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ทำ�อย่างนี้ถึงจะต่อเนื่อง

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

การควบคุมด้วยตัวเลข

เทคนิคของ สะสาง สะดวก สะอาด ③
นำ�กลับไปคืนหลังจากใช้งานแล้ว
การควบคุมของที่กำ�หนด

แบ่งแยกเครือ่ งมือทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันแต่มวี ธิ กี ารใช้งานที่
ต่างกันตามรูปทรงทีต่ า่ งกันเล็กน้อยด้วย ตัวเลข
สีเหลือง

สีนำ้ �เงิน

การควบคุมด้วยรูปทรง

สีแดง
สำ�
นัก
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การควบคุมด้วยสี

เขียน รูปทรงของสิง่ ของ ไว้
ทีต่ ำ�แหน่งที่
ให้นำ�กลับไปคืน
เทคนิคการควบคุมของที่ก�ำหนด มี 3 ข้อ ดังนี้
● พบง่าย
● น�ำออกมาง่าย
● น�ำกลับไปคืนง่าย
● การควบคุมด้วยรูปทรง
วิธกี าร ควบคุมด้วยรูปทรง กันมาก โดยวิธกี ารทีเ่ ขียนรูปทรง
ของสิ่งของวางอยู่ หลังจากที่น�ำออกไปใช้งาน รูปทรงนั้นยังเหลืออยู่
จึงเข้าใจต�ำแหน่งเดิมได้ง่าย น�ำกลับไปคืนง่าย ในโรงงานใช้วิธีนี้
ท�ำให้เครื่องมือต่าง ๆ ใช้สะดวก
■ การควบคุมด้วยตัวเลข ติดหมายเลขทีส่ งิ่ ของและสถานที่
วางสิ่งของนั้น ๆ ด้วยตัวเลขเดียวกัน เป็นวิธีการที่ให้น�ำเครื่องมือ
หมายเลข ① กลับคืนไปยังสถานที่หมายเลข ① เอกสารหมายเลข
④ คืนทีส่ ถานทีห่ มายเลข ④ หากมีหมายเลขใดหายไป จะเข้าใจได้
ทันทีว่ายังไม่น�ำกลับมาคืน หากใช้ตัวเลขในเวลาที่ต้องการแบ่งแยก
เครื่องมือที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแล้ว ท�ำให้เข้าใจง่าย
■ การควบคุมด้วยสี การใช้สใี นกรณีทตี่ อ้ งการแยกประเภท
ออกเป็นกลุ่ม จะท�ำให้แบ่งแยกได้ง่าย ยกตัวอย่าง ติดแฟ้มเอกสาร
และตารางที่เกี่ยวกับส�ำนักงาน A ทั้งหมดด้วยสีเหลือง และติด
สติ๊กเกอร์ที่สถานที่ที่ให้น�ำกลับไปคืนด้วยสีเหลืองเหมือนกัน
■ การควบคุมด้วยรูปภาพ ติดรูปภาพแสดงภาพเครื่องมือ
ท�ำความสะอาดทัง้ หมดทีแ่ ขวนอยู่ เมือ่ มองเทียบกับรูปภาพจะเห็นได้
ว่าเครื่องมืออะไรที่ยังไม่มีการได้คืนกลับมาที่เดิมมองแล้วจะท�ำให้
เข้าใจได้ทันที อัตราในการน�ำกลับมาคืนเพิ่มสูงขึ้น
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แยกแฟ้มเอกสารของแต่ละสำ�นักงานด้วยสต๊กิ เกอร์
แบบสี
แปะสติก๊ เกอร์
ทต่ี ง้ั แฟ้มด้วย สติก๊ เกอร์
สเี ดียวกัน
สามารถนำ�เอกสารของแต่ละสำ�นักงานมาคืนได้ทนั ที

การควบคุมด้วยรูปภาพ
ติด รูปภาพ แสดงภาพเครือ่ งมือทำ�ความสะอาด
ทัง้ หมดทีแ่ ขวนอยู่ สามารถรูท้ นั ทีวา่ อะไรทีย่ งั ไม่กลับ
คืนทีเ่ ดิม อัตราในการนำ�กลับมาคืนสูงขึน้

เทคนิคของ สะสาง สะดวก สะอาด ④

การควบคุมปริมาณที่กำ�หนด ไม่ ให้หมดสต็อก
ของที่มีการใช้งานเรื่อย ๆ จนมีจ�ำนวนลดลง จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ทีต่ อ้ งมีการเติมก่อนทีข่ องจะหมด ในการนี้ มีวธิ กี าร 2 วิธี คือ วิธี Come
up และ วิธี Two bin
■ วิธี Come up ติดสัญลักษณ์ที่แสดงให้ทราบว่าหาก
จ�ำนวนลดลงถึงตรงนี้ ให้ท�ำการเติม เขียนเส้นที่ผนังด้านข้างของ
ต�ำแหน่งที่วางกระดาษถ่ายเอกสารซ้อนกันอยู่ กระดาษถ่ายเอกสาร
ถูกใช้งานทีละห่อจนจ�ำนวนลดลง หากจ�ำนวนลดลงจนต�่ำกว่าเส้นนี้
ให้ท�ำการสั่งซื้อ แขวนกระดาษเคลือบพลาสติก มีเบอร์ติดต่อของ
ตัวแทนจ�ำหน่ายที่จะสั่งซื้อไว้ที่ข้างเส้นนั้น
■ วิธี Two bin เตรียมกล่องเอาไว้ 2 กล่อง (A และ B) ใส่
ของในกล่องทั้งสองให้เหมือนกัน เริ่มใช้งานจากกล่อง A หากของใน
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กล่อง A หมด ให้ใช้ของจากกล่อง B ระหว่างที่ใช้ของจากกล่อง B
ท�ำการเติมของในกล่อง A ไว้ มีการท�ำไคเซ็นแบบนี้ คือ มีกล่อง
ชิ้นส่วนอยู่ด้านบนและด้านล่าง โดยมีกระดานแบ่งอยู่ระหว่างกลาง
เริ่มใช้ชิ้นส่วนจากกล่องที่อยู่ด้านล่าง หากชิ้นส่วนในกล่องที่อยู่ด้าน
ล่างหมดลง ดึงกระดานแบ่งที่อยู่ตรงกลางออก ท�ำให้ชิ้นส่วนจาก
กล่องทีอ่ ยูด่ า้ นบนตกลงมายังกล่องทีอ่ ยูด่ า้ นล่าง ใส่กระดานแบ่งกลับ

วิธี Come up
จำ�นวนลดลงเรือ่ ย ๆ

คืน เติมชิน้ ส่วนในกล่องทีอ่ ยูด่ า้ นบนก่อนทีช่ นิ้ ส่วนทีอ่ ยูด่ า้ นล่างจะถูก
ใช้งานจนหมด
การที่เพิ่งกระตือรือร้นตอนที่ของในสต็อกหมดแล้วเป็นการ
สายเกินไป ท�ำการเติมสิ่งของที่จ�ำนวนลดลงเมื่อถูกใช้งานก่อนที่จะมี
จ�ำนวนเป็นศูนย์

มีกล่องชิน้ ส่วนอยูด่ า้ นบนและด้านล่าง
โดยมีกระดานแบ่งอยูร่ ะหว่างกลาง
กระดานแบ่ง

ให้ทำ�การสัง่ ถ้าจำ�นวนลดลง จนถึงตรงนี้

47

วิธี Two bin
เตรียม A และ B ทีม่ ขี องภายในเหมือนกัน
โดยใช้ของในกล่อง A ก่อน

เริม่ ใช้งานจากตรงนี้

สต็อกเป็นศูนย์

แขวนการ์
ดทีม่ เี บอร์
ตดิ ต่อของ
ดึงกระดานแบ่งออก
ตัวแทนจำ�หน่าย
าร
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สัง่ ซือ้
ถ้าใช้งานทัง้ หมดแล้ว ทำ�การดึงกระดานแบ่งออก
ทำ�ให้สต็อกด้านบนไหลลงมา

ถ้า A หมด ใช้ของในกล่อง B ทำ�การสัง่ ซือ้
ใส่กระดานแบ่งกลับคืน
ปริมาณเท่ากับในกล่อง A
ถ้ากระดาษถ่ายเอกสารมีจำ�นวนน้อยกว่าเส้นนี้ ทำ�การสัง่ ซือ้
แล้วเติมสต็อกในกล่อง B
โดยแขวนการ์
ดทีม่ เี บอร์
ตดิ ต่อของตัวแทนจำ�หน่ายทีจ่ ะสัง่ ซือ้ เอาไว้

อ่าน ต่อฉบับหน้า
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