ไคเซ็นการใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์

ถ้าใช้เครื่องมือช่วยให้
เกิดประโยชน์ก็เป็นไคเซ็น

ไคเซ็นในงานประจ�ำวัน ที่ท�ำร่วมกับ การใช้ฟังก์ชั่นให้เกิด
ประโยชน์ คือ หลักการ การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์
● เครื่องมือ
● เครื่องใช้
● อุปกรณ์
● จิ๊ก
● ตัวซัพพอร์ต
● ตัวเสริมแกร่ง
สิ่งเหล่านี้ท�ำหน้าที่ ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้สามารถท�ำงาน
ได้ง่าย สบาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่น หากใช้รถเข็นหรือล้อเลือ่ นให้เกิดประโยชน์ สามารถขนส่ง
ของที่มีน�้ำหนักมากได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และสบาย สิ่งนี้เป็น
ไคเซ็น การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์
นอกจากนี้ ถ้าใช้เมจิกเทป สามารถติดสิง่ ของได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย นั่นคือ ไคเซ็นการใช้ เมจิกเทป = เครื่องมือช่วย ให้เกิด
ประโยชน์
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือช่วย คือ สิ่งที่ ช่วยเหลือ สนับสนุน
การท�ำงาน ตัวอย่างสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เช่น
● นาฬิกาจับเวลา
● นาฬิกาปลุก
● กระจก (กระจกเงา กระจกสะท้อน)

แม่เหล็ก
รีโมท (เครื่องควบคุมระยะไกล)
● สายรัดคอ (เชือกรัดคอ)
● สายรัดข้อมือ (เชือกข้อมือ)
● ตรายาง
● แผ่นชีล
● สติ๊กเกอร์
● ฉลาก
หากตั้งนาฬิกาจับเวลาหรือนาฬิกาปลุกไว้ ท�ำให้สามารถ
ท�ำงานอืน่ หรือนอนหลับได้ดว้ ยความสบายใจ แต่วา่ ถ้าไม่ใช้ เครือ่ งมือ
ช่วยประเภทนาฬิกา แล้ว หากหมกมุ่นในการท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ จะ
ท�ำให้เลยเวลาไปได้
ด้วยเหตุนี้ ท�ำให้ต้องกังวลเรื่องเวลาอยู่ตลอดเวลา เกิดความ
ร�ำคาญใจ ไม่ผ่อนคลาย จนไม่สามารถเพ่งสมาธิไปที่งานได้
หากไม่มเี ครือ่ งมือช่วยประเภทกระจกข้างและกระจกหลังแล้ว
ต้องคอยหันมามองข้างหลังอยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้ไม่สามารถขับรถด้วย
ความปลอดภัยหรือด้วยความสบายใจได้
การใช้ประโยชน์ของรีโมท ท�ำให้สามารถเปิด-ปิดสวิตช์
โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับ
การใช้งานได้ด้วย
แน่นอนว่า ไม่เฉพาะเครือ่ งมือทีส่ ะดวกเท่านัน้ ทีเ่ ป็น เครือ่ งมือ
ช่วย วัสดุธรรมดา ๆ เช่น เชือก แผ่นไม้ กระดาษ หากมีการใช้
ให้ดีแล้ว ก็กลายเป็น เครื่องมือช่วย ได้
●
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การใช้เครือ่ งมือช่วยให้เกิดประโยชน์
คเ รอ่ื งมอื เครอ่ื งใช้ อปุ กรณ
แม่เหล็ก

รีโมท

จก๊ิ

ติดแน่น

ตรายาง
สาย

นาฬิกาจับเวลา
แผ่นชีล

กระจก

นาฬิกาปลุก
~
ปด๊ี ปด๊ี ปด๊ี

เพียงแค่ใช้เป็นไคเซ็น

เกี่ยวกับไคเซ็นการใช้ เครื่องมือช่วยที่สะดวก ให้เกิด
ประโยชน์นั้น ก็มีค�ำถามว่า “เพียงแค่ใช้...” “ไม่ใช่เพียงแค่การ
ใช้...เท่านั้นหรือ” เพียงแค่การใช้ ถือเป็นไคเซ็น เนื่องจาก
เป็นการอธิบายว่า บุคคลนัน้ มี ความสามารถในการใช้เครือ่ งมือ
ช่วยให้เกิดประโยชน์ เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ คนที่ไม่สามารถ
ท�ำไคเซ็น นั้น ถึงแม้จะมี สิ่งอ�ำนวยความสะดวก อยู่ก็ไม่
สามารถใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่ได้
นอกจากนี้ ยังท�ำให้เกิด วิธีการท�ำงานที่ประสิทธิภาพ
ต�ำ่ เกิดความหงุดหงิด เร่งรีบ เดินไปเดินมาอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไร
ก็ตาม การใช้ สิ่งที่สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่าง
เต็มที่ นัน่ คือไคเซ็น ดังทีก่ ล่าวมา การใช้สงิ่ ของทีท่ ำ� ให้การท�ำงาน
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สบาย รวดเร็ว ปลอดภัย สะดวกขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ถือเป็น ไคเซ็น
การใช้เครื่องมือช่วยให้เกิดประโยชน์ ทั้งหมด
หลักการใช้เครือ่ งมือช่วยให้เกิดประโยชน์ 3 ขัน้ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
① ใช้ในแบบเดิม
② ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงแล้วใช้
③ สร้างสรรค์ใหม่

เนื่ อ งจากมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ส ะดวกมากมายหลายชนิ ด หาก
สามารถใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์อย่างเชี่ยวชาญแล้ว ถือเป็น
ไคเซ็น นั่นคือ ใช้สิ่งที่สามารถใช้ได้ อย่างเต็มที่คือการไคเซ็น

② ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงแล้วใช้

แน่นอนว่า สินค้าหรือสิง่ ของทีม่ อี ยูท่ วั่ ไปไม่สามารถใช้ในแบบ
เดิมได้ในทุก ๆ กรณี หาก ไม่สามารถใช้ ในแบบเดิมได้ ก็เพียงแค่
ท�ำให้ใช้ได้ นั่นคือ ท�ำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ หมายความว่า มีวิธีการในการ เปลี่ยนแปลง
ปรับใช้ เพื่อน�ำไปใช้ในรูปแบบอื่น
สิ่งของที่ถูกสร้างหรือวางขายในฐานะที่เป็นของ ใช้
ส�ำหรับ... นั้น ไม่ได้หมายความว่าจ�ำกัดหนทางการน�ำไปใช้
เฉพาะตามที่ตั้งไว้เท่านั้น
ตัวอย่างปากกาสีนำ�้ มัน เช่น ปากกาเมจิก ในเวลาคับขัน
สามารถจุดไฟแล้วใช้แทนเทียนไขได้
ลวดเย็บกระดาษ ก็ไม่ได้ใช้เฉพาะส�ำหรับเย็บกระดาษ
แต่เพียงอย่างเดียว เมื่อน�ำไปเสียบไว้ที่ก�ำแพงสามารถใช้แทน
หมุดได้

หลักการใช้เครือ่ งมือช่วย
ให้เกิดประโยชน์
3 ขัน้
ใ1. ชใ้ นแบบเดมิ
2. ปรับปรุง เปลย่ี นแปลง ③ สร้างสรรค์ใหม่
3. รงั สรรค์
สรา้ งสรรค์
① ใช้ในแบบเดิม

สิง่ ทีส่ ามารถใช้ในแบบเดิมได้ ให้ใช้ในแบบเดิม ถือเป็นไคเซ็น
ที่สามารถท�ำได้เร็วที่สุด ปัจจุบันสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถหาซื้อ
ได้จากร้านค้าทั่วไป เช่น ร้านทุกอย่าง 100 เยน และ Home Center
เป็นต้น

มีสิ่งของบางอย่างที่ไม่สามารถใช้สิ่งที่มีอยู่ได้ หรือ
ท�ำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปรับใช้แล้วก็ยังไม่สามารถใช้ได้
ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องสร้าง สิ่งที่มีลักษณะ
พิเศษ ขึ้นมาใหม่ แต่ว่าไม่จ�ำเป็นต้องสร้างขึ้นมาโดยเริ่มจาก
ศูนย์
หากท�ำการ รวม หรือประกอบใหม่ ในสิ่งที่มีอยู่แล้ว ก็
สามารถท�ำให้เกิด ฟังก์ชั่นพิเศษ ขึ้นมาได้ ไคเซ็นให้ความส�ำคัญกับ
การลงมือด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว เหนือสิ่งอื่นใด ดังนั้น ถึงแม้จะ
เป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่มีลักษณะพิเศษขึ้นมาใหม่ ก็ต้องดัดแปลง
วิธกี ารทีล่ งมือท�ำได้รวดเร็ว ในการนีแ้ นะน�ำให้ใช้ Know How จ�ำพวก
Module, Component, Combination เป็นต้น
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