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คำาแนะนำาการนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3 ขั้น

ไคเซ็นให้ความสำาคัญกับ การลงมือดำาเนินการอย่างรวดเร็ว  

ดังนั้น การนำา เครื่องมือช่วย ไปใช้ ก็มีหลัก 3 ขั้น ในการเลือกใช้ให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ คือ ① ใช้ในแบบเดิม ② ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เล็กน้อย ③ สร้างใหม่ ตาม หลักการใช้เครื่อง

มือช่วยให้เกิดประโยชน์ 3 ขั้น สิ่งที่ดีที่สุดคือ การใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว = 

การใช้ให้คุ้มค่า หากสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการนำาบางสิ่งมาใช้

แทน หรือทำาการปรับใช้แล้ว นั่นจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุด

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามนั้น ให้ลองเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่แล้วเล็ก

น้อย โดยคิดว่า “หากปรับปรุงเล็กน้อยจะเป็นอย่างไร” “ลอง

เปลี่ยนแปลงดูจะเป็นอย่างไร” หากทำาเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น 

ให้ทำาการสร้างสิ่งที่เหมาะสมขึ้นมาใหม่ หลักการใช้เครื่องมือช่วยให้

เกิดประโยชน์ 3 ขั้น คือ

① ใช้ในแบบเดิม คือ Best

สิ่งท่ีสามารถใช้แบบเดิมได้ ให้ใช้แบบเดิม ถือเป็น ไคเซ็น 

การใช้เครือ่งมอืช่วยให้เกิดประโยชน์ ทีส่ามารถทำาได้เรว็ทีส่ดุ แน่นอน

ว่า คำาว่า ใช้ในแบบเดมิ มคีวามหมายทีก่ว้างมาก เป็นการนำาส่ิงทีม่อียู่

แล้วมา

●  ใช้ประโยชน์ ● ประยุกต์ใช้

●  ปรับใช้  ● ใช้แทน

อย่างไรก็ตาม การใช้ส่ิงที่สามารถใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ คือ 

สิ่งที่ดีที่สุด

หลักการใช้

เครื่องมือช่วย	3	ขั้น

 การเลือกใช้หมุด มีวิธีการควบคุมที่ทำาให้รู้ว่าใคร (ที่ไหน) 

นำาเครื่องมือไป โดยการติดเครื่องหมายไว้ที่บอร์ดแสดงรูปทรงของ

เครื่องมือในโรงงานแห่งหนึ่ง มีการกำาหนดสีประจำาแต่ละฝ่ายไว้แล้ว 

เวลาทีน่ำาเครือ่งมอืไปใช้งาน ต้องทำาการตดิแม่เหลก็ทีม่สีเีดยีวกบัฝ่าย

ของตนไว้ที่รูปแสดงรูปทรงของเครื่องมือ

วิธีนี้ถูกนำาไปใช้ทั้งโรงงาน แต่ทว่าพบปัญหาเกิดขึ้นที่แผนก

หนึ่ง เนื่องจากว่าบอร์ดที่แขวนเครื่องมือไม่ได้ทำาจากวัสดุที่เป็นโลหะ 

แม่เหล็กจึงใช้ไม่ได้ จึงเกิดความคิด เปลี่ยนบอร์ดให้เป็นแผ่นเหล็ก

ทันที แต่การเปลี่ยนบอร์ดทุกแห่งให้เป็นเหล็กเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ต้อง

ใช้ทั้งเงินและเวลา แล้วจะสามารถน�าสิ่งอื่นมาใช้แทนได้หรือไม่ ?

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำาสิ่งอื่นมาใช้ นั่นคือ หมุดที่ทำาจากเหล็ก 

โดยตอกไว้ที่บอร์ดแสดงรูปทรงของเครื่องมือแต่ละอัน ทำาให้แม่เหล็ก

สามารถดูดติดได้ ปัญหานี้จึงได้รับการแก้ไขทันที

 การปรับใช้ลูกปิงปอง นำ้ามันที่ตกลงในถาดนำ้ามันจะถูก

เกบ็สะสมไว้ทีก่ระป๋องเกบ็นำา้มนั แต่บางครัง้กเ็กดิเหตกุารณ์นำา้มนัล้น

กระป๋องโดยไม่รู้ตัว หากรู้สึกตัวก่อนที่นำ้ามันจะเต็มกระป๋องได้ จะเป็น

เรื่องที่ดี แต่เป็นเรื่องที่ทำาได้ยากและหากให้เฝ้าดูตลอดเวลาก็เป็นไป

ไม่ได้ในกรณีนี้ สิ่งที่นำามาใช้ คือ ลูกปิงปองสีขาว

การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน ์ใช้ในแบบเดิม

บอรด์ไม่ได้ทำ 
จากเหล็ก ทำ ให้
แม่เหล็กดูดไม่ติด
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การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน ์ใช้ในแบบเดิม

อ๊ะ !
ล้นแล้ว

การปรับใช้ลูกปิงปอง

ถาดน้ำ มัน

กระป๋องเก็บน้ำ มัน

ลูกปิงปอง

อีกเดี๋ยวเดียว
ก็ต้องเทออกแล้ว 

ไม่อย่างนั้น
คงล้นออกมา
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เพราะว่าลูกปิงปองมีนำ้าหนักเบา จึงลอยอยู่บนผิวหน้าของ

นำา้มนั หากนำาไปใส่ในกระป๋องเกบ็นำา้มนัแล้วจะเหน็ชดัเพราะมสีีขาว 

จึงสามารถตรวจสอบปริมาณนำ้ามันในกระป๋องได้แม้มองจากระยะ

ไกล ด้วยการใช้ เครื่องมือช่วย คือ ปิงปอง ทำาให้รู้ปริมาณนำ้ามันก่อน

ที่จะเต็มกระป๋อง เป็นการระวังอันตรายจากนำ้ามันล้นได้

② เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือ Better

วธิทีีด่ทีีส่ดุของไคเซน็การใช้เครือ่งมอืช่วยให้เกดิประโยชน์ คอื 

การใช้สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว ในแบบเดิม หรือการปรับใช้ส่ิงอื่นแทน หรือ

การนำาสิง่อ่ืนมาใช้แทน อย่างไรกต็าม ต้องไม่ยุง่ยาก ไม่เสยีเวลาและ

ไม่เสียเงิน ใช้เพียงปัญญาเท่าน้ัน แต่ว่าเครื่องมือช่วยทุกอย่างไม่ได้

สามารถใช้ในแบบเดิมได้ บางกรณี การปรับปรุง การเปล่ียนแปลง 

การดัดแปลงในบางส่วน เช่น การเปลี่ยนวัตถุดิบ หรือรูปทรงการปรับ

ขนาด กเ็ป็นสิง่จำาเป็น และการเพิม่เตมิบางสิง่เข้าไปเลก็น้อย หรอืลอง

เปลีย่นแปลงบางส่วน นัน่กค็อื การเปล่ียนแปลงบางส่วน ไม่ใช่ทำา การ

เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 

 ติดขาตั้งที่กรวย เวลาท่ีท�าการถ่ายของเหลวลงในถัง มี

การน�ากรวยมาใช้เพือ่ไม่ให้ของเหลวหก แต่เน่ืองจากกรวยไม่มคีวาม

เสถียร จึงล้มบ่อยครั้ง หากใช้วิธีที่ให้คนหนึ่งจับกรวย แล้วอีกคนหนึ่ง

ยกถังและถ่ายน�้ามันแล้ว ก็จะสามาถถ่ายของเหลวได้โดยไม่หก แต่

การที่ต้องใช้คนถึง 2 คน ถือเป็น มุดะ (สูญเปล่า) เล็กน้อย ไม่มีวิธีอื่น

อีกแล้วหรือ ? อีกนัยหนึ่งคือ หากมีสิ่งของที่จับกรวยแทนคนได้ก็ดี 

ด้วยเหตนุี ้จงึเลยีนแบบวธิกีารท�าให้กล้องถ่ายรปูอยูก่บัทีด้่วย

ขาตั้งกล้อง โดยการติดขาตั้ง 3 ขา ที่กรวย ซึ่งเมื่อท�าเช่นนั้นแล้ว กรวย

จะอยู่กับที่ ท�าให้สามารถท�างานคนเดียวได้ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ไม่

ต้องฝืนเปลี่ยนใหม่ท้ังหมด ทำาการเปลี่ยนเพียงแค่บางส่วนเพียง 

เล็กน้อยก็เพียงพอ การจะเปลี่ยนทั้งหมดคงเป็นเรื่องที่ยาก แต่การ

เปลี่ยนแปลงบางส่วน สามารถทำาได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก

การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์ สร้างใหม่
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ถ้าเป็นแบบหมุน
จะไม่ต้องการพื้นที่มาก 
สามารถวางในขอบเขต

ของไลนไ์ด้

ลำ บากจัง
ต้องเดินกลับไปกลับมา

③ การสร้างใหม่ คือ Good

หัวใจของไคเซ็น คือ การลงมือปฏิบัติอย่างรวดเร็ว แต่การ

พยายามสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ โดยใช้ทั้งเวลา เงินทุน และแรงกายอย่าง

มาก เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำาในบางครั้ง งานที่มีลักษณะเฉพาะ อาจไม่มี

เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือจิ๊ก ที่สามารถใช้แบบเดิมได้ และบางครั้งการ

จะได้มาก็เป็นเรื่องยาก

นอกจากนี้ การหาของอื่นมาใช้แทนอาจใช้เวลามากกว่าการ

สร้างสิ่งที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ หมายความว่า แทนที่จะปรับปรุง 

เล็กน้อย แต่เปลี่ยนเป็นการสร้างใหม่ต้ังแต่เริ่มต้นกลับเร็วกว่าและ

ง่ายกว่ากม็ ีในกรณนีี ้สามารถทำาได้หลายทาง เช่น สร้างเอง ร่วมสร้าง

กับเพื่อน หรือให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำานาญทำาให้

 สร้างช้ันเกบ็ของแบบหมุนได้ ทีไ่ลน์ประกอบของโรงงาน

รถยนต์แห่งหนึ่ง มีชิ้นส่วนอยู่จำานวนมาก ทำาให้ต้องเตรียมงานเพื่อ

เปลี่ยนรุ่นผลิตมากกว่า 10 ครั้งใน 1 วัน และเนื่องจากชั้นเก็บจ๊ิกมี 

รปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผ้าและมขีนาดยาวใหญ่ จงึตัง้อยูน่อกพืน้ท่ีของไลน์ 

ทำาให้ระหว่างการปฏิบัติงาน ต้องเดินไปหยิบทุก ๆ ครั้งที่ต้องการใช้ 

ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำางานไม่ดีนัก แต่ถึงอย่างนั้น การที่จะ

ทำาให้ชนิดของจิ๊กลดน้อยลง หรือลดขนาดของชั้นเก็บของ ก็เป็นเรื่อง

ทีเ่ป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตนุี ้จงึนำาแนวคดิจากทีแ่ขวนตรายางทีม่ลีกัษณะ

เป็นขาต้ังหมุนได้ (ในร้านขายเครื่องเขียน) มาสร้างชั้นเก็บของ 

แบบหมุนได้

เพราะมลัีกษณะเป็นแบบหมนุ จงึไม่ต้องใช้พืน้ทีม่าก สามารถ

วางในขอบเขตของไลน์ได้อย่างสบาย ๆ  หยบิจบัของทีต้่องการได้ทนัที 

และลดระยะเวลาในเตรียมงานเพื่อเปลี่ยนรุ่นผลิตลง

การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน ์ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ดัดแปลง เล็กน้อย
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ถ้าไม่จับแล้วล้มแน่นอน ถึงจะปล่อยมือก็ 
O.K.
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