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ทำาไคเซ็น

ด้วยเครื่องมือช่วย

เรื่องราวความส�าเร็จของไคเซ็น

ครั้งหนึ่ง (และแม้แต่ในปัจจุบัน) หัวข้อสนทนาแบบนี้ เป็นหัวใจ
ส�าคัญในงานรายงานไคเซ็น และข้อเสนอแนะดีเด่น “ฉันเป็นพนักง�นท่ี
ทำ�ง�นในโรงง�นผลิต ในง�นประจำ�ท่ีทำ�อยู่ทุกวัน มีก�รปฏิบัติง�นหนึ่งที่
ต้องโก่งหลังเพื่อดึงรถเข็น ซึ่งค่อนข้�งลำ�บ�ก โรงง�นของเร�ได้มีก�รนำ�
กิจกรรมไคเซ็นเข้�ม� โดยสนับสนุนให้คิดไอเดียและไคเซ็นม�กกว่�ให้
ลำ�บ�ก จึงร่วมกับเพื่อนๆ คิดห�เครื่องมือที่จะทำ�ให้ก�รปฏิบัติง�นสะดวก
สบ�ยขึ้น ไอเดียที่คิดออก คือ ด้ามจับ อันสะดวกนี้ พอนำ�เรื่องนี้ไปปรึกษ�
กับหัวหน้� ก็ได้รับคว�มกรุณ�ให้สร้�งของทดลองทันที โดยนำ�ของที่ไม่ใช้
แล้ว (ที่ว�งอยู่มุมโรงง�น) ม�ใช้

นอกจ�กนี้ ระหว่�งที่ใช้ง�นในทุกๆ วัน ได้ทำ�ก�รไคเซ็นเพิ่มเข้�ไป
ทีละเล็กทีละน้อย ท้�ยที่สุดจึงเกิดเป็นของที่สร้�งคว�มสะดวกอย่�งม�ก 
กล�ยเป็นไคเซ็นที่ยอดเยี่ยม โดยแทบไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ” เครื่องมือ
ช่วยทีถ่กูสร้างเช่นนี ้มคีวามเด่นในเรือ่งของการใช้งาน และเพ่ิมประสทิธภิาพใน
การท�างานมากกว่าแรงงาน และเวลาที่ใช้ในการสร้างมันขึ้นมาเป็นหลายเท่า

ไคเซน็ หมายถงึ การดดัแปลงประดษิฐ์สิง่ของทีเ่พิม่ความสะดวก 
เรียกว่าเป็น สามัญส�านึก ก็ได้

ยิ่งกว่า “การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย” คือ 

การเปลี่ยนแปลงปานกลาง

ไคเซ็น หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ยิ่งเป็นของถูกๆ ยิ่ง
เป็นการไคเซน็ทีด่ี หลกัการเบือ้งต้นของไคเซน็มกีารก�าหนดไว้เช่นนัน้ แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไร ? ไม่ได้มีการจ�ากัดไว้เพียงแค่ การสร้าง 
สิง่ของทีเ่พิม่ความสะดวก เครือ่งมอืช่วยของไคเซน็ โดยการดดัแปลงเล็ก
น้อยแล้วท�าให้เกดิ ไคเซน็ถกูๆ ได้ทนัท ีหรอืหมายถงึ เฉพาะการเปลีย่นแปลง
เล็กน้อย

ตัวอย่างไคเซ็นที่ท�าการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าในโรงงาน จนเกิด
เป็น เครือ่งมอืช่วย ทีย่อดเยีย่มออกมากม็จี�านวนไม่น้อย ซึง่เป็นเพราะว่ามี

● คนที่มีความรู้ มีเทคนิคในการสร้าง 
● เครื่องจักรและเครื่องมือในการสร้าง
● เวลาส�าหรับท�าการสร้าง
จึงท�าให้ปฏิบัติได้ ไม่ได้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แต่ก็

ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย น่าจะใกล้เคียงกับค�าว่า การเปลี่ยนแปลง
ปานกลาง

“เครื่องมือช่วย” แนวคิดใหม่ “ใช้แบบหมุนเวียน”

หากเกิดความคิดในการใช้เครื่องมือช่วยเพื่อไคเซ็นงานที่ท�าอยู่ 
สามารถท�าการ ดดัแปลงเลก็น้อย ได้หรอืไม่ หากใช้ สิง่ของทีม่อียู่แล้ว เป็น 
เครื่องมือช่วย และท�าการ ดัดแปลงเล็กน้อย สามารถเป็นการไคเซ็นได้ ไม่
ต้องลงแรงสร้าง เครื่องมือช่วยเฉพาะ เพียงแค่น�าสิ่งของที่อยู่ใกล้มือมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แทน ก็เพียงพอแล้ว สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นแนวคิด
ใหม่ในการใช้เครื่องมือช่วยไคเซ็น หากเป็นแบบนี้แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องมี

● คนที่มีความรู้ มีเทคนิคในการสร้าง 

ถ้าสร้าง	เป็นการเปลี่ยนแปลงปานกลาง

ถ้าใช้หมุนเวียน	เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

สำ�หรับคนท่ีเร่ิมจะทำ�ไคเซ็น�โรงงานท่ีเร่ิมทำ�ไคเซ็น

ไคเซ็น หมายถึง การดัดแปลงประดิษฐ์
ส่ิงของท่ีเพ่ิมความสะดวก

ทำ�ท่าทางแบบน้ีแล้ว
ปวดเอวจังเลย
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ไม่ต้องโก่งหลังจนหลังแข็ง�
เพียงแค่ยืนก็ลากของ
ไปได้อย่างสบาย

จึงได้ประดิษฐเ์คร่ืองมือน้ีมา 
ถอดเก็บก็ง่าย

แต่ว่าการท่ีจะสร้างเคร่ืองมือแบบน้ี 
เป็นเร่ืองท่ียากลำ บากไม่ใช่หรือ ?
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● เครื่องจักรและเครื่องมือในการสร้าง
● เวลาส�าหรับท�าการสร้าง
ก็ลงมือด�าเนินการได้ เครื่องมือช่วย ที่เป็นการใช้สิ่งของที่มีอยู่มา

ปรับใช้ อาจจะไม่ใช่ เครื่องมือช่วยเฉพาะ ที่สะดวกในการใช้งาน แต่ก็มี
ข้อดีที่ทดแทนได้ นั่นคือ ไม่ว่าใครก็สามารถ ปฏิบัติการ ได้ง่ายและทันที

นอกจากนี้ ในกรณีที่ใช้สินค้าที่วางขายตามท้องตลาดที่มีจ�านวน
การผลิตมาก จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการสร้างขึ้นมาใหม่โดย
เฉพาะ สิ่งส�าคัญคือ ปัญญา และ ประสบการณ์ ในการหาผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะนั้น เพื่อน�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และใช้หมุนเวียนในฐานะ
เป็นเครื่องมือช่วย

การสร้างเครื่องมือช่วยเฉพาะ  =  การเปลี่ยนแปลงปานกลาง
การน�าสิ่งของที่มีอยู่มาใช้แทน  =  การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

เพราะว่าเป็นสิ่งของทั่วไป จึงเลียนแบบได้

ไคเซน็ทีใ่ช้เครือ่งมอืช่วย ด้วยการน�าเครือ่งมอืท่ีอยูใ่กล้ตวัมา ปรบั
ใช้ หรอื ใช้แทน นัน้มอียูม่ากมาย ในวารสารเดอืนนีม้กีารน�าเสนอ ตัวอย่าง
ที่เป็นรูปธรรม จ�านวนมาก แนะน�าให้ท�าการ เลียนแบบ ตัวอย่างนั้น ๆ 
มาใช้

เดมิทไีคเซน็ คอื การเลียนแบบ ฉกฉวย โดยเฉพาะไคเซน็ทีเ่ป็นการ
ใช้สิ่งของทั่วไปที่สามารถซื้อหาได้ง่าย จะท�าการ เลียนแบบ หรือ ฉกฉวย 
ได้ง่าย ถึงแม้จะต่างสาขาอาชีพกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้เป็นการ
บอกใบ้ ในการท�าไคเซ็นไม่ได้

การเปล่ียนแปลง
ปานกลาง

การทำ ป้ายบอกหน่วยงาน 
แบบท่ีแขวนลงมา

จากเพดาน

แผนก OO

แผนก OO

ตรงน้ีเอง�!

สำ�นัก
ส่งเสริม

ถ้าเพียงแค่
แปะล่ะก็ง่าย�ๆ

หากแปะท่ีบอรด์�เป็น
การเปล่ียนแปลงเล็กน้อย

การเปล่ียนแปลง
อย่างมาก

การเปล่ียนแปลง
ปานกลาง

การเปล่ียนแปลง
เล็กน้อย

การนำ เข้าเคร่ืองจักรในการผลิต
การนำ เข้าเคร่ืองจักรขนาดใหญ่

สร้างเคร่ืองมือช่วยเฉพาะ

การแปรรูปเคร่ืองมือ
ท่ีมีอยู่บางส่วน

การนำ เคร่ืองมือท่ีมีอยู่
มาปรับใช้ ● ใช้แทน

ป๊ัมบังคับด้วยมือ
เช่ือมท่อเหล็ก

หากพูดถึงป้ายบอกหน่วยงาน มักจะคิดว่า 

“ต้องห้อยมาจากเพดาน”

ส�านักงานในช้ันเดียวกันท่ีมีพื้นท่ีกว้างแห่งน้ี เดิมไม่มีป้ายบอก
หน่วยงาน ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มาเยือนจะหาจุดหมายไม่เจอ เดินวนไปวนมา 
ด้วยเหตุนี ้จึงได้คิดท�าการติดต้ังปา้ยบอกหนว่ยงานขึน้ หากพดูถงึปา้ยบอก
หน่วยงาน มักจะนึกถึง ป้าย ประเภทที่แขวนลงมาจากเพดานด้วยโซ่ ที่พบ
ได้บ่อยในออฟฟิศ ส�านักงาน และที่ท�าการของราชการ (ในญี่ปุ่น) หากคิด
จะซ้ือ อาจต้องเสยีเวลาไปกับการตรวจสอบว่า ขายท่ีไหน ราคาเทา่ไหร ่ตอ้ง
สั่งท�าพิเศษหรือไม่ และรอใบประเมินราคา หากจะสร้างขึ้นมา ก็อาจต้อง
เสียเวลาไปกับการเตรียมวัสดุ เช่น แผ่นไม้และโซ่ จนถึงกระบวนการสร้าง

ไม่ต้องแขวน

สิ่งส�าคัญ คือ ท�าให้ผู้ที่มาเยือนเข้าใจว่า แผนก OO อยู่ตรงไหนก็
เพยีงพอ จงึเกดิความรูส้กึวา่ ปา้ยบอกหนว่ยงานไมจ่�าเปน็ตอ้ง แขวน ลงมา
จากเพดานเพียงอย่างเดียว  ดังนั้นจึงท�าการแปะกระดาษที่เขียนชื่อแต่ละ
แผนกไว้ท่ีด้านหลงัของบอรด์แผนงานของแต่ละแผนก เช่นน้ีแลว้ เพยีงแค่
มีคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สี ก็สามารถท�าให้สร็จได้ในวันนั้น 

โดยใชค้อมพวิเตอรท์�าตน้ฉบบัและพมิพอ์อกมาในรปูแบบสี ค�านึง
ถงึความสวยงามดว้ยการก�าหนดสพีืน้ของปา้ยเปน็สนี้�าเงนิ และตัวหนงัสือ
ทีแ่สดงชือ่แผนกเปน็สขีาว (ใหเ้ปน็แบบเดยีวกนั) โดยใชก้ระดาษขนาด A3 
พมิพแ์บบส ีและเคลอืบพลาสตกิอกีท ีแลว้น�า ป้ายแนะน�า นีไ้ปตดิไว้ท่ีด้าน
หลังของบอร์ดแผนงานของแต่ละแผนก

อาจจะไม่เด่นชัดเท่ากับการแขวนจากเพดาน แต่ได้ผลงานดีเกิน
คาด จึงใช้จนถึงทุกวันนี้




