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Course outline โปรแกรมการฝึกอบรมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

(Kaizen : A Powerful Approach to Performance Improvement) 
( หลกัสูตร 2 วนั ) 

โดย 

อาจารย์ ไรย์วนิท์  บุญสวสัดิ์ 
Executive Coach and Management Consultant 

 

หลกัการ/เหตุผลหลกัการ/เหตุผล  
 

 “การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองหรือไคเซ็นคือหัวใจทีเ่ป็นเคลด็ลบัแห่งความส าเร็จของธุรกจิญีปุ่่น
ตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน” ประโยคน้ีหาไดเ้ป็นการกล่าวอา้งท่ีเกินความเป็นจริงแต่อยา่งใด 
ทั้งน้ีมีประจกัษห์ลกัฐานท่ีสนบัสนุนการกล่างอา้งน้ีอยา่งมากมาย แมแ้ต่โตโยตา้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต
รถยนตร์ายใหญ่ของโลกท่ีประสบความส าเร็จอยา่งมากในอุตสาหกรรมยานยนตร์ะดบัโลกก็ยงั
ยอมรับวา่เบ้ืองหลงัของความส าเร็จคือไคเซ็นท่ีเปรียบเสมือนรากฐานค ้ายนัความกา้วหนา้และ
พฒันาการอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร ในแต่ละปีโรงงานแต่ละแห่งซ่ึงตั้งอยูใ่นภูมิภาคต่างๆทัว่โลกของ
โตโยตา้มีโครงการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองหรือไคเซ็นไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนโครงการต่อโรงงาน ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่แมแ้ต่โรงงานหรือองคก์รระดบัชั้นน าของโลกยงัใหค้วามส าคญัต่อส่ิงท่ีเรียกวา่ไค
เซ็น ทั้งน้ีหากศึกษาอยา่งลึกซ้ึงถึงปรัชญาการด าเนินธุรกิจของโตโยตา้ท่ีหลายองคก์รน าไปเป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจของตน จะพบวา่ความส าเร็จของธุรกิจเกิดจากการผสมผสานอยา่งลง
ตวัระหวา่งกระบวนการ เทคโนโลย ี และบุคลากรผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงปรัชญาน้ีเช่ือวา่ความส าเร็จของ
ธุรกิจมาจากคุณภาพของบุคลากร จึงใหค้วามส าคญักบับุคลากรในฐานะท่ีเป็นทุนทางปัญญาของ
องคก์รซ่ึงโตโยตา้ไดก้ าหนดเป็นหลกัการหน่ึงท่ีส าคญัของการผลิตแบบโตโยตา้ซ่ึงเป็นการให้
ความส าคญักบับุคลากรหรือ Respect for People โดยบุคลากรจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่ง
เหมาะสมและต่อเน่ืองตลอดช่วงเวลาท่ีท างานอยูใ่นองคก์ร ทั้งน้ีการท่ีจะด ารงแนวคิดน้ีและ
ด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมจนหยัง่รากเป็นวฒันธรรมขององคก์รไดน้ั้น ไคเซ็นหรือการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเป็นกุศโลบายหน่ึงท่ียอดเยีย่มและมีประสิทธิผลสูง ซ่ึงใหผ้ลส าเร็จทั้งใน
ดา้นการสร้างคนและสร้างผลประกอบการท่ีดีใหก้บัองคก์รไปพร้อมๆกนั ซ่ึงองคก์รท่ีด าริและ
ด าเนินโครงการการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองหรือไคเซ็นจะประจกัษไ์ดด้ว้ยตนเองในระยะเวลาไม่
นานนกัถึงผลทางตรงและทางออ้มจากการด าเนินโครงการฯ อาทิ ความสามารถและทกัษะของ
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บุคลากรท่ีพฒันาข้ึนอยา่งกา้วกระโดดโดยไม่จ  าเป็นตอ้งทุ่มงบประมาณการฝึกอบรมอยา่งมหาศาล 
ความพึงพอใจในงานและองคก์รของบุคลากรเพิ่มสูงข้ึน จนส่งผลต่อการลดลงอตัราการลาออก
ของบุคลากร คุณภาพของงานท่ีปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีลดลงอยา่งมี
นยัส าคญั องคก์รมีผลประกอบการและก าไรท่ีเติบโตอยา่งน่าพอใจ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้ยนืยนัท่ี
ดียิง่ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีองคก์รต่างๆมีความต่ืนตวัและน าไคเซ็นมาด าเนินการกนัอยา่งแพร่หลาย
ในปัจจุบนั 
 

 อยา่งไรก็ตามประเด็นท่ีส าคญัมิไดอ้ยูท่ี่องคก์รมีการน าไคเซ็นมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
องคก์รหรือไม่ แต่อยูท่ี่การท าไคเซ็นอยา่งถูกตอ้ง มีความสอดคลอ้งกบับริบททางธุรกิจขององคก์ร 
และเช่ือมโยงกบัเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์รมากนอ้ยเพียงใด ดงัท่ีกล่าวแลว้วา่การท าการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองหรือไคเซ็นนั้นใหผ้ลกบัองคก์รในสองดา้นกล่าวคือดา้นพฒันาบุคลากรและ
พฒันาผลประกอบการ การท่ีจะใหไ้ดผ้ลทั้งสองดา้นอยา่งมีประสิทธิผลองคก์รหรือผูน้ าในแต่ละ
ระดบัขององคก์รจะตอ้งเขา้ใจในแนวคิดในภาพรวมและในรายละเอียดขั้นตอนรวมทั้งหลกัการ
และเทคนิคต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถประยกุตใ์ชไ้คเซ็นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมดว้ย กล่าวคือ
ทุกการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองหรือไคเซ็นจะตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัการส่งมอบคุณค่าและ
เป้าหมายทางธุรกิจขององคก์รและไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบสืบเน่ืองในเชิงลบหรือ Negative Side 
Effect การฝึกอบรมเก่ียวกบัไคเซ็นจึงจ าเป็นและส าคญัยิง่ เพื่อใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะเป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลงหรือขยายผลไปทัว่ทั้งองคก์รต่อไปไดมี้ความเขา้ในอยา่งถูกตอ้งในทุกรายละเอียด
จนสามารถริเร่ิมประยกุตแ์ละถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิผล  
 

 Kaizen คืออะไร? ค าวา่ “Kaizen” เป็นศพัทภ์าษาญ่ีปุ่น แปลวา่ “การปรับปรุง (improvement)” ซ่ึง
หากแยกความหมายตามพยางคแ์ลว้จะแยกได ้2 ค า คือ “Kai” แปลวา่ “การเปล่ียนแปลง (change)” 
และ “Zen” แปลวา่ “ดี (good)” ดงันั้นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีก็คือการปรับปรุงนัน่เอง 
Kaizen เป็นแนวคิดธรรมดาและเป็นส่วนหน่ึงในทฤษฎีการบริหารของญ่ีปุ่น ซ่ึงโดยธรรมชาติหรือ
ดว้ยการฝึกฝนนั้นท าใหค้นญ่ีปุ่นมีความรู้สึกรับผิดชอบในการท่ีจะท าใหทุ้กอยา่งด าเนินไปโดย
ราบร่ืนเท่าท่ีจะสามารถท าไดด้ว้ยการปรับปรุงส่ิงต่างๆให้ดีข้ึน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองในชีวิตประจ าวนั
หรือการท างาน น่ีเป็นจุดแขง็ท่ีท าให้ Kaizen ด าเนินไปไดอ้ยา่งดีในประเทศญ่ีปุ่น เพราะโดย
หลกัการแลว้ Kaizen ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงเท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึงการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุดดว้ย และท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือเป็นการปรับปรุงงานและกระบวนการท างานซ่ึง
ตนเองเป็นผูป้ฏิบติัและรับผดิชอบโดยตรงแมว้า่การปฏิบติังานและผลงานจะอยูใ่นเกณฑดี์อยูแ่ลว้
ก็ตาม เน่ืองจากทุกๆงานสามารถท าใหดี้ยิง่ข้ึนไปไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดและควรจะปรับปรุงพฒันาดี
ยิง่ข้ึนกวา่เดิมทุกๆวนั 
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 ทีมและการมีส่วนร่วมคือส่ิงก าหนดความส าเร็จของ Kaizen การปฏิบติังานใดๆ ก็ตามจะส าเร็จ

ไม่ไดห้ากขาดความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในทางกลบักนั ส่ิงต่างๆไม่วา่จะเป็น โครงการ 
แผนงาน หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย ยอ่มจะท าส าเร็จไดโ้ดยง่ายถา้ไดรั้บความร่วมมือ การมีส่วน
ร่วม การจูงใจ และการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของสมาชิกแต่ละคนในองคก์าร ค ากล่าวท่ีวา่ “การให้
พนกังานมีส่วนร่วม” นั้นดูเป็นส่ิงท่ีไม่ยากนกัแต่เป็นท่ีทราบกนัดีในหมู่ผูบ้ริหารวา่การบริหารคน
คือส่ิงท่ียากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามการผลกัดนัใหส้มาชิกในองคก์ารเขา้มามีส่วนร่วมไดน้ั้น ส าคญัอยู่
ท่ีความมุ่งมัน่และความตั้งใจจริงของผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Management Commitment) ความ
อุตสาหะพยายามและการมีนโยบายและแผนงานท่ีชดัเจนทั้งน้ีเน่ืองจากการท างานท่ีดีไดอ้ยา่งเน่ือง
นั้นจ าเป็นตอ้งมีระบบท่ีดีมารองรับจึงจะสร้างสรรคใ์หเ้กิดผลอยา่งท่ีตอ้งการได ้ ดงันั้นจุดเร่ิมตน้ท่ี
ดีคือการฝึกอบรมสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัของทั้งผูบ้ริหารและบุคลากรในทุกระดบัเก่ียวกบั 
Kaizen เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมุ่งเนน้สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมความคิดปรับปรุงอยา่ง
สร้างสรรคจ์ากพนกังานทุกคนอยา่งกวา้งขวางทัว่ทั้งองคก์ร โดยมีแนวคิดของ Kaizen เป็นพื้นฐาน 
เช่ือมโยงถึงค่านิยมบรรทดัฐานและเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์ร 
 

จุดประสงค์ของหลกัสูตรจุดประสงค์ของหลกัสูตร  
 เพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวคิด หลกัการและเทคนิคต่างๆเก่ียวกบัการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองหรือไค

เซ็นใหก้บับุคลากรท่ีเขา้รับการอบรม 
 

 เพื่อแนะน าหลกัการด าเนินการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองท่ีมีประสิทธิผลตั้งแต่ระดบัยทุธศาสตร์ กล
ยทุธ์ ยทุธวธีิและการน าไปปฏิบติัใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าไปริเร่ิมด าเนินการในหน่วยงานของตน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้ผา่นการฝึกทกัษะการด าเนินการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองหรือไคเซ็นจาก
กรณีศึกษาตวัอยา่ง เพื่อสร้างความเขา้ใจในการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ จน
สามารถน าไปขยายผลเป็นโครงการน าร่องการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในหน่วยงานของตน 

 

เน้ือหาของหลกัสูตร (เน้ือหาของหลกัสูตร (CCoouurrssee  OOuuttlliinnee))  

   Introduction to Kaizen (แนะน าสู่ไคเซ็น) 
• Lean Thinking : A paradigm shift and the new way of future business thinking (คิด

แบบลีนวธีิคิดส าหรับอนาคตท่ีย ัง่ยนืของธุรกิจ) 
• What is Kaizen? (ความหมาย ปรัชญา หลกัการและแนวคิดของไคเซ็น) 
• Quality Management (การบริหารคุณภาพ) 
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• Problem Solving with Kaizen (ปัญหาและการแกปั้ญหาดว้ยแนวคิดไคเซ็น) 
  Kaizen Implementation (ปฏิบติัการไคเซ็น) 

• Change Management and Kaizen Team (การบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความส าเร็จ
และการก าหนดทีมไคเซ็น) 

• Team Based Problem Solving Techniques (เทคนิคการแกปั้ญหาแบบมีส่วนร่วม) 
• Improvement Tools (เค ร่ืองมือการปรับปรุง เช่น  QC and New QC Tools, VSM, 

Process Flow Analysis, ECRS, Lean Tools) 
• Kaizen Event (การด าเนินกิจกรรมการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง) 

▪ การวางแผนและการเตรียมความพร้อม 
▪ การก าหนดคัด เลือกหัวข้อปัญหาส าห รับ กิจกรรม Kaizen ท่ี

เช่ือมโยงกบัเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์ร 
▪ การออกแบบคดัเลือกมาตรการปรับปรุง 
▪ การจดัท าแผนปฏิบติัการปรับปรุง 

• Kaizen Blitz (ไคเซ็นแบบเร่งรัด) 
• PDCA and Standardization (วงรอบ PDCA และการท าใหเ้ป็นมาตรฐาน) 

 Kaizen A3 Report and Presentation (การน าเสนอและติดตามการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองดว้ย A3) 
 Kaizen Promotion and Motivation (การส่งเสริมไคเซ็น) 
 Cost-Benefit Analysis of a Kaizen Project (การประเมินวดัผลและการวเิคราะห์เปรียบเทียบ
ผลประโยชน์กบัตน้ทุนของโครงการไคเซ็น) 
 Kaizen Samples (ตวัอยา่งไคเซ็น) 
 Kaizen Workshop Step by Step (กิจกรรมกลุ่มฝึกทกัษะปฏิบติัการไคเซ็น) 
 Conclusion, Q&A (สรุปและตอบขอ้ซกัถาม) 

  

แนวทางในการด าเนินหลกัสูตรฝึกแนวทางในการด าเนินหลกัสูตรฝึกอบรมอบรม  

 การฝึกอบรมใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ (Adult Learning)  โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ด แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเน้ือหาอยา่งแทจ้ริง และ สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 
 เน้ือหาของหลกัสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบติัการ (Work           
Shop) , การแสดงสถานการณ์จ าลอง (Simulation) และ การน าเสนอ (Present) ท าใหก้ารเรียนรู้ เกิดความ
สนุกสนาน และสามารถเขา้ใจดว้ยตวัเองอยา่งแทจ้ริง 
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 วทิยากรท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผา่นกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ 
Group Coaching    เพื่อใหผู้เ้รียนรู้ สามารถพฒันาประยกุตเ์ทคนิคและเคร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัจริต
ของตนเอง และน าไปสู่การใชป้ฏิบติังานจนเกิดความช านาญ 

 


