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หลักการ/เหตุผล


“การปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่องหรื อไคเซ็นคือหัวใจทีเ่ ป็ นเคล็ดลับแห่ งความสาเร็จของธุรกิจญีป่ ุ่ น
ตั้งแต่ ในอดีตจวบจนปัจจุบัน” ประโยคนี้หาได้เป็ นการกล่าวอ้างที่เกินความเป็ นจริ งแต่อย่างใด
ทั้งนี้มีประจักษ์หลักฐานที่สนับสนุนการกล่างอ้างนี้ อย่างมากมาย
แม้แต่โตโยต้าซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิต
รถยนต์รายใหญ่ของโลกที่ประสบความสาเร็ จอย่างมากในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกก็ยงั
ยอมรับว่าเบื้องหลังของความสาเร็ จคือไคเซ็นที่เปรี ยบเสมือนรากฐานค้ ายันความก้าวหน้าและ
พัฒนาการอย่างยัง่ ยืนขององค์กร ในแต่ละปี โรงงานแต่ละแห่งซึ่ งตั้งอยูใ่ นภูมิภาคต่างๆทัว่ โลกของ
โตโยต้ามีโครงการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องหรื อไคเซ็นไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งหมื่นโครงการต่อโรงงาน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าแม้แต่โรงงานหรื อองค์กรระดับชั้นนาของโลกยังให้ความสาคัญต่อสิ่ งที่เรี ยกว่าไค
เซ็น ทั้งนี้หากศึกษาอย่างลึกซึ้ งถึงปรัชญาการดาเนิ นธุ รกิจของโตโยต้าที่หลายองค์กรนาไปเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจของตน จะพบว่าความสาเร็ จของธุ รกิจเกิดจากการผสมผสานอย่างลง
ตัวระหว่างกระบวนการ เทคโนโลยี และบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งปรัชญานี้ เชื่อว่าความสาเร็ จของ
ธุ รกิจมาจากคุณภาพของบุคลากร จึงให้ความสาคัญกับบุคลากรในฐานะที่เป็ นทุนทางปั ญญาของ
องค์กรซึ่งโตโยต้าได้กาหนดเป็ นหลักการหนึ่งที่สาคัญของการผลิตแบบโตโยต้าซึ่ งเป็ นการให้
ความสาคัญกับบุคลากรหรื อ Respect for People โดยบุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่ องตลอดช่วงเวลาที่ทางานอยูใ่ นองค์กร
ทั้งนี้การที่จะดารงแนวคิดนี้ และ
ดาเนินการได้อย่างเป็ นรู ปธรรมจนหยัง่ รากเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรได้น้ นั
ไคเซ็นหรื อการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องเป็ นกุศโลบายหนึ่งที่ยอดเยีย่ มและมีประสิ ทธิ ผลสู ง ซึ่ งให้ผลสาเร็ จทั้งใน
ด้านการสร้างคนและสร้างผลประกอบการที่ดีให้กบั องค์กรไปพร้อมๆกัน ซึ่ งองค์กรที่ดาริ และ
ดาเนินโครงการการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องหรื อไคเซ็นจะประจักษ์ได้ดว้ ยตนเองในระยะเวลาไม่
นานนักถึงผลทางตรงและทางอ้อมจากการดาเนินโครงการฯ อาทิ ความสามารถและทักษะของ
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บุคลากรที่พฒั นาขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยไม่จาเป็ นต้องทุ่มงบประมาณการฝึ กอบรมอย่างมหาศาล
ความพึงพอใจในงานและองค์กรของบุคลากรเพิม่ สู งขึ้น จนส่ งผลต่อการลดลงอัตราการลาออก
ของบุคลากร คุณภาพของงานที่ปรับตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ องค์กรมีผลประกอบการและกาไรที่เติบโตอย่างน่าพอใจ ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้เป็ นข้อยืนยันที่
ดียงิ่ จึงไม่น่าแปลกใจที่องค์กรต่างๆมีความตื่นตัวและนาไคเซ็นมาดาเนิ นการกันอย่างแพร่ หลาย
ในปัจจุบนั


อย่างไรก็ตามประเด็นที่สาคัญมิได้อยูท่ ี่องค์กรมีการนาไคเซ็นมาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
องค์กรหรื อไม่ แต่อยูท่ ี่การทาไคเซ็นอย่างถูกต้อง มีความสอดคล้องกับบริ บททางธุ รกิจขององค์กร
และเชื่อมโยงกับเป้ าหมายทางธุ รกิจขององค์กรมากน้อยเพียงใด
ดังที่กล่าวแล้วว่าการทาการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องหรื อไคเซ็นนั้นให้ผลกับองค์กรในสองด้านกล่าวคือด้านพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาผลประกอบการ การที่จะให้ได้ผลทั้งสองด้านอย่างมีประสิ ทธิ ผลองค์กรหรื อผูน้ าในแต่ละ
ระดับขององค์กรจะต้องเข้าใจในแนวคิดในภาพรวมและในรายละเอียดขั้นตอนรวมทั้งหลักการ
และเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องจนสามารถประยุกต์ใช้ไคเซ็นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย กล่าวคือ
ทุกการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องหรื อไคเซ็นจะต้องมีความเชื่ อมโยงกับการส่ งมอบคุณค่าและ
เป้ าหมายทางธุ รกิจขององค์กรและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสื บเนื่องในเชิงลบหรื อ Negative Side
Effect การฝึ กอบรมเกี่ยวกับไคเซ็นจึงจาเป็ นและสาคัญยิง่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่ งจะเป็ นผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงหรื อขยายผลไปทัว่ ทั้งองค์กรต่อไปได้มีความเข้าในอย่างถูกต้องในทุกรายละเอียด
จนสามารถริ เริ่ มประยุกต์และถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิผล



Kaizen คืออะไร? คาว่า “Kaizen” เป็ นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “การปรับปรุ ง (improvement)” ซึ่ง
หากแยกความหมายตามพยางค์แล้วจะแยกได้ 2 คา คือ “Kai” แปลว่า “การเปลี่ยนแปลง (change)”
และ “Zen” แปลว่า “ดี (good)” ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็คือการปรับปรุ งนัน่ เอง
Kaizen เป็ นแนวคิดธรรมดาและเป็ นส่ วนหนึ่งในทฤษฎีการบริ หารของญี่ปุ่น ซึ่ งโดยธรรมชาติหรื อ
ด้วยการฝึ กฝนนั้นทาให้คนญี่ปุ่นมีความรู ้สึกรับผิดชอบในการที่จะทาให้ทุกอย่างดาเนินไปโดย
ราบรื่ นเท่าที่จะสามารถทาได้ดว้ ยการปรับปรุ งสิ่ งต่างๆให้ดีข้ ึน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องในชีวิตประจาวัน
หรื อการทางาน นี่เป็ นจุดแข็งที่ทาให้ Kaizen ดาเนิ นไปได้อย่างดีในประเทศญี่ปุ่น เพราะโดย
หลักการแล้ว Kaizen ไม่ใช่เพียงการปรับปรุ งเท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึงการปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุ ดด้วย และที่สาคัญอย่างยิง่ คือเป็ นการปรับปรุ งงานและกระบวนการทางานซึ่ง
ตนเองเป็ นผูป้ ฏิบตั ิและรับผิดชอบโดยตรงแม้วา่ การปฏิบตั ิงานและผลงานจะอยูใ่ นเกณฑ์ดีอยูแ่ ล้ว
ก็ตาม เนื่องจากทุกๆงานสามารถทาให้ดียงิ่ ขึ้นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ดและควรจะปรับปรุ งพัฒนาดี
ยิง่ ขึ้นกว่าเดิมทุกๆวัน
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ทีมและการมีส่วนร่ วมคือสิ่ งกาหนดความสาเร็ จของ Kaizen การปฏิบตั ิงานใดๆ ก็ตามจะสาเร็ จ
ไม่ได้หากขาดความร่ วมมือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกัน สิ่ งต่างๆไม่วา่ จะเป็ น โครงการ
แผนงาน หรื องานที่ได้รับมอบหมาย ย่อมจะทาสาเร็ จได้โดยง่ายถ้าได้รับความร่ วมมือ การมีส่วน
ร่ วม การจูงใจ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องของสมาชิกแต่ละคนในองค์การ คากล่าวที่วา่ “การให้
พนักงานมีส่วนร่ วม” นั้นดูเป็ นสิ่ งที่ไม่ยากนักแต่เป็ นที่ทราบกันดีในหมู่ผบู ้ ริ หารว่าการบริ หารคน
คือสิ่ งที่ยากที่สุด อย่างไรก็ตามการผลักดันให้สมาชิกในองค์การเข้ามามีส่วนร่ วมได้น้ นั สาคัญอยู่
ที่ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจจริ งของผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Top Management Commitment) ความ
อุตสาหะพยายามและการมีนโยบายและแผนงานที่ชดั เจนทั้งนี้เนื่ องจากการทางานที่ดีได้อย่างเนื่ อง
นั้นจาเป็ นต้องมีระบบที่ดีมารองรับจึงจะสร้างสรรค์ให้เกิดผลอย่างที่ตอ้ งการได้ ดังนั้นจุดเริ่ มต้นที่
ดีคือการฝึ กอบรมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของทั้งผูบ้ ริ หารและบุคลากรในทุกระดับเกี่ยวกับ
Kaizen เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่ วมความคิดปรับปรุ งอย่าง
สร้างสรรค์จากพนักงานทุกคนอย่างกว้างขวางทัว่ ทั้งองค์กร โดยมีแนวคิดของ Kaizen เป็ นพื้นฐาน
เชื่อมโยงถึงค่านิยมบรรทัดฐานและเป้ าหมายทางธุ รกิจขององค์กร

จุดประสงค์ของหลักสู ตร






เพื่อถ่ายทอดความรู ้ แนวคิด หลักการและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องหรื อไค
เซ็นให้กบั บุคลากรที่เข้ารับการอบรม
เพื่อแนะนาหลักการดาเนินการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องที่มีประสิ ทธิ ผลตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ ยุทธวิธีและการนาไปปฏิบตั ิให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนาไปริ เริ่ มดาเนินการในหน่วยงานของตน
ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ผา่ นการฝึ กทักษะการดาเนิ นการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องหรื อไคเซ็นจาก
กรณี ศึกษาตัวอย่าง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนิ นงานของแต่ละขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ จน
สามารถนาไปขยายผลเป็ นโครงการนาร่ องการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องในหน่วยงานของตน

เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
Introduction to Kaizen (แนะนาสู่ ไคเซ็น)
• Lean Thinking : A paradigm shift and the new way of future business thinking (คิ ด
แบบลีนวิธีคิดสาหรับอนาคตที่ยงั่ ยืนของธุ รกิจ)
• What is Kaizen? (ความหมาย ปรัชญา หลักการและแนวคิดของไคเซ็น)
• Quality Management (การบริ หารคุณภาพ)
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• Problem Solving with Kaizen (ปั ญหาและการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดไคเซ็น)
Kaizen Implementation (ปฏิบตั ิการไคเซ็น)
• Change Management and Kaizen Team (การบริ หารการเปลี่ ยนแปลงสู่ ค วามส าเร็ จ
และการกาหนดทีมไคเซ็น)
• Team Based Problem Solving Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่ วม)
• Improvement Tools (เครื่ องมื อ การปรั บ ปรุ ง เช่ น QC and New QC Tools, VSM,
Process Flow Analysis, ECRS, Lean Tools)
• Kaizen Event (การดาเนินกิจกรรมการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง)
▪ การวางแผนและการเตรี ยมความพร้อม
▪ การก าหนดคั ด เลื อ กหั ว ข้ อ ปั ญหาส าหรั บ กิ จ กรรม Kaizen ที่
เชื่อมโยงกับเป้ าหมายทางธุ รกิจขององค์กร
▪ การออกแบบคัดเลือกมาตรการปรับปรุ ง
▪ การจัดทาแผนปฏิบตั ิการปรับปรุ ง
• Kaizen Blitz (ไคเซ็นแบบเร่ งรัด)
• PDCA and Standardization (วงรอบ PDCA และการทาให้เป็ นมาตรฐาน)
Kaizen A3 Report and Presentation (การนาเสนอและติดตามการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องด้วย A3)
Kaizen Promotion and Motivation (การส่ งเสริ มไคเซ็น)
Cost-Benefit Analysis of a Kaizen Project (การประเมินวัดผลและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ผลประโยชน์กบั ต้นทุนของโครงการไคเซ็น)
Kaizen Samples (ตัวอย่างไคเซ็น)
Kaizen Workshop Step by Step (กิจกรรมกลุ่มฝึ กทักษะปฏิบตั ิการไคเซ็น)
Conclusion, Q&A (สรุ ปและตอบข้อซักถาม)

แนวทางในการดาเนินหลักสู ตรฝึ กอบรม
 การฝึ กอบรมใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้คิด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้ อหาอย่างแท้จริ ง และ สามารถนาไปใช้ได้ทนั ที
 เนื้อหาของหลักสู ตรมีท้ งั การบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบตั ิการ (Work
Shop) , การแสดงสถานการณ์จาลอง (Simulation) และ การนาเสนอ (Present) ทาให้การเรี ยนรู ้ เกิดความ
สนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริ ง
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โปรแกรมการฝึ กอบรมการปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง(ไคเซ็น)

 วิทยากรทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรื อ
Group Coaching เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่ องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริ ต
ของตนเอง และนาไปสู่ การใช้ปฏิบตั ิงานจนเกิดความชานาญ
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