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ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดสรรงานให้กบั พนักงานส่ ง
เอกสารของบริ ษทั U INFO & U Delivery จากัด มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับไคเซ็น
2.1.1 ความหมายของไคเซ็น
2.1.2 ประโยชน์ของการทาไคเซ็น
2.1.3 เทคนิคการคิดวิธีการปรับปรุ งECRS
2.1.4 แนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุ งแบบไคเซ็น (Kaizen)
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับไคเซ็น
ไคเซ็ น เป็ นระบบเสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ งงานที่ มี แ นวคิ ด เฉพาะ ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด พลัง ในการ
เปลี่ ย นแปลงเป็ นอย่า งยิ่ ง ประเทศญี่ ปุ่ นเป็ นต้น ก าเนิ น ของแนวคิ ด นี้ ไคเซ็ น ได้ถู ก น ามาใช้ อ ย่า ง
กว้างขวางในการพัฒนางานด้านต่างๆและก่อให้เกิดความสาเร็ จอย่างมากมายหัวใจของไคเซ็นคือหลัก
ของผลลัพ ธ์ และเป็ นกุญ แจที่ ส าคัญดอกหนึ่ งในระบบการบริ หารของแบบญี่ ปุ่ นและสามารถนามา
ประยุกต์เพื่อการปฏิบตั ิที่จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก (วิทยา ตันสุ วรรณนนท์, 2547:1)
2.1.1 ความหมายของไคเซ็น
ไคเซ็ นเป็ นภาษาญี่ ปุ่นที่ มีความหมายถึ งการปรับ ปรุ งอย่างต่อเนื่ องและตลอดไป (Continual
improvement) เนื่ องจากไค(KAI) แปลได้ว่าเป็ นการเปลี่ ยนแปลง (change) และเซ็ น (ZEN) หมายถึงดี
(good)โดยไคเซ็ น เป็ น แน วความคิ ด ของการปรั บ ป รุ งอย่ า งต่ อ เนื่ องที่ เน้ น การมี ส่ วน ร่ วม
(Participation)ของทุกคนเป็ นหลัก และเชื่อในเรื่ องปริ มาณของสิ่ งที่ทาการปรับปรุ งมากกว่าผลที่ได้จาก
การปรับปรุ ง(Return of Improvement) (นิพนธ์ บัวแก้ว, 2534:91)
ไคเซ็ น (Kaizen) เป็ นภาษาญี่ ปุ่ น หมายถึ ง การปรั บ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงอย่างไม่ หยุดยั้ง และยัง
หมายถึงวิธีการดาเนิ นการปรับปรุ งที่เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานปรัชญาของไคเซ็นถือ
ว่าวิถีชี วิตของคนเราเป็ นแห่ งการท างาน ชี วิตทางสั งคม และชี วิตทางครอบครั วที่ ควรจะได้รับ การ
ปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ ไคเซ็นในความหมายเชิ งการบริ หารงานอุตสาหกรรม จึงเป็ นการเปลี่ยนแปลง
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ที่ค่อยเป็ นค่อยไป และสม่าเสมอหรื อเป็ นการปรังปรุ งคุณภาพการทางานทันเวลา การบริ หารงานโดยไม่
บกพร่ อง การร่ วมมือกันทางานปรับปรุ งผลิตภาพในการทางาน(สมบัติ นพรัก:2549:1)
2.1.2 ประโยชน์ ของการทาไคเซ็น
การทาไคเซ็นเป็ นการสนับสนุนให้เกิด “การใช้ความคิด” ไม่ใช่ “การตรากตราทางาน”แต่มุ่งที่
จะลดหรื อเลิ กภาระที่ ไม่จาเป็ นหรื อเปลี่ ยนไปสู ้ วิธีอื่นที่ เหมาะสมกว่า ไม่ใช่ ท าเพื่อเพิ่มภาระ ท าเพื่ อ
ความสะดวกสบายในการทางานของตนเอง เมื่อทาไคเซ็ นคนที่ สบายขึ้ นก็ตนเอง การไม่ทา ระบบไค
เซ็นจะเป็ นไปได้เมื่อผูท้ าเห็นว่า การทาไคเซ็นนั้นเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและทาด้วยความเมใจ (วิทยา
ตันสุ วรรณนนท์, 2547) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทาไคเซ็น ดังนี้
1. พนักงานทุกระดับจะได้แสดงศักยภาพในการปรับปรุ งงานออกมาด้วยตัวของเขาเอง
2. สายการบังคับบัญชาจะมีความเหนี ยวแน่ นและแม่นยามากขึ้นกว่าเดิม ทาให้การทางานลื่น
ไหลไม่ติดขัด
3. มี ค วามง่ า ยที่ ใ ครๆก็ ส ามารถน าไปปฏิ บ ัติ ไ ด้ใ นสถานประกอบการของตนเองโดยไม่
จาเป็ นต้องลงทุนเพิ่มมากมายแต่อย่างใด
4. เป็ นการลดการท างานในกระบวนการที่ สู ญ เปล่ าของแต่ ล ะคนดัง นั้น จึ งตรงตามความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
5. เป็ นเรื่ องที่ง่าย สามารถทาได้ทนั ทีและวัดผลได้ทนั ที
2.1.3 เทคนิคการคิดวิธีการปรับปรุ ง (ECRS)
หากทาการลดเอกสารที่ไม่จาเป็ นออกไปแล้ว จะทาให้การทางานมีความคล่องตัวขึ้น ไม่ตอ้ ง
ยุ่งยากในการท าเอกสารที่ ซ้ าซ้อน และลดเวลาในการทาเอกสารที่ ไม่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ลงไปด้วย
(ประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์)
1. การกาจัด (Eliminate) การกาจัดเอกสารที่ไม่จาเป็ นออกไปนัน่ เอง หากลองพิจารณาเอกสาร
ต่างๆรอบตัวเอกสารบางอย่างอาจไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องมีก็เป็ นได้ เราสามารถกาจัดออกไปได้เลย
2. การรวมกัน(Combine) คือการรวมเอาเอกสารจากหลายๆแผ่นมาไว้ในแผ่นเดียวกันกันได้ ซึ่ ง
จะทาให้สะดวกสาหรับการวิเคราะห์และลดปริ มาณเอกสารที่ตอ้ งจัดเก็บลง
3. การจัดใหม่ (Rearrange)บางครั้งเอกสารที่ใช้อยูอ่ าจมีความซ้ าซ้อนกัน จึงควรมีการจัดเรี ยง
เอกสารใหม่ เพื่อลดความซ้ าซ้อนและความยุง่ ยากในงานเอกสารบางรายการลงไป
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4. การทาให้ง่ายขึ้น(Simplify)การจัดรู ปแบบของเอกสารให้เข้าใจง่ายและสะดวกเหมาะกับการ
ใช้งาน
2.1.4 แนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุ งแบบไคเซ็น (Kaizen)
การใช้หลักการไคเซ็น ระบุวา่ มี 7 ขั้นตอนซึ่ งทั้ง 7 ขั้นตอน ดังกล่าวนี้ (ชานาญ รัตนากร, 2533:
57-64) กล่ าวได้ว่าเป็ นวิธีการเชิ งระบบ (System approach ) หรื อปรัชญาในการสร้างคุณภาพงานของ
เดมมิ่ ง ที่ เรี ย กว่ า PDCA ( Plan – Do – Cheek – Action )ที่ น าไปใช้ ห รื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นทุ ก งานทุ ก
กิจกรรมหรื อทุกระบบการปฏิบตั ิงานนัน่ เอง ไม่วา่ งานนั้นจะเป็ นงานเล็กหรื องานใหญ่ อันประกอบด้วย
1. ค้นหาปั ญหา และกาหนดหัวข้อการแก้ไขปั ญหา
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ของปัญหาเพื่อรู ้สถานการณ์ของปัญหาก่อน
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
4. กาหนดวิธีการแก้ไขปัญหา สิ่ งที่ตอ้ งระบุคือ ทาอะไร ทาอย่างไร ทาเมื่อไร
5. ใครเป็ นคนทา และทาอย่างไร
6. ลงมือดาเนินการ
7. ตรวจดูผลผลกระทบต่างๆ และกาหนด มาตรฐานการทางาน

