนวยงานท่ีไมสามารถทํากิจกรรม 5 ส ใหสําเร็จไดจะกลาย 
สภาพเปนสถานที่ซึ่งความไมดีตางๆ เจริญงอกงาม ปรากฎออกมาในรูปของความสูญเปลาของพื้นท่ี ซึ่งใชเก็บเอกสาร
เกาท่ีไมใชแลว หรือความสูญเปลาในการคนหา ซึ่งใชเวลามากเกินความจําเปน 
   การมองไมเหน็ ใชเรียกสภาพของงานหรือการดําเนินงานท่ียุงเหยิงอลหมาน เพ่ือทําใหเกิดการ
มองเห็นข้ึน โดยจะตองเขาใจและควบคุม PDCA ซึ่งเปนวงจรของการทํางานออกมาใหเปนรูปธรรมเสมอ 

ถาเขาใจสาเหตุ ก็เทากับแกปญหาไปได 80 %  
เมื่อดึงประเด็นปญหาออกมาแลว ตองคนหาสาเหตุ เมื่อเขาไปถึง 
สาเหตุที่แทจริงใหต้ังคําถาม “ทําไม” ตอสาเหตุที่คิดข้ึนไดใน 
ตอนแรก โดยใหถามซ้ําๆ 5 คร้ัง เมื่อถาม “ทําไม ทําไม 5  
ครั้ง” ซ้ําอยางน้ีจะทําใหเราเขาไปใกลสาเหตุที่แทจริงมากข้ึน  
และจะทําใหพบแนวทางที่เปนประโยชน เชน ขอควรระวัง หรือ 
การพัฒนาในการทําไคเซ็นตอไป 

  แยกแยะข้ันตอนของงานท่ีเปนปญหาออกมา 
อยางละเอียด แลวดึงสภาพและเง่ือนไขของการปฏิบัติงาน 
ตามข้ันตอนน้ันออกมาอยางละเอียด จากน้ันจึงติดตามหา 
สาเหตุ โดยจะตองใหความสนใจในการลงมือทํางานจริง 
หรือดูการทํางานไปพรอมกับเขียนออกมา หามเขียนโดย 
อาศัยเพียงความจําบนโตะทํางาน  
        ผูชํานาญการในการทําไคเซ็นจะเปนผู 

ชํานาญการในวิธีการเสนอความคิด กอนอ่ืนดึงความคิด 
และความรูสึกของตัวเองออกมาใหมากที่สุดเทาท่ีจะทําได 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kengdee.com/html/teenzone/techno_update/attach/47396215.jpg&imgrefurl=http://www.kengdee.com/html/teenzone/techno_update/viewtopic.php%3Fpost_id%3D124&usg=__IcQIb7ryYUhQL4l1UUYwBNcSrxM=&h=350&w=327&sz=18&hl=th&start=325&um=1&tbnid=hf7ikpwYjKx22M:&tbnh=120&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%26start%3D320%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oaep.go.th/longevity_idea/images/cartoon3_03.jpg&imgrefurl=http://www.oaep.go.th/longevity_idea/usage.html&usg=__a5JIT3GwtvxGfS7gri0pjrBuASY=&h=1713&w=2266&sz=868&hl=th&start=228&um=1&tbnid=3uQi52wslMAF7M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2587%26start%3D220%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://img217.imageshack.us/img217/1736/4410ev3.gif&imgrefurl=http://www.justusers.net/forum/index.php%3Ftopic%3D2326.3&usg=__tnTN6h2lHhX2k7L1SxrsgcdcsXo=&h=427&w=447&sz=167&hl=th&start=274&tbnid=TuoXlAyQXRUJ-M:&tbnh=121&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%26start%3D260%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.playfish.com/img/word_challenge_faq.gif&imgrefurl=http://www.playfish.com/%3Fpage%3Dgame_wordchallenge&usg=__d_g2y0SBwSrP4oPabYkiE6qzkJs=&h=260&w=300&sz=21&hl=th&start=467&tbnid=-zGtf4AWg1ZUDM:&tbnh=101&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dchallenge%26start%3D460%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.stkc.go.th/contents/Image/icon-4.gif&imgrefurl=http://www.stkc.go.th/newsDetail.php%3Fid%3D130&usg=__XPrLYxyq-KJMSArOwHmGBMpXeQ4=&h=294&w=397&sz=12&hl=th&start=48&tbnid=8kwmXZW_UlgS9M:&tbnh=92&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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ออกความคิดเห็นเกีย่วกับข้ันตอนการทําใหส่ิงของหรือเร่ืองราว  
              (ท่ีเปนเปาหมาย) กลายเปนจริงได 

มีจิตสํานกึในการตามหาเปาหมาย 

ขัน้ตอนการดึงความคดิเหน็ออกมา 
ใหมุงมั่นตอการกระจายความคดิ แลวดงึความคดิออกมา

่

ขัน้ตอนการจัดรวมความคดิเหน็เขาดวยกัน 
ใหทุมเทตอการจัดรวมความคดิเหน็ดวยสายตาที่สงบ

ื ็

ทําความคดิเหน็ใหเปนรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในการแสดงความคิดเห็นจะตองใช brain storming  
วิธีการระดมสมอง แสดงความคิดเห็นแบบกลุมในรูปของการ 
ประชุม มีแนวความคิดวา “ปริมาณกอเกิดคุณภาพ” ถือวา 
ปริมาณของความคิดสําคัญเปนอันดับหน่ึง และจะตองม ี
ความกระตือรือรนท่ีจะออกความคิดเห็นรวมกัน 
        การทําไคเซน็ มีวธิีดําเนนิการดังนี ้
       กําจัดงานท่ีไมจําเปนออกไปดวยการมองเรื่องการกําจัดท้ิง  

เชน งานท่ีเคยจําเปน แตตอนน้ีไมเปนประโยชนแลว งานมากเกิน  
งานท่ีซ้ําซอนกบัแผนกอ่ืน สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับงานเหลาน้ีคือ  
“การเลิกทํา” 

 สําหรับงานซึ่งไมอยูในขอบเขตของการกําจัดท้ิง ใหพิจารณา  
การรวมเขากัน” แทน “

 พิจารณา “การสับเปลี่ยน” วา ถาเปล่ียนวิธีทําเปนแบบ
อ่ืน หรือใสสิ่งอ่ืนเขาไปแทนจะเปนอยางไร 

 สุดทายใหพิจารณา “การทําใหงายเขา” เชนสามารถทํา 
เอกสารซึ่งปกติทํา 3 คร้ังตอสัปดาหในคร้ังเดียวไดหรือไม 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.amchkg.com/img/target.jpg&imgrefurl=http://www.amchkg.com/th/index.php%3Fpage%3Dkaizen&usg=__N-B8tVbToFtsPTF7YJhCeZq8T7w=&h=81&w=82&sz=3&hl=th&start=17&um=1&tbnid=nzTtel4jdLBZ3M:&tbnh=74&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%26um%3D1%26hl%3Dth�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2289/2137737248_e9f3e429d1.jpg&imgrefurl=http://leadership.exteen.com/&usg=__Z8-qe4tAFDIykKWDV5bZCeO2Gog=&h=500&w=500&sz=81&hl=th&start=360&tbnid=kdYO0ixavtYMiM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%26start%3D340%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.amalaserline.com/assets/images/Recycle.gif&imgrefurl=http://www.amalaserline.com/html/recycling.html&usg=__OTkUGIyz0hkRFQwxIF465EFledo=&h=1073&w=912&sz=54&hl=th&start=52&tbnid=n4084UUJayiMTM:&tbnh=150&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Drecycle%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/214/4214/images/KM1.JPG&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/print.php%3Fid%3D46261&usg=__N0Taj0SwR3Z9xQRrlnumF9Fculo=&h=404&w=470&sz=30&hl=th&start=181&tbnid=FAg7mJwmdUDH9M:&tbnh=111&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%26start%3D180%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.extratreestrial.com/images/take-the-challenge.gif&imgrefurl=http://www.extratreestrial.com/take_the_challenge.asp&usg=__D66fTjDc2YOwevg-9TrwfQU5bWE=&h=466&w=300&sz=13&hl=th&start=322&tbnid=bVa2Va_KdgADyM:&tbnh=128&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dchallenge%26start%3D320%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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ในองคกรจะมีสิง่ท่ีเหมือนกับวฒันธรรมองคกรเกิดข้ึนมา 

ยาวนาน คานิยมท่ีวา สิ่งสําคัญคืออะไร จะกอตัวข้ึนเงียบ ๆ  
และจะเปนตัวกาํหนดพฤติกรรมของคนทั้งหลาย ดังน้ัน ใหสราง 
ตนแบบพฤติกรรมใหมข้ึน และต้ังคําถามตอสิ่งซึ่งเปนตัวควบคุม 
ที่ซอนอยู แลวสรางจิตใจในการทําไคเซ็นใหสูงข้ึน ดังน้ัน มาเพิ่ม 
ปฎิบัติการไคเซน็ลงไปในตนแบบพฤติกรรม และคานิยมขององคกร  
แลวหวานเมล็ดแหงการปฏิรูปกันเถอะ 

       

  
 

 
 
 

เปล่ียนไป เมื่อเปนเชนน้ีวิสัยทัศนก็เปล่ียน และพลังไคเซ็น 
ใหมๆ ก็จะเกิดข้ึน 

เปล่ียนแปลง พฤติกรรมของคนรอบขางและชีวิตคุณก็จะ 
ก็จะวิวัฒนาการไดอยางดี เมื่อมีวิวฒันาการก็ทําใหเกิดการ 
ของคุณก็จะเปล่ียนไป ขนบธรรมเนียมใหมก็จะเกิดข้ึน และคุณ 

เมื่อมีพลังไคเซน็ “พฤตกิรรมที่องคกร” 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://co.marion.or.us/NR/rdonlyres/92FA5101-FC21-4B56-9FD8-4474435C877D/4837/Recycle20ArrowswGlobe20Guy.jpg&imgrefurl=http://widyatmoko.multiply.com/journal/item/48/Recycle_but_why&usg=__M6YPoHGss52NPSgQSrljiOUBrjc=&h=2079&w=2085&sz=187&hl=th&start=5&tbnid=f-hwICzSxDDmKM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Drecycle%26gbv%3D2%26hl%3Dth�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.keepscrevenbeautiful.com/ReduceReuseRecycle.JPG&imgrefurl=http://www.keepscrevenbeautiful.com/Recycle/ReduceReuseRecycle.htm&usg=__XH2WNX8gY2iscozAgko6Mx9JvDY=&h=1050&w=898&sz=92&hl=th&start=366&tbnid=Kb1IDdRIz6R7XM:&tbnh=150&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Drecycle%26start%3D360%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN�

