หลักการใช้

เครื่องมือช่วย 3 ขั้น

ค�ำแนะน�ำการน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3 ขั้น

ไคเซ็นให้ความส�ำคัญกับ การลงมือด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น การน�ำ เครื่องมือช่วย ไปใช้ ก็มีหลัก 3 ขั้น ในการเลือกใช้ให้
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ คื อ ① ใช้ ใ นแบบเดิ ม ② ปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เล็กน้อย ③ สร้างใหม่ ตาม หลักการใช้เครื่อง
มือช่วยให้เกิดประโยชน์ 3 ขั้น สิ่งที่ดีที่สุดคือ การใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว =
การใช้ให้คุ้มค่า หากสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการน�ำบางสิ่งมาใช้
แทน หรือท�ำการปรับใช้แล้ว นั่นจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุด
ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามนั้น ให้ลองเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่แล้วเล็ก
น้ อ ย โดยคิ ด ว่ า “หากปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ยจะเป็ น อย่ า งไร” “ลอง
เปลี่ยนแปลงดูจะเป็นอย่างไร” หากท�ำเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น
ให้ท�ำการสร้างสิ่งที่เหมาะสมขึ้นมาใหม่ หลักการใช้เครื่องมือช่วยให้
เกิดประโยชน์ 3 ขั้น คือ
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บอร์
ดไม่ได้ทำ�
จากเหล็ก ทำ�ให้
แม่เหล็กดูดไม่ติด

รูปทรงของเครื่องมือ

การเลือกใช้หมุด มีวิธีการควบคุมที่ท�ำให้รู้ว่าใคร (ที่ไหน)
น�ำเครื่องมือไป โดยการติดเครื่องหมายไว้ที่บอร์ดแสดงรูปทรงของ
แม่เหล็กสี
เครื่องมือในโรงงานแห่งหนึ่ง มีการก�ำหนดสีประจ�ำแต่ละฝ่ายไว้แล้ว
การเลือกใช้หมุด
เวลาทีน่ �ำเครือ่ งมือไปใช้งาน ต้องท�ำการติดแม่เหล็กทีม่ สี เี ดียวกับฝ่าย
หมุด ตอกหมุดที่บอร์
ของตนไว้ที่รูปแสดงรูปทรงของเครื่องมือ
ด
แสดงรูปทรงของ
วิธีนี้ถูกน�ำไปใช้ทั้งโรงงาน แต่ทว่าพบปัญหาเกิดขึ้นที่แผนก
เครื่องมือ และทำ�
บางส่วนให้เป็นเหล็ก
หนึ่ง เนื่องจากว่าบอร์ดที่แขวนเครื่องมือไม่ได้ท�ำจากวัสดุที่เป็นโลหะ
เพื่อให้แม่เหล็กดูดติด
แม่เหล็กจึงใช้ไม่ได้ จึงเกิดความคิด เปลี่ยนบอร์ดให้เป็นแผ่นเหล็ก
ทันที แต่การเปลี่ยนบอร์ดทุกแห่งให้เป็นเหล็กเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ต้อง
① ใช้ในแบบเดิม คือ Best
ใช้ทั้งเงินและเวลา แล้วจะสามารถน�ำสิ่งอื่นมาใช้แทนได้หรือไม่ ?
สิ่งที่สามารถใช้แบบเดิมได้ ให้ใช้แบบเดิม ถือเป็น ไคเซ็น
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำ�สิ่งอื่นมาใช้ นั่นคือ หมุดที่ทำ�จากเหล็ก
การใช้เครือ่ งมือช่วยให้เกิดประโยชน์ ทีส่ ามารถท�ำได้เร็วทีส่ ดุ แน่นอน โดยตอกไว้ที่บอร์ดแสดงรูปทรงของเครื่องมือแต่ละอัน ทำ�ให้แม่เหล็ก
ว่า ค�ำว่า ใช้ในแบบเดิม มีความหมายทีก่ ว้างมาก เป็นการน�ำสิง่ ทีม่ อี ยู่ สามารถดูดติดได้ ปัญหานี้จึงได้รับการแก้ไขทันที
แล้วมา
การปรับใช้ลูกปิงปอง น�้ำมันที่ตกลงในถาดน�้ำมันจะถูก
● ใช้ประโยชน์
● ประยุกต์ใช้
เก็บสะสมไว้ทกี่ ระป๋องเก็บน�ำ้ มัน แต่บางครัง้ ก็เกิดเหตุการณ์นำ�้ มันล้น
● ปรับใช้		
● ใช้แทน
กระป๋องโดยไม่รู้ตัว หากรู้สึกตัวก่อนที่น�้ำมันจะเต็มกระป๋องได้ จะเป็น
อย่างไรก็ตาม การใช้สิ่งที่สามารถใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ คือ เรื่องที่ดี แต่เป็นเรื่องที่ท�ำได้ยากและหากให้เฝ้าดูตลอดเวลาก็เป็นไป
สิ่งที่ดีที่สุด
ไม่ได้ในกรณีนี้ สิ่งที่น�ำมาใช้ คือ ลูกปิงปองสีขาว
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เพราะว่าลูกปิงปองมีน�้ำหนักเบา จึงลอยอยู่บนผิวหน้าของ
นำ�้ มัน หากน�ำไปใส่ในกระป๋องเก็บน�ำ้ มันแล้วจะเห็นชัดเพราะมีสขี าว
จึงสามารถตรวจสอบปริมาณน�้ำมันในกระป๋องได้แม้มองจากระยะ
ไกล ด้วยการใช้ เครื่องมือช่วย คือ ปิงปอง ท�ำให้รู้ปริมาณน�้ำมันก่อน
ที่จะเต็มกระป๋อง เป็นการระวังอันตรายจากน�้ำมันล้นได้

③ การสร้างใหม่ คือ Good

หัวใจของไคเซ็น คือ การลงมือปฏิบัติอย่างรวดเร็ว แต่การ
พยายามสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ โดยใช้ทั้งเวลา เงินทุน และแรงกายอย่าง
มาก เป็นสิ่งที่ไม่แนะน�ำในบางครั้ง งานที่มีลักษณะเฉพาะ อาจไม่มี
เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือจิ๊ก ที่สามารถใช้แบบเดิมได้ และบางครั้งการ
จะได้มาก็เป็นเรื่องยาก
การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เล็กน้อย
นอกจากนี้ การหาของอื่นมาใช้แทนอาจใช้เวลามากกว่าการ
ถ้าไม่จับแล้วล้มแน่นอน
สร้างสิ่งที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ หมายความว่า แทนที่จะปรับปรุง
ถึงจะปล่อยมือก็
O.K.
เล็กน้อย แต่เปลี่ยนเป็นการสร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นกลับเร็วกว่าและ
ง่ายกว่าก็มี ในกรณีนี้ สามารถท�ำได้หลายทาง เช่น สร้างเอง ร่วมสร้าง
กับเพื่อน หรือให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความช�ำนาญท�ำให้
สร้างชัน้ เก็บของแบบหมุนได้ ทีไ่ ลน์ประกอบของโรงงาน
รถยนต์แห่งหนึ่ง มีชิ้นส่วนอยู่จ�ำนวนมาก ท�ำให้ต้องเตรียมงานเพื่อ
เปลี่ยนรุ่นผลิตมากกว่า 10 ครั้งใน 1 วัน และเนื่องจากชั้นเก็บจิ๊กมี
ขาตั้ง
รูปทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าและมีขนาดยาวใหญ่ จึงตัง้ อยูน่ อกพืน้ ทีข่ องไลน์
ท�ำให้ระหว่างการปฏิบัติงาน ต้องเดินไปหยิบทุก ๆ ครั้งที่ต้องการใช้
ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการท�ำงานไม่ดีนัก แต่ถึงอย่างนั้น การที่จะ
ท�ำให้ชนิดของจิ๊กลดน้อยลง หรือลดขนาดของชั้นเก็บของ ก็เป็นเรื่อง
ทีเ่ ป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงน�ำแนวคิดจากทีแ่ ขวนตรายางทีม่ ลี กั ษณะ
② เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือ Better
เป็นขาตั้งหมุนได้ (ในร้านขายเครื่องเขียน) มาสร้างชั้นเก็บของ
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ของไคเซ็นการใช้เครือ่ งมือช่วยให้เกิดประโยชน์ คือ
แบบหมุนได้
การใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว ในแบบเดิม หรือการปรับใช้สิ่งอื่นแทน หรือ
เพราะมีลกั ษณะเป็นแบบหมุน จึงไม่ตอ้ งใช้พนื้ ทีม่ าก สามารถ
การน�ำสิง่ อืน่ มาใช้แทน อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ยงุ่ ยาก ไม่เสียเวลาและ
วางในขอบเขตของไลน์ได้อย่างสบาย ๆ หยิบจับของทีต่ อ้ งการได้ทนั ที
ไม่เสียเงิน ใช้เพียงปัญญาเท่านั้น แต่ว่าเครื่องมือช่วยทุกอย่างไม่ได้
และลดระยะเวลาในเตรียมงานเพื่อเปลี่ยนรุ่นผลิตลง
สามารถใช้ในแบบเดิมได้ บางกรณี การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง
การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์
สร้างใหม่
การดัดแปลงในบางส่วน เช่น การเปลี่ยนวัตถุดิบ หรือรูปทรงการปรับ
ถ้าเป็นแบบหมุน
จะไม่
ต้องการพื้นที่มาก
ลำ�บากจัง
ขนาด ก็เป็นสิง่ จ�ำเป็น และการเพิม่ เติมบางสิง่ เข้าไปเล็กน้อย หรือลอง
สามารถวางในขอบเขต
ต้องเดินกลับไปกลับมา
ของไลน์
ได้
เปลีย่ นแปลงบางส่วน นัน่ ก็คอื การเปลีย่ นแปลงบางส่วน ไม่ใช่ท�ำ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ติดขาตั้งที่กรวย เวลาที่ท�ำการถ่ายของเหลวลงในถัง มี
การน�ำกรวยมาใช้เพือ่ ไม่ให้ของเหลวหก แต่เนือ่ งจากกรวยไม่มคี วาม
เสถียร จึงล้มบ่อยครั้ง หากใช้วิธีที่ให้คนหนึ่งจับกรวย แล้วอีกคนหนึ่ง
ยกถังและถ่ายน�้ำมันแล้ว ก็จะสามาถถ่ายของเหลวได้โดยไม่หก แต่
การที่ต้องใช้คนถึง 2 คน ถือเป็น มุดะ (สูญเปล่า) เล็กน้อย ไม่มีวิธีอื่น
อีกแล้วหรือ ? อีกนัยหนึ่งคือ หากมีสิ่งของที่จับกรวยแทนคนได้ก็ดี
ด้วยเหตุนี้ จึงเลียนแบบวิธกี ารท�ำให้กล้องถ่ายรูปอยูก่ บั ทีด่ ว้ ย
ขาตั้งกล้อง โดยการติดขาตั้ง 3 ขา ที่กรวย ซึ่งเมื่อท�ำเช่นนั้นแล้ว กรวย
จะอยู่กับที่ ท�ำให้สามารถท�ำงานคนเดียวได้ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ไม่
ต้องฝืนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ท�ำการเปลี่ยนเพียงแค่บางส่วนเพียง
เล็กน้อยก็เพียงพอ การจะเปลี่ยนทั้งหมดคงเป็นเรื่องที่ยาก แต่การ
เปลี่ยนแปลงบางส่วน สามารถท�ำได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก
ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 22 เดือนกรกฎาคม 2551

สร้างชั้นเก็บของแบบหมุนได้
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