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ไคเซ็นการใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์

ถ้าใช้เครื่องมือช่วยให้

เกิดประโยชน์ก็เป็นไคเซ็น

ไคเซ็นในงานประจ�าวัน ท่ีท�าร่วมกับ การใช้ฟังก์ชั่นให้เกิด
ประโยชน์ คือ หลักการ การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์

●	 เครื่องมือ ●	 เครื่องใช้
●	 อุปกรณ์ ● จิ๊ก
●	 ตัวซัพพอร์ต ●	 ตัวเสริมแกร่ง
สิ่งเหล่านี้ท�าหน้าที่ ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้สามารถท�างาน

ได้ง่าย สบาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เช่น หากใช้รถเขน็หรอืล้อเลือ่นให้เกิดประโยชน์ สามารถขนส่ง

ของที่มีน�้าหนักมากได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และสบาย ส่ิงนี้เป็น 
ไคเซ็น การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์ 

นอกจากน้ี ถ้าใช้เมจกิเทป สามารถตดิสิง่ของได้อย่างรวดเรว็
และง่ายดาย นั่นคือ ไคเซ็นการใช้ เมจิกเทป = เครื่องมือช่วย ให้เกิด
ประโยชน์

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือช่วย คือ สิ่งที่ ช่วยเหลือ สนับสนุน 
การท�างาน ตัวอย่างสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เช่น

●	 นาฬิกาจับเวลา 
●	 นาฬิกาปลุก
●	 กระจก (กระจกเงา กระจกสะท้อน) 

●	 แม่เหล็ก
●	 รีโมท (เครื่องควบคุมระยะไกล) 
●	 สายรัดคอ (เชือกรัดคอ)
●	 สายรัดข้อมือ (เชือกข้อมือ) 
●	 ตรายาง
●	 แผ่นชีล 
●	 สติ๊กเกอร์
●	 ฉลาก
หากตั้งนาฬิกาจับเวลาหรือนาฬิกาปลุกไว้ ท�าให้สามารถ

ท�างานอืน่หรอืนอนหลบัได้ด้วยความสบายใจ แต่ว่าถ้าไม่ใช้ เครือ่งมอื
ช่วยประเภทนาฬิกา แล้ว หากหมกมุ่นในการท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ จะ
ท�าให้เลยเวลาไปได้

ด้วยเหตุนี้ ท�าให้ต้องกังวลเรื่องเวลาอยู่ตลอดเวลา เกิดความ
ร�าคาญใจ ไม่ผ่อนคลาย จนไม่สามารถเพ่งสมาธิไปที่งานได้

หากไม่มเีครือ่งมอืช่วยประเภทกระจกข้างและกระจกหลงัแล้ว 
ต้องคอยหนัมามองข้างหลงัอยูต่ลอดเวลา ท�าให้ไม่สามารถขบัรถด้วย
ความปลอดภัยหรือด้วยความสบายใจได้

การใช้ประโยชน์ของรีโมท ท�าให้สามารถเปิด-ปิดสวิตช์
โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับ
การใช้งานได้ด้วย

แน่นอนว่า ไม่เฉพาะเครือ่งมอืทีส่ะดวกเท่านัน้ทีเ่ป็น เครือ่งมอื
ช่วย วัสดุธรรมดา ๆ เช่น เชือก แผ่นไม้ กระดาษ หากมีการใช้
ให้ดีแล้ว ก็กลายเป็น เครื่องมือช่วย ได้
 
เพียงแค่ใช้เป็นไคเซ็น

เกี่ยวกับไคเซ็นการใช้ เครื่องมือช่วยที่สะดวก ให้เกิด
ประโยชน์นั้น ก็มีค�าถามว่า “เพียงแค่ใช้...” “ไม่ใช่เพียงแค่การ
ใช้...เท่านั้นหรือ” เพียงแค่การใช้ ถือเป็นไคเซ็น เนื่องจาก
เป็นการอธบิายว่า บคุคลนัน้ม ีความสามารถในการใช้เครือ่งมอื
ช่วยให้เกิดประโยชน ์ เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ คนที่ไม่สามารถ
ท�าไคเซ็น นั้น ถึงแม้จะมี สิ่งอ�านวยความสะดวก อยู่ก็ไม่
สามารถใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่ได้

นอกจากนี้ ยังท�าให้เกิด วิธีการท�างานที่ประสิทธิภาพ
ต�า่ เกดิความหงดุหงดิ เร่งรบี เดนิไปเดนิมาอย่างต่อเนือ่ง อย่างไร
ก็ตาม การใช้ สิ่งที่สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่าง
เตม็ที ่นัน่คอืไคเซน็ ดงัทีก่ล่าวมา การใช้สิง่ของทีท่�าให้การท�างาน

การใช้เคร่ืองมือช่วยให้เกิดประโยชน์

เคร่ืองมื
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เคร่ืองใช้ อุปกรณ จ๊ิ์ก

รีโมท

ตรายาง

แผ่นชีล กระจก

แม่เหล็ก ติดแน่น
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สมัครสมาชิกวารสาร Creative & Idea KAIZEN วันนี้...

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ :

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สมาชิกวารสาร 

โทรศัพท์ 0 2258-0320-5 ต่อ 1740

โปสเตอร์ไคเซ็น 1 ชุด (4 แผ่น)ฟรี

หรือสมัครสมาชิก 5 ท่าน

ฟ
รี

1 
ท่ำน

สบาย รวดเร็ว ปลอดภัย สะดวกขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ถือเป็น ไคเซ็น
การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์ ทั้งหมด

หลกัการใช้เครือ่งมอืช่วยให้เกดิประโยชน์ 3 ข้ัน ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

①  ใช้ในแบบเดิม
②  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงแล้วใช้
③  สร้างสรรค์ใหม่

① ใช้ในแบบเดิม
สิง่ทีส่ามารถใช้ในแบบเดมิได้ ให้ใช้ในแบบเดมิ ถอืเป็นไคเซน็

ที่สามารถท�าได้เร็วที่สุด ปัจจุบันสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถหาซื้อ
ได้จากร้านค้าทั่วไป เช่น ร้านทุกอย่าง 100 เยน และ Home Center 
เป็นต้น 

เนื่องจากมีเครื่องมือที่สะดวกมากมายหลายชนิด หาก
สามารถใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์อย่างเชี่ยวชาญแล้ว ถือเป็น 
ไคเซ็น นั่นคือ ใช้สิ่งที่สามารถใช้ได้ อย่างเต็มที่คือการไคเซ็น

② ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงแล้วใช้
แน่นอนว่า สนิค้าหรอืส่ิงของทีม่อียู่ทัว่ไปไม่สามารถใช้ในแบบ

เดิมได้ในทุก ๆ กรณี หาก ไม่สามารถใช้ ในแบบเดิมได้ ก็เพียงแค่ 
ท�าให้ใช้ได้ นั่นคือ ท�าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ หมายความว่า มีวิธีการในการ เปลี่ยนแปลง 
ปรับใช้ เพื่อน�าไปใช้ในรูปแบบอื่น 

สิ่งของที่ถูกสร้างหรือวางขายในฐานะที่เป็นของ ใช้
ส�าหรับ... นั้น ไม่ได้หมายความว่าจ�ากัดหนทางการน�าไปใช้
เฉพาะตามที่ตั้งไว้เท่านั้น

ตัวอย่างปากกาสนี�า้มนั เช่น ปากกาเมจกิ ในเวลาคบัขนั 
สามารถจุดไฟแล้วใช้แทนเทียนไขได้ 

ลวดเยบ็กระดาษ กไ็ม่ได้ใช้เฉพาะส�าหรบัเยบ็กระดาษ
แต่เพียงอย่างเดียว เมื่อน�าไปเสียบไว้ที่ก�าแพงสามารถใช้แทน
หมุดได้

③ สร้างสรรค์ใหม่

มีสิ่งของบางอย่างที่ไม่สามารถใช้สิ่งที่มีอยู่ได้ หรือ
ท�าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปรับใช้แล้วก็ยังไม่สามารถใช้ได้

ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องสร้าง สิ่งท่ีมีลักษณะ
พิเศษ ขึ้นมาใหม่ แต่ว่าไม่จ�าเป็นต้องสร้างขึ้นมาโดยเริ่มจาก
ศูนย์

หากท�าการ รวม หรือประกอบใหม่ ในสิ่งที่มีอยู่แล้ว ก็
สามารถท�าให้เกิด ฟังก์ชั่นพิเศษ ขึ้นมาได้ ไคเซ็นให้ความส�าคัญกับ 
การลงมือด�าเนินการอย่างรวดเร็ว เหนือส่ิงอ่ืนใด ดังนั้น ถึงแม้จะ
เป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่มีลักษณะพิเศษขึ้นมาใหม่ ก็ต้องดัดแปลง 
วธิกีารทีล่งมอืท�าได้รวดเรว็ ในการนีแ้นะน�าให้ใช้ Know How จ�าพวก 
Module, Component, Combination เป็นต้น

หลักการใช้เคร่ืองมือช่วย
ให้เกิดประโยชน ์3 ข้ัน

1. ใช้ในแบบเดิม

2. ปรับปรุง เปล่ียนแปลง

3. รังสรรค ์สร้างสรรค์

ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 28 เดือนมกราคม 2552


