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ไคเซ็น
ทุกคน
ทุกที่

ทุกเวลา



ค�ำน�ำ
	 ไคเซ็น	(Kaizen) เป็นการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง เก่ียวข้องกับ
ทุกคนในองค์กร โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยกันด�าเนินการ
เพื่อปรับปรุงองค์กรอย่างยั่งยืน
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นความส�าคัญของ
การปรบัปรงุและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง จึงจัดให้มกิีจกรรมข้อเสนอแนะ
ไคเซ็น เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงงานและคุณภาพชีวิตการท�างานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในทุกหน่วยงานภายในองค์กร โดยมุ่งหวัง
ให้การปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งเป็นวฒันธรรมทีดี่ขององค์กร บคุลากร
ของคณะบริหารธุรกิจ จะท�า ไคเซ็น ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา  
 คู ่มือกิจกรรมไคเซ็นเล่มนี้จัดท�าโดยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมไคเซ็น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส�าหรับให้
อาจารย์และบุคลากรทุกคนได้ศึกษาอ้างอิงในการท�าระบบข้อเสนอแนะ   
ไคเซ็น (Kaizen Suggestion System) โดยได้รวบรวมความรู้ที่ได้
จากการอบรมและประสบการณ์ น�ามาสรุปให้สามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง
แบบง่าย ๆ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมไคเซ็น
หวงัว่า คูม่อืกิจกรรมไคเซ็นเล่มนี ้จะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรเพ่ือให้การปรบัปรงุ
อย่างต่อเนื่องอยู ่กับองค์กรของเรา
อย่างยั่งยืน ตลอดไป

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมไคเซ็น 
คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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“ไม่เป็นไรหรอกแค่หน่วยงานเดียว”
“ยาก”
“เบื่อ”
“เหนื่อย”
“ไร้สาระ ไม่มีอะไรจะท�าแล้วเหรอ”
“หน่วยงานนั้น… ยังไม่เห็นส่งข้อเสนอแนะเลย”
“งานประจ�าก็เยอะอยู่แล้ว”
“ไม่ใช่หน้าที่ฉัน”
“ไม่เป็นไร”
“หัวหน้างานยังไม่ท�าเลย”
“ส่งไปก็ไม่ได้รางวัลหรอก”

ถ้าเราเพิกเฉย
ไม่ท�าไคเซ็น

อนาคตต่อไป
จะเป็นอย่างไร!
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ประวัติไคเซ็น
 ไคเซ็นคอืปรัชญาทางธรุกิจของชาวญ่ีปุน่ในการปรับปรุงอย่างต่อ
เนือ่งเก่ียวกับการปฏบิตังิานและประสทิธภิาพของบคุคล องค์กรต่าง ๆ  
ในประเทศญ่ีปุ่นได้น�าแนวคิดของไคเซ็นมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
งาน ท�าให้ประเทศที่เคยแพ้สงครามกลับมาฟื ้นฟูข้ึนมาอยู ่ในระดับ      
แนวหน้าของโลกได้ 
 ไคเซ็น เป็นภาษาญ่ีปุน่ทีม่คีวามหมายถึงการปรับปรงุอย่างต่อเนือ่ง
ตลอดไป มาจากค�าว่า ไค (Kai) คือการเปลี่ยนแปลง และ เซ็น (Zen) 
หมายถึงดี 

นโยบำยไคเซ็น

 กิจกรรม Kaizen Suggestion 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเปิด
โอกาสให้บคุลากรได้น�าเสนอปัญหาพร้อม
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา โดย
ข้อเสนอแนะจะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรทัง้ในส่วน
ย่อยและส่วนรวม
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วัตถปุระสงค์
 ระบบข้อเสนอแนะเป็นกิจกรรมทีส่นบัสนนุให้บคุคลากรทีป่ฏบิตังิาน
ได้แสดงความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  โดยเน้นทีพ่นกังานในองค์กร เพราะ
เชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติงานย่อมรู้ปัญหาต่าง ๆ  ได้ดีกว่าบุคคลภายนอก ระบบ
ข้อเสนอแนะ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกในเรื่องของการท�างานและ
แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร
 2. เพื่อก่อให้เกิดขวัญและก�าลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งาน โดยใช้พนักงานฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน
 3. เพื่อยกระดับงานและวิธีการท�างานแบบใหม่ อันก่อให้เกิด
คุณภาพในงาน
 4. เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรได้มีการพัฒนาและปรับปรุงได้อย่าง
ต่อเนื่องและอย่างเป็นระบบ

เป้ำหมำยปี	2560
 • จ�านวนข้อเสนอแนะ (Kaizen 
Suggestion) ไม่น้อยกว่า 60 ข้อเสนอ
แนะ/รอบกิจกรรม (โดย บุคลากรของ 
ภาควิชา ส�านักงานเลขานุการ หน่วยงาน 
ศูนย์ โครงการ สามารถส่งข้อเสนอแนะ
ได้มากกว่า 1 โครงการ)
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นิยามไคเซ็น ่

ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ไคเซ็น (Kaizen)”
ของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หมายถึง การปรับปรุง 
อย ่ างต ่อ เนื่ อง (Cont inuous 
Improvement) โดยใช้ระบบกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน�าองค์กรไปสู่สิ่ง
ที่ดีกว่าเดิม (Change for Better)    
การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง เป็นหน้าที่
ของทกุคน ทีจ่ะต้องท�าทกุกระบวนการ
ท�างาน และจะต้องปรับปรุงตลอดเวลา 
(ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา)



Kaizen	คืออะไร	
 • Kaizen (ไคเซ็น) หมายถึง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง       
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน
 • การปรับปรุง (Improvement) เป็นหน้าที่ของทุกคน (Every 
Level) เป็นแนวคดิทีมุ่ง่เก่ียวกับกระบวนการท�างาน (Every Process) 
และจะปรับปรุงตลอดเวลา (Every Time) 
 • ชาวญี่ปุ่นมีค�ากล่าวที่ว่า “ไม่มีสักวันเดียวที่จะผ่านไป โดยไม่มี
การปรับปรุงส่วนใดในองค์กร”

เหตุผลที่ต้องท�ำต้องท�ำไคเซ็น	

  เพราะโลกเปลี่ยนแปลง คู่แข่งพัฒนา ลูกค้าต้องการ 
ท�างานล่าช้า พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
 o โลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล หากยังท�างานแบบเดิม ๆ โดยไม่
ปรับปรุง จะแข่งขันสู้คู่แข่งไม่ได้ 
 o เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมกับคู่แข่ง ไคเซ็นเป็นเคร่ืองมือ
หนึ่งที่จะช่วยตอบโจทย์ Innovation, Impact, Engagement ตาม
มาตรฐานประกันคุณภาพระดับนานาชาติ AACSB
 o เพ่ือให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ 
ABEST21 ที่คณะจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
 o นกัศกึษาและผูรั้บบริการต้องการกระบวนการท�างานทีม่คีณุภาพ 
และรวดเร็ว 
 o เพื่อพัฒนาทักษะในการปรับปรุงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการท�างานของพนักงาน
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ประโยชน์ของกำรท�ำไคเซ็น

 • สนับสนุนให้เกิด “การใช้ความคิด” ไม่ใช่ 
“การตรากตร�าท�างาน”
 • มุง่ทีจ่ะลดเลกิภาระทีไ่ม่จ�าเป็น หรือเปลีย่น
ไปใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า
 • ท�าเพื่อความสะดวกสะบายในการท�างาน
ของตนเอง



ไคเซ็นช่วยให้เราท�างาน …
 • น้อยลง สะดวกสะบายมากขึ้น
 • ง่ายขึ้น ไม่ล�าบากเหมือนก่อน
 • ผิดพลาดน้อยลง ไม่หงุดหงิด
เหมือนก่อน
 • ปลอดภยัย่ิงข้ึน ไม่มคีวามเสีย่งภยั
ใด ๆ 
 • มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รู้สกึ
ภูมิใจในคุณค่าของตนเอง 
 

เราท�าไคเซ็นเพื่อใคร

สุดท้าย งานที่ตนเองท�านั้นก็คือ
งานที่ท�าให้กับองค์กร
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โครงสร้ำงคณะกรรมกำรไคเซ็น
• คณะกรรมการไคเซ็น ของคณะบริหารธุรกิจ มี 2 ชุด 
คณะกรรมการด�าเนินงานและตัดสินรางวัล  
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ก�าหนดขอบข่ายของข้อเสนอแนะ
 • ลงทะเบียนข้อเสนอแนะ
 • ประเมินข้อเสนอแนะและก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายรางวัล
 • ประเมินผลของระบบข้อเสนอแนะ
   

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมและประสานงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการส่งเสริมไคเซ็น
 • จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ไคเซ็น
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ไคเซ็น
 • จูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรร่วมเขียนข้อเสนอแนะไคเซ็น
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เคล็บลับไคเซ็น
 • ไคเซ็นถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่ง ที่จะต้องท�าอย่าง
ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
 • ไคเซ็นเป็นสิง่ทีเ่ราทกุคนท�าอยูใ่นชวีติประจ�าวนัอยูแ่ล้ว เพยีงแต่
เป็นการน�าสิง่ทีเ่คยปฏบิตัมิาด�าเนนิการอย่างจริงจังและมหีลกัการมากข้ึน
 • ไคเซ็นจะต้องท�าให้การท�างานง่ายข้ึนและมีต้นทุนลดลง หากท�า
แล้วก่อให้เกิดความยุ่งยาก จะไม่ถือว่าเป็นไคเซ็น
 • ไคเซ็นจะเน้นคนที่คุ้นเคยกับงาน และท�าเพื่อตัวเอง (ก่อน) 
 • ไคเซ็นเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ท�าได้

ไคเซ็น

ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

QCCVS

 • ไคเซ็นท�าได้คนเดียว แต่ QCC ต้องม ี3-10 
คน
 • ไคเซ็นท�าได้ในระยะเวลาสั้น แต่ QCC มีระยะ
เวลานานกว่า
 • ไคเซ็นเน้นการแก้ไขที่มีแนวทางแก้ไขอยู่แล้ว 
แต่ QCC เน้นการแก้ไขปัญหาที่ยังไม่รู้สาเหตุ ไม่รู้
แนวทางแก้ไข
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ขั้นตอนกำรท�ำไคเซ็น
 

 1. ค้นหาจุดที่เป็นปัญหาโดยการสังเกต
 2. ส�ารวจสภาพสถานการณ์จริงของปัญหาในปัจจุบัน
 3. คิดค้นหาความคิดต่าง ๆ ให้มากที่สุดในการแก้ปัญหา
 4. คัดเลือกแนวคิดแล้วสร้างวิธีการที่เป็นรูปธรรม
 5. ปฏิบัติตามวิธีการที่ได้เสนอแนะไว้ และติดตามตรวจสอบ      
 การปรับปรุง
 6. แสดงผลที่ได้จากการปรับปรุง หรือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ 
 จริง 

จุดเริ่มต้นในกำรปรับปรุงมำจำกปัญหำ

 • ปัญหา คือ สถานการณ์หนึ่ง ๆ 
ทีเ่ข้ามา แล้วเราอดึอดั ไม่สบายใจ ไม่ชอบ 

 • เราเรียนรู้สาเหตุของปัญหา 
เพื่อปรับปรุง แก้ไขสถานการณ์
ให้รู้สึกเบาสบาย แล้วสถานการณ์
นั้นก็ผ่านไป 

 • ไคเซ็น มีไว้เพ่ือแก้สถานการณ์
หนึ่ง ๆ ที่เราไม่ชอบ 



คู่มือกิจกรรม Kaizen 17

Big Q : QCDSMPEE
 o คุณภาพ (Quality)
 o ต้นทุน (Cost)
 o การส่งมอบ (Delivery)
 o ความปลอดภัย (Safety)
 o ขวัญก�าลังใจ (Moral)
 o ผลิตภาพ (Productivity)
 o สิ่งแวดล้อม (Environment)
 o จริยธรรม (Ethic)

ประเภทของปัญหำ
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ตัวอย่ำงกิจกรรมที่ปรับปรุงได้ด้วยไคเซ็น
• การปรับปรุงความปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
• การปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 
• การปรับปรุงวิธีการท�างาน ขั้นตอนการท�างาน
• การปรับปรุงการเคลื่อนย้ายวัสดุ เอกสารต่าง ๆ
• การปรับปรุงบริการต่อนักศึกษา หรือบริการลูกค้าภายใน
• การประหยัดพลังงาน วัสดุ เครื่องใช้ส�านักงาน
• การปรับปรุงรูปแบบของเอกสาร
• การปรับปรุงการสื่อสาร การประสานงาน
• การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง หรือความผิดพลาดของงาน 
• การคิดค้นบริการรูปแบบใหม่ ๆ กระบวนการท�างานใหม่ ๆ 

เรื่องเล็ก	ๆ	ก็เป็นปัญหำแต่ถ้ำปรับปรุงได้
ก็เป็นไคเซ็นแล้ว
• ท�าอย่างไรจะลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
• ท�าอย่างไรจะส่งจดหมายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
• ท�าอย่างไรจึงจะจดจ�าชื่อนักศึกษาได้
• ท�าอย่างไรที่จะประหยัดเครื่องเขียน
• ท�าอย่างไรจึงจะลดการท�างานล่วงเวลา
• ท�าอย่างไรจึงจะท�างานให้ง่ายกว่านี้
• ท�าอย่างไรงานนี้จึงจะไม่น่าเบื่อ / ไม่ผิดพลาด
• ท�าอย่างไรพื้นห้องจึงไม่สกปรก
• ท�าอย่างไรจึงจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างาน 
• ฯลฯ
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 • เป็นระบบที่รวบรวมความคิด หรือ ข้อเสนอแนะจ�านวนมาก
ของพนักงานทุกระดับ มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
 • เป็นระบบที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้
แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานย่อมรู้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้ดีกว่าบุคคลภายนอก 
 • บุคลากรเป็นผู้ค้นหาปัญหา เขียนข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปรับปรุง เสนอให้ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ 
 • ข้อเสนอแนะจะต้องมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงคณุภาพ ทัง้ต่อ
ส่วนย่อยและส่วนรวมขององค์กร
 • พนกังานจะได้รบัรางวลัตอบแทนทกุข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อองค์กร 

ระบบข้อเสนอแนะ
(SuggestionSystem:	SS)



ข้อดีของระบบข้อเสนอแนะ 
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�างาน
 • ก่อให้เกิดขวัญและก�าลังใจและความพึงพอใจในการท�างาน
 • ยกระดับงานและวิธีท�างาน ท�าให้เกิดคุณภาพในงาน
 • องค์กรได้มกีารพฒันาและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่งและอย่างเป็น
ระบบ 

จุดเริ่มต้นของกำรท�ำไคเซ็น
 คือ การเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติ 
 และสร้างแนวคิดในการปรับปรุงงาน

ควำมเชื่อด้ำนลบ
(Limiting	Beliefs)	
 • คือ พันธนาการทางความคิด เกิดจากแต่ละเหตุการณ์รวมเข้า
มาเป็นประสบการณ์ของบุคคลนั้น ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรม และ      
ขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งและมีพลัง 
 • เช่น ความเชื่อว่า “ตัวเองไม่ดีพอ ท�าอะไรก็ไม่ส�าเร็จ” 
 • ความเชื่อว่า “ท�าดีไป ก็ไม่มีใครเห็น”
 • ความเชื่อว่า “งานเดิมออกแบบไว้ดีอยู่แล้ว ไม่มีอะไรจะต้อง
ปรับปรุง” เป็นต้น  
 เรามีความเชือ่อะไร ท่ีไม่เป็นประโยชน์กบัเรา หรอืจ�ากดัตัวเราไว้?

คู่มือกิจกรรม Kaizen20
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ควำมเชื่อด้ำนบวก	
 • ความเชื่อด้านบวก จะผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า 
 • ตัวอย่างความเชื่อ ด้านบวก เช่น “เชื่อในความก้าวหน้าและ
ความสามารถของมนุษย์”
 • เชื่อว่า “คนเราสามารถพัฒนาได้”  
 • เชื่อว่า “ท�าดี ย่อมได้ดี ท�าชั่ว ย่อมได้ชั่ว”
 • เชื่อว่า “เราสามารถท�าวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้จะต้อง
ดีกว่าวันนี้”

ตัวอย่ำงของกำรปรับเปลี่ยนทัศนคต	ิ/	
แนวคิด
 • เดิม : ปัญหา ก็รอคนอื่นมาแก้ 
 • ใหม่ : ปัญหา ก็แค่สถานการณ์หนึง่ ซ่ึงแตกต่างจากทีค่าดหวงัไว้ 
เป็นผลให้อารมณ์ขุ่นมัว เมื่อแก้ไขแล้ว ก็จะผ่านไป และท�าให้เราเบาสบาย 



คู่มือกิจกรรม Kaizen22

อย่ายึดติดกับความคิดเดิม ๆ ให้ลอง…

 • เลิก สิ่งที่เป็นความสูญเปล่า ที่ระบุไม่ได้ว่า
 “ท�าไปแล้วได้อะไร”
 • ลด คน เวลา รูปแบบ ข้อยกเว้น
 • เปลีย่น วธิกีารท�างาน เปลีย่นปัจจัยน�าเข้า เปลีย่นจากสิง่เดิม

 "ไอเดียดี แต่ไม่มีงบประมาณ" 
 "ไอเดียดี แต่มีปัญหาทางเทคนิค"
 "ไอเดียดี แต่ไม่มีบุคลากร"
 

ไอเดียท่ีไม่สามารถน�าไปปฏิบติัได้
คอืไอเดียท่ีไม่ดี 

แนวคิด	เลิก-ลด-เปลี่ยน	
เพื่อกำรปรับปรุงงำน

ไอเดียที่ดีต้องน�ำมำปฏิบัติได้



ระบบข้อเสนอแนะ
แบบไคเซ็น
(Kaizen	
Suggestion	
System)

• ข้อเสนอแนะ คือ บัตรแห่งความสุข 
มีทุกข์ให้เขียน 
• ใครทุกข์ คนนั้นเขียน 
• แก้ทุกข์ด้วยตัวเราเอง
• ถ้าอยากมีความสุข ให้แก้ไข 
• ก้าวข้ามความเชื่อด้านลบ ไปสู่ความ
เชื่อด้านบวก ทั้งต่อตนเองและต่อ    
ผู้อื่น (+,+)

ขอบข่ำยของข้อเสนอแนะ
 • การปรับปรุงงาน การลดขั้นตอน และการลดความยุ่งยากของ
พนักงาน
 • การประหยัดพลังงาน วัสดุ และทรัพยากร
 • การปรับปรุงอนามัยและสภาพแวดล้อมการท�างาน
 • การปรับปรุงอุปกรณ์และขั้นตอนการท�างาน
 • การปรับปรุงคุณภาพการบริการ
 • แนวความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่
 • การบริการลูกค้าและความสัมพันธ์ของลูกค้า
 • ความเสี่ยงและความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะจะต้องไม่ขดัต่อ
นโยบายขององค์กร
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 • เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ สิทธิ์ในการจัดการ 
 • เป็นเรื่องที่เขียนต�าหนิบุคคลอื่นเป็นการส่วนตัว ไม่เก่ียวข้อง
กับงาน
 • เป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเพียงความคิด ไม่มีการชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติ หรือไม่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 
 • เป็นข้อเสนอแนะที่เสนอซ้ือเครื่องจักรใหม่รวมถึงการก่อสร้าง
อาหารใหม่และเพิ่มจ�านวนคน ยกเว้นมีเหตุผลอันสมควร 
 • เป็นกิจกรรมทีต้่องเก่ียวข้องกับบคุคลหรือหน่วยงานภายนอก
 • เป็นสิ่งที่หน่วยงานก�าลังด�าเนินการ หรือด�าเนินการเสร็จสิ้นไป
แล้ว
 • เป็นกิจกรรมที่มีผู้เคยเสนอ และได้ด�าเนินการไปแล้ว (ยกเว้น
แต่มีจุดเพิ่มเติมที่ดีกว่าเดิม)
 • เป็นแนวคิดที่สมควร
ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว อาทิ การ
แก้ไขสิ่งที่ช�ารุดหรือเสียหาย
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้
ระยะเวลานานจึงจะเหน็ผลได้ชดั 
 • เป็นแนวคดิทีเ่คยเสนอ
มาและไม่ได้รบัการพจิารณาเพือ่
ปฏิบัติ

แนวคิดที่ไม่สำมำรถลงทะเบียนข้อเสนอแนะ
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ตัวอย่ำงข้อเสนอแนะที่รับพิจำรณำ

ข้อเสนอแนะเพื่อลด
เวลาการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ข้อเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ
งานของพนักงาน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การประหยัดก�าลังคน 

วัสดุ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ภายในองค์กร

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการใช้งาน
อุปกรณ์ต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงสภาพ
การท�างานด้านความ

ปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงคุณภาพ
ของการให้บริการ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
ที่เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
ขององค์กร

ข้อเสนอแนะในการ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
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ตัวอย่ำงข้อเสนอแนะไคเซ็น

  

ตารางท่ี 1 

ปัญหา (กอ่นไคเซ็น) => มุมมอง รายละเอยีดไคเซน็ => 
ลงมอืแล้ว (หลังไคเซน็) 

ดำเนินการ 
แล้ว 

ยังไมไ่ด ้
ดำเนินการ 
แล้ว 

รายละเอยีดไคเซน็ => ความคดิ 

 

ในใบลาหยดุประจำปีมรีหสัประจำตวัพนักงานเขยีนอยู่ แต่ใน
ใบลาหยดุชดเชยไม่ม ีทำใหเ้วลาบันทึกวันลาหยดุประจำปีใน 
Excel ต้องตรวจสอบรหสัประจำตัวพนกังานทุกคร้ัง 

สร้างพืน้ท่ีสำหรับกรอกรหสัประจำตัวพนกังานในใบลาหยดุ
ชดเชยดว้ย 

มรีหสัประจำตวัพนกังานในใบลาหยดุชดเชยแล้ว ทำใหไ้มเ่สียเวลาตรวจสอบอีก 
 

เร่ือง (หัวข้อไคเซ็น) 
ประเภทไคเซ็น 

1) ส่งเสรมิประสิทธภิาพงานธรุการ ประสิทธภิาพในการทำงาน 2) ลดการใชแ้รงงาน พลงังาน วัสดุ พัสดุ คา่ใชจ่้าย เปน็ตน้ 3) ไคเซน็เครือ่งจักร เครือ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ ์
เปน็ตน้ 4) ไคเซน็การรกัษาความปลอดภยั การบำรงุรกัษา เปน็ตน้ 5) เพ่ิมผลติภาพและลดต้นทนุการผลติ 6) ไคเซน็ความปลอดภยั ชวีอนามัย สภาพแวดล้อมในทีท่ำงาน 7) ใช้
สินคา้ตำ่กว่ามาตรฐาน สินคา้เสีย ซำ้ 8) ปอ้งกนัการทำงานผิดพลาด 9) สนับสนุนการขาย พัฒนาบรกิาร 10) เพ่ิมระเบยีบวินัย เพ่ิมกำลงัใจ 11) อ่ืน ๆ (....................) 
 

หมายเลขประเภท 
ไคเซ็นใบลาหยดุชดเชย 

ประสทิธิผลแบบรูปธรรม แบบนามธรรม 

เขียนอธิบายใหเ้ข้าใจง่ายดว้ยภาพเท่าท่ีทำได้ 

ในการทำงานและในท่ี
ทำงานของตนเอง KAIZEN รายงาน (ดำเนนิการแล้ว) ✓

✓

✓

คำปรกึษา (ยังไม่ได้ดำเนนิการ) 

ยุ่งยาก = เสียแรงและเวลา 

ผลเป็นตัวเงิน (จำนวนเงิน) 
การพฒันาความสามารถ การพฒันาบุคลากร 
(เงินสนับสนุน) 

มปีระโยชน ์

ดำเนนิการจรงิ 

คำแนะนำ การชว่ยเหลือ (OJT โดยหัวหน้างาน) 

คำแนะนำ คำชีแ้นะ (OJT โดยหัวหน้างาน) 

● ไดรั้บ 500 เยน ซึง่มผีูผ้ลักดนัเป็นคนตัดสนิเน้ือหาไคเซน็และผูเ้ขยีนไคเซน็ 
● ไคเซน็ทีม่คีะแนนมากว่า 41 คะแนน จะใชเ้กณฑป์ระเมนิของตารางที ่2 ตัดสนิว่าจะไดรั้บ 1,000เยน หรือ
ไดเ้ขา้รอบถัดไป 
 

ความคิด 

มมุมอง 
- - - 

มากกว่า 41 
คะแนน 

100 เยน 
น้อยกว่า 16 คะแนน 

300 เยน 
16 – 25 คะแนน 

500 เยน 
26 – 40 คะแนน 

1,000 เยน หรือ 
ไดเ้ขา้รอบถัดไป 

● เงนิสนบัสนุน
รายงานของกลุ่ม 
คือ จำนวนเงิน x 
จำนวนคนในกลุ่ม 
แตส่มาชกิในกลุ่ม
ต้องไมเ่กิน 8 คน 

 

300 เยน 
16 – 25 คะแนน 

500 เยน 
26 – 40 คะแนน 

มปีระโยชนด์ี มปีระโยชนด์มีาก 

สิง่ตอบแทน (รางวัลดเีดน่ รางวัลพเิศษ) คำแนะนำ คำตอบ ขอ้คดิเห็น เสนอให้เขา้รอบถัดไป 

ระยะเวลาท่ีลดลง ........................พนัเยน/ปี .........................ชัว่โมง/ปี 

คุณโอคาดะ ผูผ้ลักดนัของสงักดั 

(ประสิทธิผลจริง 
ประสิทธิผลท่ีคาดหวัง) 

ทำไว้ล่วงหนา้ 

ทำใหต้ายตวั 

ใชก้ลยุทธ ์ทำไว้ล่วงหนา้ ทำให้ตายตัว กับ 
ส่ิงท่ีต้องทำบ่อย  ๆเป็นไคเซน็ท่ีดมีากครับ  

หวังว่าจะมไีคเซน็ท่ีใช้กลยุทธอ์อกมาอีกนะครับ 

ทำใหก้ารจดัการงานธุรการง่ายดว้ยการทำใหต้ายตวั
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ตัวอย่ำงข้อเสนอแนะไคเซ็น

　

ตารางท่ี 1 

ปัญหา (กอ่นไคเซ็น) => มุมมอง รายละเอยีดไคเซน็ => 
ลงมอืแล้ว (หลังไคเซน็) 

ดำเนินการ 
แล้ว 

ยังไมไ่ด ้
ดำเนินการ 
แล้ว 

เมาสท่ี์ทุกคนใช้เป็นแบบ
ใหม่ซึ่งมีแสงสีแดงลอด
ออกมา รู้สึกหงุดหงิดท่ีต้อง
กระพริบตาบ่อย ๆ ซึ่งมี
ผลใหท้ำงานยากเล็กนอ้ย 
 

ตัดซองจดหมายท่ีใชแ้ล้ว 
(สีนำ้ตาล) แล้วใช ้
กาวสองหนา้ติดบน 

ท่ีรองเมาส ์ใช ้
ซองจดหมายท่ีใชแ้ล้ว

ไมม่ค่ีาใชจ้า่ย! 

แสงสีแดงไมล่อดออกมา ประสิทธิภาพในการทำงานเพิม่ข้ึน! !  ไมรู้่สึกหงุดหงิด!  
ไคเซน็! !  ทุกคนพอใจมาก! ! 

เร่ือง (หัวข้อไคเซ็น) 
ประเภทไคเซ็น 

1) ส่งเสรมิประสิทธภิาพงานธรุการ ประสิทธภิาพในการทำงาน 2) ลดการใชแ้รงงาน พลงังาน วัสดุ พัสดุ คา่ใชจ่้าย เปน็ตน้ 3) ไคเซน็เครือ่งจักร เครือ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ ์
เปน็ตน้ 4) ไคเซน็การรกัษาความปลอดภัย การบำรงุรกัษา เปน็ตน้ 5) เพ่ิมผลติภาพและลดต้นทนุการผลติ 6) ไคเซน็ความปลอดภยั ชวีอนามัย สภาพแวดล้อมในทีท่ำงาน 7) ใช้
สินคา้ตำ่กว่ามาตรฐาน สินคา้เสีย ซำ้ 8) ปอ้งกนัการทำงานผิดพลาด 9) สนับสนุนการขาย พัฒนาบรกิาร 10) เพ่ิมระเบยีบวินัย เพ่ิมกำลงัใจ 11) อ่ืน ๆ (....................) 
 

หมายเลขประเภท 

ทำใหไ้มต้่องกระพริบตาบอ่ย ๆ ไมก่ระสับกระส่าย ประสิทธิภาพในการทำงานเพิม่ข้ึน! ! 

เพ่ิมประสทิธภิาพทางธรุการและประสทิธภิาพในการทำงาน ปอ้งกันการทำงานพลาด 

ประสทิธิผลแบบรูปธรรม แบบนามธรรม 

เขียนอธิบายใหเ้ข้าใจง่ายดว้ยภาพเท่าท่ีทำได้ 

ในการทำงานและในท่ี
ทำงานของตนเอง KAIZEN 

รายงาน (ดำเนนิการแล้ว) ✓

✓

✓

คำปรกึษา (ยังไม่ได้ดำเนนิการ) 

วูบวาบ 

วูบวาบ 

วูบวาบ 

ประยุกตใ์ช ้

เปล่ียนสีท่ีรองเมาส ์

ผลเป็นตัวเงิน (จำนวนเงิน) 
การพฒันาความสามารถ การพฒันาบุคลากร 
(เงินสนับสนุน) 

มปีระโยชน ์

ดำเนินการจริง 

คำแนะนำ การชว่ยเหลือ (OJT โดยหัวหน้างาน) 

คำแนะนำ คำชีแ้นะ (OJT โดยหัวหน้างาน) 

● ไดรั้บ 500 เยน ซึง่มผีูผ้ลักดนัเป็นคนตัดสนิเน้ือหาไคเซน็และผูเ้ขยีนไคเซน็ 
● ไคเซน็ทีม่คีะแนนมากว่า 41 คะแนน จะใชเ้กณฑป์ระเมนิของตารางที ่2 ตัดสนิว่าจะไดรั้บ 1,000เยน หรือ
ไดเ้ขา้รอบถัดไป 

ความคิด 

มมุมอง 
- - - 

มากกว่า 41 
คะแนน 

100 เยน 
น้อยกว่า 16 คะแนน 

300 เยน 
16 – 25 คะแนน 

500 เยน 
26 – 40 คะแนน 

1,000 เยน หรือ 
ไดเ้ขา้รอบถัดไป 

● เงินสนับสนุน
รายงานของกลุ่ม 
คือ จำนวนเงิน x 
จำนวนคนในกลุ่ม 
แต่สมาชกิในกลุ่ม
ต้องไมเ่กิน 8 คน 

 

300 เยน 
16 – 25 คะแนน 

500 เยน 
26 – 40 คะแนน 

มปีระโยชนด์ี มปีระโยชนด์มีาก 

สิง่ตอบแทน (รางวัลดเีดน่ รางวัลพเิศษ) คำแนะนำ คำตอบ ขอ้คดิเห็น เสนอให้เขา้รอบถัดไป 

ระยะเวลาท่ีลดลง ........................พนัเยน/ปี .........................ชัว่โมง/ปี 

ไคเซน็สภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อสุขภาพของพนกังาน 

คุณฮ โิรชิ ผูผ้ลักดนัของสงักดั 

(ประสิทธิผลจริง 
ประสิทธิผลท่ีคาดหวัง) 

คิดวา่เพิม่ประสิทธิภาพในการทำงานได ้ 
ขอบคุณสำหรับไคเซน็ครับ 

 

รายละเอียดไคเซน็ =>ความคิด 

 

         ทำใหไ้มก่ระสบักระสา่ยดว้ยการเปลีย่นสี
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ตัวอย่ำงข้อเสนอแนะไคเซ็น

  

　

ตารางท่ี 1 

ปัญหา (กอ่นไคเซ็น) => มุมมอง รายละเอยีดไคเซน็ => 
ลงมอืแล้ว (หลังไคเซน็) 

ดำเนินการ 
แล้ว 

ยังไมไ่ด ้
ดำเนินการ 
แล้ว 

รายละเอียดไคเซน็ =>ความคิด 

 

ตอนติดต่อเร่ืองการกรอกใบสมคัรใชวิ้ธีบอกด้วยปากเปล่า 

ทำใหต้อ้งบอกวิธีกรอกทางโทรศพัทบ์อ่ย ๆ 
 

ทำตัวอย่างวิธีกรอกลงใน

สำเนาใบสมคัร  
ก่อนแจกจา่ย 

 

ทำไวล่้วงหน้า ทำให้เข้าใจ 

ทำเป็นตวัอยา่ง 

เข้าใจวิธีกรอกได้งา่ยข้ึนกว่าเมือ่ก่อน ลดการสอบถามได้ 

 

เร่ือง (หัวข้อไคเซ็น) 
ประเภทไคเซ็น 

1) ส่งเสรมิประสิทธภิาพงานธรุการ ประสิทธภิาพในการทำงาน 2) ลดการใชแ้รงงาน พลงังาน วัสดุ พัสดุ คา่ใชจ่้าย เปน็ตน้ 3) ไคเซน็เครือ่งจักร เครือ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ ์
เปน็ตน้ 4) ไคเซน็การรกัษาความปลอดภยั การบำรงุรกัษา เปน็ตน้ 5) เพ่ิมผลติภาพและลดต้นทนุการผลติ 6) ไคเซน็ความปลอดภยั ชวีอนามัย สภาพแวดล้อมในทีท่ำงาน 7) ใช้
สินคา้ตำ่กว่ามาตรฐาน สินคา้เสีย ซำ้ 8) ปอ้งกนัการทำงานผิดพลาด 9) สนับสนุนการขาย พัฒนาบรกิาร 10) เพ่ิมระเบยีบวินัย เพ่ิมกำลงัใจ 11) อ่ืน ๆ (....................) 
 

หมายเลขประเภท 

ตัวอย่างการกรอกใบสมคัร 

สง่เสรมิประสทิธภิาพทางธรุการและประสทิธภิาพในการทำงาน 

ประสทิธิผลแบบรูปธรรม แบบนามธรรม 

เขียนอธิบายใหเ้ข้าใจง่ายดว้ยภาพเท่าท่ีทำได้ 

ในการทำงานและในท่ี
ทำงานของตนเอง KAIZEN 

รายงาน (ดำเนนิการแล้ว) ✓

✓

✓

คำปรกึษา (ยังไม่ได้ดำเนนิการ) 

สรุปคือต้องอธิบายซ้ำ ๆ บ่อย ๆ  

ยุ่งยากไมม่ปีระสิทธิภาพ 

ติดตอ่สอบถามลำบาก 

ผลเป็นตัวเงิน (จำนวนเงิน) 
การพฒันาความสามารถ การพฒันาบุคลากร 
(เงินสนับสนุน) 

มปีระโยชน ์

ดำเนนิการจรงิ 

คำแนะนำ การชว่ยเหลือ (OJT โดยหัวหน้างาน) 

คำแนะนำ คำชีแ้นะ (OJT โดยหัวหน้างาน) 

● ไดรั้บ 500 เยน ซึง่มผีูผ้ลักดนัเป็นคนตัดสนิเน้ือหาไคเซน็และผูเ้ขยีนไคเซน็ 
● ไคเซน็ทีม่คีะแนนมากว่า 41 คะแนน จะใชเ้กณฑป์ระเมนิของตารางที ่2 ตัดสนิว่าจะไดรั้บ 1,000เยน หรือ
ไดเ้ขา้รอบถัดไป 

ความคิด 

มมุมอง 
- - - 

มากกว่า 41 
คะแนน 

100 เยน 
น้อยกว่า 16 คะแนน 

300 เยน 
16 – 25 คะแนน 

500 เยน 
26 – 40 คะแนน 

1,000 เยน หรือ 
ไดเ้ขา้รอบถัดไป 

● เงินสนับสนุน
รายงานของกลุ่ม 
คือ จำนวนเงิน x 
จำนวนคนในกลุ่ม 
แต่สมาชกิในกลุ่ม
ต้องไมเ่กิน 8 คน 

 

300 เยน 
16 – 25 คะแนน 

500 เยน 
26 – 40 คะแนน 

มปีระโยชนด์ี มปีระโยชนด์มีาก 

สิง่ตอบแทน (รางวัลดเีดน่ รางวัลพเิศษ) คำแนะนำ คำตอบ ขอ้คดิเห็น เสนอให้เขา้รอบถัดไป 

ระยะเวลาท่ีลดลง ........................พนัเยน/ปี .........................ชัว่โมง/ปี 

ผูผ้ลักดนัของสงักดั 

(ประสิทธิผลจริง 
ประสิทธิผลท่ีคาดหวัง) 

การแจง้ข่าวสารอย่างชดัเจนแก่ลูกค้า  
ถือเป็นกลยุทธท่ี์ดคีรับ 

 

* เอกสารบางส่วนดดัแปลงจากกองบรรณาธิการ

ทำใหเ้ข้าใจง่ายดว้ยตวัอยา่งสนิค้า
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วิธีกำรเขียนข้อเสนอแนะ
ให้ใช้แบบฟอร์มแจงข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการก�าหนด ซึ่งในแบบ
ฟอร์มจะประกอบด้วยหัวข้อที่จ�าเป็นต่อการประเมินดังนี้
 • ปัญหาที่พบ / สภาพก่อนการปรับปรุง
 • รายละเอียดการปรับปรุงพัฒนา
 (หรือ “สาระของการปรับปรุง”)
 • ประโยชน์ที่ได้รับ 

วิธีเขียนปัญหำและสภำพก่อนกำรปรับปรุง
 1. จะต้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับงาน ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว
 2. อธิบายปัญหาให้ชัดเจน 
  2.1 ใช้รูปช่วย
  2.2 ใช้ตัวเลข (เช่น เวลาที่สูญเสีย เวลาที่รอคอย จ�านวน
ครั้งของการไม่ได้ตามแผน ร้อยละความพึงพอใจที่ต�่ากว่าเกณฑ์)
 3. ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
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วิธีเขียนรำยละเอียดกำรปรับปรุง	/	พัฒนำ

1) ระบุวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

 o ตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม  “ทางเดินแคบ - ท�าให้กว้างขึ้น” 
 o ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น “ทางเดินแคบ - ท�าให้กว้างขึ้น
โดยการจัดผังทางเดิน จัดวางสิ่งของต่าง ๆ  ให้เป็นระเบียบ และท�าป้าย
บอกทาง

2) เปรียบเทียบก ่อนและหลังการ

ปรับปรุง :

  แสดงให ้ เข ้ า ใจได ้ง ่ ายที่สุดว ่า ได ้
ปรับปรุงที่ใด อย่างไรบ้าง นิยมเขียน
ภาพแสดงการเปรียบเทียบระหว่างก่อน
และหลังการปรับปรุง
3) กระบวนการด�าเนินการปรับปรุง :

  สรุปว ่ าป รับปรุงอะ ไร อย ่ าง ไร        
ก่อให้เกิดประสิทธิผลเช่นไร ควรแสดง
ด้วยภาพ 
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วิธีเขียนประโยชน์ที่ได้รับ	

การบาดเจ็บจากการท�างาน
ลดลง
(พนักงานขาดงาน
จากอุบัติเหตุลดลง)

ไม่ได้ยินเสียงบ่น
จากนักศึกษาอีกเลย
(ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์)

การบริการดีขึ้น
ไม่ต้องให้ลูกค้าคอยอีก
(ลดเวลารอคอย)

ระบุประสิทธิผลในหลาย ๆ  ด้าน ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม

ปลอดภัยข้ึน ไม่เกิดการ
ตกหล่นอีก
(จ�านวนอุบัติเหตุลดลง)
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ช่องทำงกำรรับข้อเสนอแนะ

คุณกิ่งกาญจน์ แสงอาทิตย์ เลขานุการคณบดี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำรส่งเสริมข้อเสนอแนะ

 • มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมไคเซ็น 
เพื่อให้ความรู้ และข่าวสารเก่ียวกับระบบข้อเสนอแนะผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ขององค์กร 
 • หัวหน้างานมีบทบาทส�าคัญมากที่จะท�าให้ผู ้ใต้บังคับ
บัญชาของตน เกิดความสนใจและส่งข้อเสนอแนะการปรับปรุง
 • การส่งเสริมในระยะแรกจะเน้นปริมาณส�าคัญกว่า
คุณภาพ 
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หน้ำที่ของหัวหน้ำงำนต่อกิจกรรมไคเซ็น

 • เป็นผู้น�าในการด�าเนินกิจกรรมไคเซ็น
 • ก�าหนดให้มกีารประชมุสมาชกิโดยสม�า่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง
 • ให้ค�าแนะน�าในการเขียนข้อเสนอแนะของสมาชิก
 • กระตุ้น ส่งเสริม ให้สมาชิกร่วมกันเขียนข้อเสนอแนะส่งอย่าง
ต่อเนื่อง
 • ติดตาม ดูแล ให้สมาชิกด�าเนินการปรับปรุง
 • ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการด�าเนินกิจกรรมไคเซ็น 



ต้นไม้ของหัวหน้ำงำน

 • เป็นเทคนคิหนึง่ทีช่่วยเสริมสร้างบรรยากาศและส่งเสรมิการส่ง
ข้อเสนอแนะ ทุก ๆ ข้อเสนอแนะที่ส่งให้แก่คณะกรรมการ จะได้รับใบไม้
เพื่อน�าไปติดที่ต้นไม้ของหัวหน้างาน (และหัวหน้าภาควิชา) หน่วยงานใด
ส่งข้อเสนอแนะมาก ต้นไม้แห่งความสุขก็จะเบ่งบานออกใบสวยงาม
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กำรประเมินผลระบบข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการด�าเนินงานและพิจารณาข้อเสนอแนะ จะวัดผลจาก
 • จ�านวนข้อเสนอแนะที่ได้รับเฉลี่ยต่อคนต่อปี
 • สัดส่วนประเภทของเนื้อหาของข้อเสนอแนะ เพื่อน�าไปส่งเสริม
การเสนอข้อเสนอแนะในประเภทที่ไม่ได้รับความสนใจ
 • ร้อยละของข้อเสนอแนะที่น�าไปปฏิบัติได้จริง
 • แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ�านวนข้อเสนอแนะ
 • ผลประโยชน์ที่คาดว่าองค์กรจะได้รับ ฯลฯ
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Kaizen 
Awareness

4 อย่า 1 ยอม
 เพื่อการเพิ่มผลผลิต

1. อย่าเป็นคนดื้อ
2. อย่าเป็นกบอยู่ในกะลา
3. อย่าเป็นน�า้ชาล้นถ้วย
4. อย่าเจ็บป่วยแล้วไม่ยอมรักษา

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพชีวิตในการท�างาน 
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ไคเซ็น..
..เปลี่ยน
แล้ว...ดี
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• เปลี่ยนมุมมอง (Point of         )
• เปลี่ยนวิธีคิด                         

• เปลี่ยนวิธีการท�างาน (Way of Working)

Changes

Better
for

View


