
One Point Lesson(OPL) & Kaizen 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชยั  พนัธ์คง (Aj.Man) 



“..มีหลกัฐานหรืองานวิจยัทางวิทยาศาสตร์ระบวุา่ คนแตล่ะรุ่นแตกตา่งกนั 
 

แบบทดสอบความสามารถเชิงชีววิทยา เช่น ความจ า การท างาน พบวา่ 
คนอายนุ้อยดีกวา่ผู้สงูวยั เพราะความสามารถเชิงชีววิทยาจะลดลงตาม
อายอุยา่งรวดเร็ว แตค่วามสามารถเชิงคดิวิเคราะห์หรือประสบการณ์จะดี

ขึน้ตามอาย.ุ.” 



อ่านแล้วท่านได้ฉกุคิดอะไรบ้างครับ? 



วิเคราะห์จิตส านกึในการปรับปรุงงาน 
• ระดบัท่ี 1 อยูไ่ปวนัๆ ไมส่นใจอะไรใดๆ ไมรู้่วา่มี หรือไม่มีปัญหา จะเกิดอะไรขึน้ก็ช่าง ฉนัก็

ท าแล้วอยูแ่บบนีก็้ถือวา่โอเคแล้ว 
 

• ระดบัท่ี 2 รู้วา่ปัญหานัน้คืออะไร แตก็่เฉยๆ ไมใ่ส่ใจตอ่ปัญหานัน้ ปลอ่ยปัญหาให้เกิดขึน้ 
กลายเป็นปัญหาเรือ้รัง ท าให้เคยชินกบัปัญหานัน้ 
 

• ระดบัท่ี 3 พดูอยา่งเดียว ดีแตพ่ดู รู้วา่มีปัญหา แตไ่มแ่ก้ไข แก้เหมือนกนัแตแ่ก้ด้วยปาก   
 

• ระดบัท่ี 4 แนวความคิดมีเยอะ หลกัการดี พดูถงึทฤษฎีก็อธิบายได้ คล้ายๆ กบัระดบั 3 แตมี่
ความรู้ดีกวา่...ถงึอยา่งไรก็ยงัไม่ท า คิดแล้ว พดู เทา่นัน้  
 

• ระดบัท่ี 5 รับรู้ถงึปัญหา คิดหาทางออกของปัญหานัน้ แล้วลงมือท า โดยไมต้่องลงัเล สงสยั 
ผดัวนัประกนัพรุ่ง ถ้าไม่ได้ก็ปรึกษาหวัหน้างาน หรือผู้ มีความรู้  
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เราจะรอให้คนอื่นมาเปลี่ยนเรา 
หรือ 

เราจะเปลี่ยนตวัเราเองก่อน 



ผลลพัธ์ของการจดัการความรู้ 

ท่ีมา : สถาบนัเพิ่มผลผลติแห่งชาติ 



เราจดัการความรู้ หรือ จดัการความไม่รู้ 
(Knowledge or Knowless) 



เราจดัการความรู้ไปท าไม? 



Using Knowledge 
Management to Drive 
Positive Organizational 

Outcomes 



Technology Services Industry Association 

72% 28% 



Why OPL? 



ประเภทของการสรุปบทเรียน 
• One Point Article (OPA) 

• One Point Knowledge (OPK) 

• One Point Sharing (OPS) 

• Media Clipping 

• Knowledge Capture 

• ONE POINT LESSON 



One Point Article (OPA) 

• เป็น “บทความ” ท่ีเกิดขึน้จากการผสมผสานระหวา่งองค์
ความรู้ท่ีบคุลากรมีอยูใ่นองค์การผสมผสานกบัการ
บริการจดัการท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีหรือแนวปฏิบตัิท่ีดี 
(Best Practice) 





One Point Knowledge (OPK) 

• เป็น “บทความสัน้ๆ” ท่ีเกิดขึน้จากการรวบรวมเร่ืองราวท่ี
น่าสนใจ เคลด็ลบั ความรู้ทางเทคนิคด้านตา่ง ๆ ท่ีพบเห็น 
หรือเป็นบทความที่เกิดจากประสบการณ์ของพนกังานใน
องค์การ 









One Point Sharing (OPS) 

• เป็น "บทความ" ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ, เก่ียวกบัธรรมะท่ี
น่าสนใจ, บทความท่ีสร้างพลงัและแนวคิดเชิงบวก ซึง่
น ามาถ่ายทอดและแบง่ปันภายในองค์กร 





Media Clipping 

• เป็นบทความทางเศรษฐกิจ, สงัคม และข่าวสารท่ี
เก่ียวข้องกบัองค์กรท่ีน่าสนใจ จากหนงัสือพิมพ์หรือ
วารสารสง่ตรงถึงพนกังานเป็นประจ า 





Knowledge Capture 

• เป็นการจบัความรู้เป็นตอนๆ หรือ ตามประเดน็ท่ีเราสนใจ 
ผา่นการ สมัภาษณ์ วิดีโอ หรือการปฏิบตัิให้ด ู





ONE POINT LESSON 

“ให้อดีต สอนอนาคต” 



ONE POINT LESSON คืออะไร 
• บทเรียนหนึง่ประเด็นท่ีอธิบายวิธีการท างาน 
• มุง่เน้น เจาะประเดน็ในการเรียนรู้ประเด็นเดียว 
• เขียนเนือ้หาท่ีเคยปฏิบตัิจริง ผา่นการพิสจูน์มาแล้ว  
• ใช้ภาพวาดหรือภาพถ่ายของจริง 
• เป็นบทเรียน/ความรู้ท่ีตกผลกึแล้ว และทนัสมยั 
• เน้น Tacit Knowledge เพื่อแลกเปลี่ยน/ถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืน 



ท าไมต้อง OPL? 

• แชร์ความรู้ได้งา่ยและรวดเร็ว 

• ไม่ต้องพึง่เทคโนโลยี จดัเวที หรือประชมุ 

• เก็บไว้เป็นคลงัความรู้ สืบค้นได้งา่ย 

• เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของทีม 

• ยกระดบัการสื่อสารในองค์กร 



ลกัษณะของ OPL 

• เขียน/อธิบายบทเรียน หรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในการท างาน 
ด้วยศพัท์หรือวิธีการง่ายๆ 1 ประเด็น/1A4 

• ใช้เวลาอา่นหรืออธิบาย 5-10 นาที 

• ใช้ภาพ สี ลกูศร มากกวา่ตวัอกัษร (80:20) 

• แสดงข้อมลู Do, Don't, Right or Wrong 



ประเภท OPL? 

• Basic Knowledge หรือ ความรู้พืน้ฐานทัว่ไปในการท างาน 

• Problem case study หรือ กรณีศกึษา/การแก้ปัญหาในงาน 

• Kaizen/Improvement หรือ ไคเซ็น/การปรับปรุง 



ONE POINT LESSON (OPL) 

ท่ีมา: น.ท.หญิง รัชฎาภรณ์  เร่ิมลาวรรณ ร.น.: KM TOOLS 





คณุสมบตัิของผู้ให้ความรู้ 
• ต้องมีใจแบง่ปัน give before take 

• ไม่หวงความรู้ คดิวา่ ความรู้เหมือนมีด ยิ่งลบัยิ่งคม 

• เห็นประโยชน์ของความรู้/ประสบการณ์/ความส าเร็จ/ความผิดพลาด 

• ยินดีท่ีได้แชร์ความรู้ โดยไม่หวงัผลตอบแทน 



Key Success for OPL 
• ผู้แบง่ปันต้องตัง้ใจ และมีใจแบง่ปัน 
• ผู้บริหารต้องสนบัสนนุ สร้างสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การ ลปรร. 
• จดัอบรมให้ความรู้แก่บคุลากร 
• มีทีมขบัเคลื่อนกิจกรรม 
• มีรางวลัเล็กๆน้อยๆเพ่ือเป็นก าลงัใจ 
• สร้างชมุชนออนไลน์หรือเวทีออฟไลน์ให้บคุลากรได้ ลปรร.และจดัเก็บ
องค์ความรู้ 



Workshop 



KAI ZEN KAIZEN + = 

change Good/better 

What KAIZEN means? 

Change  
for the 
better 



ตวัอย่าง แนวทาง/หวัข้อ/ปัญหาในการท าไคเซน็ 
• ลดวสัด/ุอปุกรณ์ส านกังาน 
• ลดขัน้ตอนการท างาน 
• ประหยดัทรัพยากร เช่น น า้ ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์ 
• ลดความผิดพลาดในการท างาน 
• ลดการท างานซ า้ซ้อน  
• เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 



ประเดน็เปรียบเทียบ ไคเซน็ นวัตกรรม 
ลักษณะการเปล่ียนแปลง ทลีะเล็กทลีะน้อย ก้าวกระโดด 

เวลาที่ใช้ในการปรับปรุง สัน้/ท าได้อย่างต่อเน่ือง ใช้เวลานาน 

ผู้มีส่วนร่วม พนักงานทุกคน/ทุกระดับ เฉพาะคน/กลุ่ม 

การมีส่วนร่วม Bottom-up Top-Down 

จุดมุ่งหมายหลัก พฒันาคน พฒันาเทคโนโลยี 

เงนิลงทุน น้อย/แทบไม่ใช้เลย สูง 

Kaizen  Vs  Innovation 



เป้าหมายของ Kaizen 
ด้าน เป้าหมาย 

Productivity ผลการด าเนินงานดีขึน้ เช่น ผู้ ใช้บริการมากขึน้ 
Quality คณุภาพ/ความพงึพอใจเพ่ิมขึน้ 
Cost ต้นทนุการท างานลดลง 
Delivery การรอคอยลดลง 
Safety ความเสี่ยงของผู้ให้และผู้ รับบริการลดลง 
Moral ความพงึพอใจของผู้ให้บริการเพ่ิมขึน้ การขาดงานลดลง 
Environment คะแนน 5 ส. เพ่ิมขึน้ บรรยากาศน่าท างาน 
Ethics ข้อร้องเรียนลดลง ค าชมเชยเพ่ิมขึน้ 



1) ลดสิ่งไมด่ี  (Reduce) 

2) ปรับปรุงสิ่งดีให้ดีขึน้เร่ือย ๆ (Improvement) 

3) รักษาสิ่งดีไว้  (Maintain) 

4) ป้องกนัสิ่งไมด่ีไม่ให้เกิดขึน้  (Prevention) 

 

R 

I 

M 

P 

Zero 

แนวทางในการปรับปรุงงาน 



ขัน้ตอนในการปรับปรุงงานตามแนวคิดไคเซน็ 

1.  มองหาโอกาส / ก าหนดเร่ืองที่ควรจะปรับปรุง 

2.  ค้นหาสาเหต ุและแนวทางแก้ไข 

3.  ก าหนดผล / เป้าหมายที่ต้องการจากการปรับปรุง 

4.  ลงมือปฏิบตัิ 

5.  วดัผล รักษาไว้เป็นมาตรฐานใหม ่
ACT PLAN 

CHECK 
DO 

41 



1.มองหาโอกาส / ก าหนดเร่ืองท่ีควรจะปรับปรุง 

 -เปรียบเทียบกบัมาตรฐานการท างาน 
 -เปรียบเทียบกบัสถานการณ์ในอดีต 
- เปรียบเทียบกบัหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ 
- สิ่งที่สง่ผลกระทบตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า 
- สิ่งที่สร้างความยุง่ยาก ล าบากในการท างาน 
- ความสญูเปลา่ในการท างาน (7 Wastes) 

42 



“การยอมรับวา่มีปัญหา”  
คือจดุเร่ิมต้นของการแก้ไข 

 

“ความพอใจเป็นศตัรูตวัส าคญัของไคเซ็น!!…” 

43 



What is “Problem”? 

Desired/Ideal status 

Actual situation 

best practices, 
professional standards or 
expected goal in hospital 
service provision 

“Filling the gap (solving problem)” 

 KAIZEN 

Clarifying ideal situation can help you to 
identify problems in your working place 44 



การเลือกปัญหามาท าไคเซน็ ควรพิจารณาอย่างไร ? 
• เป็นปัญหาจริงที่เกิดขึน้บอ่ยๆ ผลกระทบสงู 
• เก่ียวกบักระบวนการท างานที่ส าคญั (Core process) 
• แก้ไขได้ภายในเวลาอนัสัน้ ไม่มีคา่ใช้จ่าย 
• กลุม่ท าได้เอง 

 

การค้นหาปัญหา 



ตวัอยา่งแนวทางการค้นปัญหา 
1. ปัญหาเก่ียวกบัตวัพนกังาน 
 - รู้สกึมีความล าบากในการท างาน 
 - มีอบุตัิเหตเุกิดขึน้บอ่ย 
 - ขาดการประสานงาน 
 - ท างานไมไ่ด้เป้าหมาย 
 - งานผิดพลาดบอ่ย 
2.     ปัญหาเร่ืองความสกปรก และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใน

สถานท่ีท างาน 



เคร่ืองมือ(Tools)  
ท่ีใช้ในการค้นหาปัญหา หรือจดุท่ีต้องปรับปรุง 



Check  
Sheet 



 เป็นหลักการของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาล ีVilfredo Pareto 
ที่ว่า ปัญหาส่วนใหญ่ (80% ของปัญหาที่มี)มาจากสาเหตุส่วนน้อย  
(20% ของสาเหตุทัง้หมด) เมื่อเจอสาเหตุหรือปัญหาเหล่านัน้แล้ว
เลือกปัญหาหลักหรือข้อผิดพลาดที่พบอันดับต้นๆ มาท าการแก้ไข
เพื่อไม่ให้เกดิปัญหาซ า้ 

กฎ 80/20 (Pareto Diagram) 



20% 

20% 

80% 

80% 

สาเหตุ ผลลัพธ์ 
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2.ค้นหาสาเหต ุและทางแก้ไข 

วตัถปุระสงค์เพ่ือค้นหาสาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหา เพ่ือน าไปสู่
การก าหนดมาตรการแก้ไข / ปรับปรุง เน้นการวิเคราะห์ปัญหา
โดยการระดมสมอง(Brainstorming) , Cause & Effect 
Diagram , Why-Why Analysis ,... 
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GENBA  : สถานท่ีเกิดกิจกรรม / หน้างานจริง 

GENBUTSU    : สิ่งของจริง ปัญหาจริง 

GENJITSU      : ข้อมลูจริง สภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จริง 

หลกั 3 จริง เพื่อการไคเซ็น 
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ปรึกษาเพ่ือนท่ีแสนดีทัง้ 6 (5w1H) 
1. อะไร  ลกูค้าต้องการอะไร / เราก าลงัท าอะไร / ต้องท าอะไรอีก / ปัญหาคืออะไร / สาเหตขุอง
  ปัญหาคืออะไร / ฯลฯ 

2. อย่างไร  ตอนนีท้ างานอย่างไร / งานท่ีดีหรือเสียเป็นอยา่งไร / งานเสียได้อย่างไร /  
  น่าจะปรับปรุงได้อย่างไร / ฯลฯ 

3. ท่ีไหน             ควรท างานที่ไหน / งานเสียเกิดที่ไหน / ต้องไปรับหรือสง่งานท่ีไหน / ฯลฯ  

4. เมื่อไร   ต้องได้วตัถดุิบเมื่อไร / ควรท างานนีเ้มื่อไรและควรเสร็จเมือ่ไร / ต้องสง่งานเมื่อไร /  
  เกิดงานเสียขึน้เม่ือไร / ฯลฯ 

5. ท าไม             ท าไมจงึเกิดงานเสีย / ท าไมต้องท างานนัน้-ตรงนัน้-เวลานัน้- ด้วยวิธีนัน้ / ท าไมต้อง
  ปรับปรุงด้วยวิธีนัน้ ๆ / ฯลฯ 

6. ใคร  ใครท างานนัน้อยู่ / ใครควรท างานนัน้ / ใครควรรับผิดชอบ / ควรติดต่อกบัใคร /  
  ควรให้ใครช่วยเหลือ / ฯลฯ 



1.ถาม : ท าไมเคร่ืองจกัรหยดุ  
 ตอบ : เพราะฟิวส์ขาดเนือ่งจากเคร่ืองจกัรท างานหนกัเกินไป 
2.ถาม : ท าไมเคร่ืองจกัรท างานหนกัเกินไป 
 ตอบ : เพราะการหล่อลืน่ไม่เพียงพอ 
3.ถาม : ท าไมการหลอ่ลื่นไมเ่พียงพอ 
 ตอบ : เพราะป๊ัมน ้ามนัหล่อลืน่ท างานไม่ดี 
4.ถาม : ท าไมป๊ัมน า้มนัหลอ่ลื่นท างานไมดี่ 
 ตอบ : เพราะเพลาของป๊ัมสึกหรอ 
5.ถาม : ท าไมเกิดการสกึหรอ 
 ตอบ : เพราะมีเศษโลหะเกาะติดอยู่ทีเ่พลา 

การถามค าถามแบบ 5 WHY (5 ท าไม) 



3.ก าหนดผล / เป้าหมายท่ีต้องการจากการปรับปรุง 

„ก าหนดเป้าหมายที่วดัได้ (เน้นเชิงปริมาณ) 
„ใช้ต้นทนุคา่เสียโอกาส 
„เปรียบเทียบกบัอดีต/มาตรฐาน/คูเ่ทียบ 
„ใช้หน่วย คิดเป็นร้อยละ/ชิน้/นาที/ขัน้ตอน เช่น ลดเวลาไป  
20 นาที  ลดของเสีย 50% 
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4. ทดสอบและลองปฏิบตั ิ
„น าแผนปฏิบตัิไปทดลอง ทดสอบ 
„ตรวจสอบอยา่งใกล้ชิด 
„ดผูลกระทบ 
„หากได้ผลลพัธ์ไมพ่งึพอใจ ให้ทดลองใหม ่ท าอยา่งตอ่เน่ือง 
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Eliminate 

Reduce 

Change 

ยกเลิกขัน้ตอน, ยุบแบบฟอร์ม, เอาออก 
อะไรที่เม่ือก่อนจ าเป็น เดี๋ยวนีไ้ม่จ าเป็น
แล้ว ฯลฯ 
ลดจ านวน, ลดขนาด, ลดขัน้ตอน ฯลฯ 

เปล่ียนสี,ขนาด,ต าแหน่ง,รูปทรง,ขัน้ตอน 
ฯลฯ 



การควบคมุด้วยการมองเห็น (Visual Control)  
•บอร์ดควบคมุการผลติ 
•ข้อมลูข้อร้องเรียนและเป้าหมายของหน่วยงาน 
•ป้ายสญัลกัษณ์ตา่งๆ เช่น ภาพ ตวัเลข เคร่ืองหมาย 
•ป้ายหลอดไฟแสดง (Andon) 
•แผนภาพหรือแผนภมูิ (Chart) 
•ภาพวาดหรือรูปถ่าย (Drawing) 
•ขัน้ตอนของกระบวนการผลิต 
•ทิศทางการไหลของของเหลวหรือก๊าซ 







ลองเปล่ียนมุมมอง 
ตะแคง / เอียง / แนวนอน / แนวตัง้ 





5. วดัผล แล้วรักษาไว้เป็นมาตรฐานใหม่ 
„ตรวจสอบผลกบัเป้าหมาย 
„ใช้กราฟ ใช้ตวัเลข 
„ผลลพัธ์เชิงตวัเลขและที่ไมใ่ช่ตวัเลขให้ตีคา่ออกมา 
„เขียนเป็นมาตรฐาน/คูมื่อ/ขัน้ตอน 
„ปรับ Work Procedure/Work Instruction 
„เผยแพร่ /KM 
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ลายมือช่ือเจ้าของผลงาน 
.................................... 

Before After 

เขียน หรือ วาดรูป 

ผลลัพธ์ 
....................................................................... 

ช่ือ-สกลุ............................................... 
แผนก.................................................. 
ช่ือเร่ือง…………………............. ............. 

ความคิดเห็นหวัหน้า/ลายมือช่ือ 
.................................... 
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แบบฟอร์มไคเซน็ 



ล าดบัขัน้ของการแก้ไขปัญหา 

• ป้องกนัปัญหาไมใ่ห้เกิดได้หรือไม่? 
• ลดโอกาสไมใ่ห้ปัญหาเกิดขึน้ได้หรือไม่? 
• ลดผลกระทบได้หรือไม่ 

 



• ปรับปรุงงานคนอื่น 
• เสนอเปลี่ยนนโยบาย 
• ขอวสัด ุอปุกรณ์ ขอห้องท างานใหม่ 
• ใช้งบประมาณสงู 
• สิ่งที่ยงัไมไ่ด้ลงมือท า 
• สิ่งที่ควรท า แตก่ลบัไม่ท า ไม่ควรน ามาเขียน 

สิ่งท่ีไมค่วรเสนอเป็นผลงานไคเซน็ 



• ผู้บริหารระดบัสงู เอาจริง! จริงจงั 
• มีการให้ความรู้เก่ียวกบัไคเซน็แก่บคุลากรทกุคน 
• มีระบบไคเซน็รองรับที่ชดัเจน 
• หวัหน้างาน เป็น role model 
• เช่ือมโยงกบัผลการประเมินประจ าปี/เลื่อนระดบั 
• สนกุสนาน รางวลั /แรงจงูใจ ทกุคนมีสว่นร่วม 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 



“ปรับปรุงเพียงเลก็น้อยดีกวา่ 
ไมล่งมือท าอะไรเลย” 


