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เรียนรู้จาก

วิธีการวาง วิธีการจัดเรียงสิ่งของ

ตัวอย่าง

● เพยีงแค่เปลีย่นวธิกีารวาง วธิกีารจัดเรียงเท่านัน้

ไคเซ็น หมายถึง การใช้ปัญญา โดยไม่เสียเวลาหรือเสียเงิน 

หากท�าเพยีงแค่เปลีย่น วธิกีารวาง วธิกีารจดัเรยีง แทบจะไม่ต้องเสยี

เวลา หรือเสียเงินเลย ลองดูไคเซ็นจากการ์ตูนในช่วงต้น

➠	 เพียงแค่ท�ำของที่เป็นแนวนอนให้เป็นแนวตั้งเท่ำนั้น
➠	 เพียงแค่ท�ำให้เป็นแนวเฉียงเท่ำนั้น
➠	 เพียงแค่เปลี่ยนวิธีกำรจัดเรียงเท่ำนั้น
ท�าให้สะดวกสบาย ไม่มีความสูญเปล่า ไม่มีความผิดพลาด 

ไคเซน็เหล่านี ้ไม่ต้องใช้สิง่ใด ๆ  เลย ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยพิีเศษหรอื

ต้นทุนจ�านวนมาก เป็นเพียงแค่ใช้ปัญญาเล็กน้อยเท่านั้นในการลอง

เปลี่ยน

➠	ต�ำแหน่งจัดวำง	
➠	วิธีกำรวำง	
➠	วิธีกำรจัดเรียง	
➠	ล�ำดับกำรจัดเรียง	เป็นต้น
แต่ว่า ผลที่ได้รับนั้นดีย่ิง ไม่ใช่การเปล่ียน วิธีการวาง หรือ 

วิธีการจัดเรียง ตามใจชอบอย่างง่าย ๆ  ในเวลาที่ท�าการวางหรือเรียง

สิ่งของนั้น จะต้องมี

➠	ต�ำแหน่งวำง	วิธีกำรวำงที่เหมำะสม
➠	วธีิกำรจดัเรยีง	ล�ำดบักำรจดัเรยีงทีเ่หมำะสมอย่างแน่นอน

● วาง เรียง ที่ไหน อย่างไร

เงื่อนไขส�าคัญในการวางหรือเรียงสิ่งของ คือ ท�าให้ต�าแหน่ง

แน่นอน ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญของการท�าสะดวก ท�าให้ก�าหนด

ต�าแหน่ง หมายถึง การตัดสินใจก�าหนดต�าแหน่งวางสิ่งของไว้ก่อน 

เพื่อท�าให้ไม่ต้องหา สิ่งของนั้น

ยกตัวอย่าง การสร้าง ที่วางเคร่ืองมือ ส�าหรับวางเครื่องมือ

ต่าง ๆ เพื่อเก็บรักษาให้เป็นระเบียบ เครื่องมือที่ใช้แล้วจะต้องน�าไป

เก็บไว้ที่เดิม เพื่อให้คนที่จะใช้ต่อไป ไม่ต้องตามหาแต่ในการ ท�าให้

ก�าหนดต�าแหนง่ นี้ มีวิธีการต่าง ๆ มากมาย เช่น

➠	รวบรวมของที่คล้ำยกันเข้ำด้วยกัน	หรือ	 รวบรวมเฉพำะ
ของที่จ�ำเป็นในกำรท�ำงำน

➠	วำงไว้ใกล้มือ	หรือวำงไว้ที่โกดังเก็บของ	เป็นต้น

และในวิธีกำรท�ำให้ต�ำแหน่งแน่นอนนั้น	 ก็ยังมีได้หลำย	

มุมมอง	เช่น

➠	หำกพิจำรณำจำกล�ำดับกำรท�ำงำน	จะเป็นอย่ำงไร
➠	กำรใส่เข้ำไปก่อน	น�ำออกมำก่อน	(first	 in,	first	out)	จะ

เป็นอย่ำงไร

➠	มีกำรฝืน	ควำมสูญเปล่ำ	หรือไม่	เป็นต้น
ซึ่งกำรแยกใช้	มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	หมำยควำมว่ำ	กำรวำง	

กำรเรียงสิ่งของ

➠	ที่ไหน	 	

➠		อย่ำงไร
มีผลท�ำให้กำรใช้งำนง่ำย	กำรน�ำออกมำง่ำย	กำรน�ำกลับคืน

ทีเ่ดมิง่ำย	แม้กระทัง่ควำมปลอดภยั	มคีวำมแตกต่ำงกนัไปตำมวิธีกำร

นั้น	ๆ	ในกำรนี้	จ�ำเป็นต้องใช้ไอเดียทั้งสิ้น

❖

ขอยกบำงตัวอย่ำงไคเซ็นที่อาจเป็นเคล็ดลับ หรือกุญแจใน

การ ท�าให้ต�าแหน่งแน่นอน รวมไปถึงในการหา ต�าแหน่งวาง วิธีการ

วางที่เหมาะสม วิธีการจัดเรียง ล�าดับการจัดเรียงที่เหมาะสม และ

สามารถอ่านเพิ่มเติมใน วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 32 

เดือนพฤษภาคม 2552

เพียงแค่เปล่ียนวิธีการวางท่ีใส่รองเท้าแตะเท่าน้ัน
กำ�หนดให้ว�งรองเท้�แตะในท่ีว�ง
รองเท้าแตะ แต่มีบางคนไม่วางรองเท้า
แตะในท่ีวาง แต่วางกระจัดกระจายไป
ท่ัว เตือนแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้

ปัญหาคือ จะวางท่ีไหน
วางอย่างไร เรียงอย่างไร !

ดังน้ัน จึงย้�ยตำ แหน่งท่ีว�ง
รองเท้าให้อยู่ใกล้กับประตู

รองเท้าแตะจึงถูกวางไว้ในท่ีวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบ
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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 
ท่าน

ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 32 เดือนพฤษภาคม 2552

ทำ ให้ตำ แหน่งเครื่องมืออยู่แน่นอนใกล้มือ

ตำ แหน่งใกล้ที่ปฏิบัติงาน คือ ที่ชั้นหนึ่ง

ทำ ให้เคลื่อนที่ได้ด้วยล้อ

นี ้จงึทำ�ก�รท�าให้ต�าแหน่งแน่นอน โดย
รวบรวมเคร่ืองมอืทีจ่�าเป็นของเครือ่งจกัร
นั้น ๆ แล้วแขวนไว้ข้างเครื่องจักร 
เนือ่งจากสิง่ทีจ่�าเป็นอยูค่รบ จงึสามารถ
น�าออกมาใช้งานได้ทันที ในเวลาที่
ต้องก�รใช้ง�น

วางเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการซ่อมแซมเครือ่งจกัรไว้ในห้องเครือ่งมอื ต้องเดนิกลับไปกลับมา
เพือ่หยบิและเกบ็เครือ่งมอืทกุครัง้ในเวลาทีท่�าการซ่อมเครือ่งจักร ยุง่ยากมาก ด้วยเหตุ

วางเคร่ืองมือท่ีจำ เป็นในการปฏิบัติงานไว้ในตู้ใส่เคร่ืองมือ เคล่ือนท่ีสะดวก

สถานท่ีเก็บรวบรวมท่ีนำ ออกมาง่ายท่ีสุดและใช้งานง่ายท่ีสุด คือ อยู่ข้างสถานท่ี
ปฏิบัติงาน ระยะทางในการนำ ออกมาส้ัน การนำ กลับคืนท่ีเดิมก็สบาย

ได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลจาก: บริษัท โอคิทซึระเซ็น

การกำ หนดตำ แหน่ง

ทำ ให้ตู้ใส่เครื่องมือเป็นตำ แหน่งที่แน่นอน
ด้านบนของตู้ใส่เคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือท่ีปกติไม่ได้ใช้งานวางซ้อนกันอยู่เป็นจำ นวน
มาก ไม่เป็นระเบียบ ด้วยเหตุน้ี จึงทำ การกำ หนดตำ แหน่ง โดยวางเฉพาะเคร่ืองมือ
ท่ีใช้งานบ่อยในตู้ใส่เคร่ืองมือเท่าน้ัน ทำ ให้ด้านบนของตู้สะอาด เป็นระเบียบ และ 
รู้ได้ทันทีว่ามีของท่ีจำ เป็นอยู่หรือไม่

อ๊ะ! ไม่มีประแจ
เบอร๐์๐

ทำ ก�ร กำ หนดตำ แหน่ง เคร่ืองมือและแม่พิมพท่ี์จำ เป็นไว้ ท้ังน้ี มีวิธีการต่าง ๆ 
มากมาย เช่น วาดรูปร่างของส่ิงของ (รูปร่างของเคร่ืองมือ) เจาะรู 

(ทำ ให้เป็นรูปร่าง) เป็นต้น

ได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลจาก: บริษัท มาคิโนะ เฟรสเซซะซุโชะ


