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แค่นี้ 5ส ก็ไม่ล่มแล้ว

จากฉบับที่แล้วต่อ
　
　
　

　
　
　เพื่อให้ท�าซ�้า ๆ      ได้

ค�าอธิบาย

พิเศษ 2

● สร้างระบบเพ่ือการทำ ซ้ำ อย่างต่อเน่ือง ลาดตระเวนท่ีทำ งาน การตรวจสอบซ่ึงกันและกัน

ดำ เนินการลาดตระเวนท่ีทำ งานว่าทำ  5ส ซ้ำ หรือไม่เป็นประจำ 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืนทำ การตรวจสอบหน่วยงานของตน และตนก็ทำ การ
ตรวจสอบหน่วยงานอ่ืน

จัดกลุ่มละ 4-5 คน ตรวจสอบสภาพ สะสาง สะดวก สะอาด ของท่ีทำ งาน
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน B ตรวจสอบหน่วยงาน A
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน C ตรวจสอบหน่วยงาน B
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน A ตรวจสอบหน่วยงาน C

นอกจากน้ียังมี กฎการสะสาง คือ ทิ้งของที่ไม่ต้องการเป็น

ประจ�า เป็นต้น ด้วยการสร้างกฎจึงสามารถรักษา ประสิทธิผลของ 

3ส ได้ และเพราะปฏิบัติตาม กฎ ท�าให้สามารถ ท�า 3ส ซ�้า ๆ ได้

แต่ในความเป็นจริง การปฏิบัติตามกฎน้ันยากทีเดียว ท�า

อย่างไรจึงจะสามารถปฏิบัติตามกฎได้

③ สร้างระบบเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ

สร้างระบบตรวจสอบว่าปฏิบัติตามกฎหรือไม่ มีการท�าซ�้า 

หรอืไม่ เช่น การลาดตระเวนทีท่�างาน เป็นต้น ระหว่างการลาดตระเวน

ถ้าพบหน่วยงานที่ไม่ท�าซ�้า ต้องแนะน�าเพื่อให้กลับมาท�าซ�้าอีกครั้ง

ในบริษัทท่ีท�า กิจกรรม 5ส จะสร้าง ระบบ เพื่อตรวจสอบ 

สิ่งเหล่านี้

นอกจากนีย้งัมวิีธตีรวจสอบแบบ ตรวจสอบซึง่กนัและกนั โดย

ให้เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานอืน่ท�าการตรวจสอบหน่วยงานของตน และ

ตนก็ท�าการตรวจสอบหน่วยงานอื่น แล้วให้ บุคคลภายนอก ค้นหา 

จุดที่ การท�าซ�้า หยุดชะงัก หรือเริ่มติดขัด ข้อดีคือ แม้ไม่สร้างระบบ

หน่วยลาดตระเวนขึ้น ก็ยังสามารถด�าเนินการได้ง่าย

การลาดตระเวนที่ท�างาน และ การตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

ไม่ใช่เพียงเพื่อค้นหาจุดบกพร่องเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้ไม่ลืมช่ืนชมใน

จดุทีดี่ อกีทัง้เมือ่ทีท่�างานอืน่พบจดุทีดี่ก็สามารถเลยีนแบบน�าไปใช้ได้ 

สิ่งเหล่านี้ท�าให้สามารถ ท�าซ�้า ได้ต่อเนื่องมากขึ้น
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◆ ตัวอย่างพิเศษ/กิจกรรมส่งเสริม 5ส ของบริษัท Asahi Roentgen Industry จ�ากัด

ทำ ซ้ำ ด้วยวัน
การลาดตระเวน 

การประชุม

ไอเดียเพ่ือให้ง่ายในการเก็บคืนท่ีเดิมไคเซ็น

บริษัท Asahi Roentgen Industry จำ กัด
เร่ิมกิจการเม่ือ พ.ศ.2499 
พ.ศ.2500 ร่วมมือกับบริษัท Shimadzu Corporation จำ กัด ในการจำ หน่ายเคร่ืองมือถ่ายเอ็กซเรยส์ำ หรับทันตกรรม
พ.ศ.2512 คิดค้นเคร่ืองมือถ่ายเอ็กซเรยส์ำ หรับทันตกรรมแบบพาโนรามา
หลังจากน้ัน ก็คิดค้นและจำ หน่ายเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกับเอ็กซเรยท่ี์ใช้ในสาขาอ่ืน  ๆนอกเหนือจากสาขาทันตกรรม

ก่อน
ไคเซ็น

หลัง
ไคเซ็น

ลำ ดับในการจัดเรียงแฟ้ม
น้ันเปล่ียนเป็นประจำ  
ทำ ให้เสียเวลาในการ
ค้นหาแฟ้มท่ีจำ เป็น

กำ หนดลำ ดับในการจัดเรียงแฟ้ม
แล้วติดสต๊ิกเกอร ์A B C ไว้ท่ีสัน
แฟ้มตามลำ ดับ ติดสต๊ิกเกอร ์A 

บนช้ันท่ีวางแฟ้ม A แฟ้ม A ต้องนำ 
มาเก็บท่ีช้ัน A เสมอ ทำ ให้หาพบ

ได้ง่าย นำ มาคืนได้ง่าย

ไคเซ็น

ไคเซ็น

ก่อน
ไคเซ็น

ก่อน
ไคเซ็น

หลัง
ไคเซ็น

ไอเดียเพ่ือให้ง่ายในการค้นหาและเก็บคืนท่ีเดิม

ไอเดียเพ่ือให้ง่าย
ในการเก็บคืนท่ีเดิม

ท่ีกล่องใส่วัสดุจะแสดงเพียง ช่ือและหมายเลข ของวัสดุ
เท่าน้ัน ทำ ให้เข้าใจได้ยากว่ามีอะไรอยู่ในกล่องและวัสดุ
ท่ีนำ ออกมาจากคลังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่ในกล่องไหนดี

ก�าหนดท่ีวางเครือ่งมอืแล้ว แต่เนือ่งจากรปู
ร่างท่ีคล้ายกนั ท�าให้เวลาหาเครือ่งมอืท่ีส�าคญั
ต้องเสยีเวลามาก

ตดิรปูถ่ายของวัสดุท่ีเกบ็ไว้ ท�าให้เข้าใจ
ได้ทนัทว่ีามอีะไรอยูใ่นกล่อง วัสดทุีน่�า
ออกมาจากคลังกส็ามารถรู้ทันทีว่าควร
ใส่กล่องไหน

แขวน เคร่ืองมือ ไว้ท่ีแผ่นกระดาน วาดเค้าโครงของ
เคร่ืองมือไว้ท่ีแผ่นกระดาน ทำ ให้สามารถหาเคร่ืองมือ
ท่ีสำ คัญพบได้ทันที ตอนนำ มาเก็บก็สามารถรู้ทันทีว่า
ควรเก็บท่ีไหน

ทำ ป้ายช่ือ ติดท่ีแผ่นกระดานเคร่ืองมือ เม่ือยืมเคร่ืองมือ
ต้องนำ ป้ายช่ือของตนเองแขวนไว้ท่ี แขวนป้ายช่ือ ทำ ให้
รู้ว่าใครเป็นคนยืมเคร่ืองมือได้ทันที

ไคเซ็น

ไคเซ็น

ป้าย
ช่ือ

ป้าย
ช่ือ

ป้าย
ช่ือ

ป้าย
ช่ือ

■ ไคเซ็น 5ส ต้องรายงานต่อคณะกรรมการและส่งข้อเสนอแนะไคเซ็น

ที่บริษัทได้ท�า กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย มานานแล้ว ตั้งแต่ประมาณ 10 ปีก่อนได้เริ่มท�า กิจกรรมส่งเสริม 5ส และ กิจกรรมเสนอ

แนะไคเซ็น เพิ่มจากกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย ทั้ง 3 กิจกรรมต้องแต่งตั้งคณะกรรมการและด�าเนินกิจกรรมแยกกัน

ถ้าท�าไคเซ็น 5ส เช่น ไอเดียเพื่อให้ง่ายในการค้นหา ไอเดียเพื่อให้ง่ายในการเก็บคืนที่เดิม ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 5ส ในขณะ

เดียวกันก็ต้องเขียนแบบฟอร์มส่งคณะกรรมการข้อเสนอแนะไคเซ็นด้วย


