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รายการ

35. จัดติดป้ายค�ำขวัญที่ชนะเลิศการประกวดค�ำขวัญประจ�ำปี
36. จัดให้มีรายงานความก้าวหน้าของแต่ละพื้นที่ติดประกาศ
37. จัดให้มีพื้นที่ดูงานกิจกรรม 5ส
38. จัดให้มีรางวัลยกย่อง ชมเชย เป็นเกียรติแก่ผู้ท�ำกิจกรรม
39. จัดให้ไปเยี่ยมชมกิจกรรม 5ส ของหน่วนงานภายนอก
40. จัดส่งผลงาน 5ส เข้าประกวดชิงรางวัล 5ส ประเทศไทย

ทบทวนเรื่
อ
ง
“การบริหารกิจกรรม 5ส”

การติดตามและประเมินผล

สมิต สัชฌุกร

กิจ

กรรม 5ส ได้แพร่ขยายไปมาก จนผูค้ นต่างเห็นเป็นเรือ่ งพืน้ ๆ
และไม่สนใจจะนึกถึง ถ้ามีการไต่ถามก็จะตอบคล้ายๆ กัน
ว่า “รู้แล้ว ท�ำแล้ว” ในหลักสูตรการฟื้นฟู 5ส และเพิ่มประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง” ที่ ส.ส.ท. จัดติดต่อกันมาหลายปี ก็มผี เู้ ข้ารับการอบรม
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่ท�ำกิจกรรม 5ส มากกว่าห้าปีบ้าง กว่าสิบปี
บ้าง รวมทั้งที่เพิ่งเริ่มจะท� ำมาสองถึงสามปีและที่เพิ่งคิดจะท� ำก็
ต้องการรู้หลักการและวิธีการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคและวิธี
ป้องกันแก้ไข
เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติในการบริหารกิจกรรม 5ส ที่ประมวล
จากประสบการณ์ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร จึงเห็นสมควรที่
จะได้มีการทบทวน การบริหารกิจกรรม 5ส ให้เกิดการตรวจสอบว่ามี
สิ่งใดที่ต้องคิดและปฏิบัติในการน�ำกิจกรรม 5ส มาท�ำคุณประโยชน์
ให้แก่หน่วยงานและบุคลากรอย่างไรบ้าง

12. ไม่ให้คิดแต่เพียงความเป็นระเบียบและความสะอาด
13. ท�ำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ 5ส ให้ถูกต้อง
14. ท�ำความเข้าใจความหมายของแต่ละ ส อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
15. ให้ความรู้เรื่องวิธีท�ำ 5ส อย่างครบถ้วน

1. มีการศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรม 5ส อย่างถึงแก่น
2. จัดอบรมให้ความรู้ 5ส แก่ทกุ คนในหน่วยงานอย่างทัว่ ถึง
3. ประชุมก�ำหนดนโยบายเป็นหลักการใช้เป็นกรอบและ
แนวทางปฏิบัติ
4. ผู้บริหารสูงสุดแสดงตนเป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุน
อย่างจริงจัง
5. ชี้ให้ทุกคนเห็นการท�ำงานที่ล�ำบากยุ่งยากซ�้ำซ้อนที่มีอยู่
6. ชีใ้ ห้เห็นประโยชน์ทจี่ ะได้แก่ตวั คนท�ำกิจกรรมก่อนอืน่ ใด
7. ยกตัวอย่างการท�ำงานที่สะดวกสบายขึ้นให้เป็นรูปธรรม
8. ย�้ำถึงการท�ำให้สถานที่ท�ำงานน่าอยู่ น่าท�ำงาน

18. จัดให้มี Big Cleaning Day โดยทุกคนเข้าร่วม
19. จัดท�ำบันทึกผลการท�ำความสะอาดครั้งใหญ่ แจ้งให้ทุก
คนทราบ
20. วิเคราะห์รายงานผลในที่ประชุมฝ่ายจัดการเพื่อรับฟัง
ความเห็นและข้อแนะน�ำปรับปรุง
21. น�ำคณะกรรมการ 5ส และผู้บริหารในแต่ละสายงานไปดู
พื้นที่ตัวอย่าง
22. ก�ำหนดให้มกี ารท�ำกิจกรรม สะสาง สะดวก สะอาด อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกวัน
23. สร้างมาตรฐานจากการท�ำ สะสาง สะดวก สะอาด
24. ก�ำหนดให้มกี รรมการตรวจติดตามผลและจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำสัปดาห์
25. วิเคราะห์ผลการท�ำกิจกรรมและจัดท�ำรายงานติดประกาศ
ให้รับรู้โดยทั่วกัน
26. น�ำรายงานผลการท�ำกิจกรรม เข้าบรรจุเป็นวาระประชุม
ประจ�ำเดือนของทีมงานบริหาร
27. น�ำความเห็นของทีมงานบริหาร โดยเฉพาะผูบ้ ริหารสูงสุด
แจ้งแก่พนักงานด้วยการติดประกาศ
28. มีการตรวจพื้นที่ด้วยการแลกกันตรวจ
29. มีการตรวจพื้นที่ โดยคณะกรรมการตรวจ 5ส
30. มีการตรวจพื้นที่ตามรายงาน โดยผู้บริหารระดับสูง
31. มีการตรวจพืน้ ที่ โดยเชิญบุคคลภายนอกเข้าเยีย่ มชมและ
ให้ค�ำแนะน�ำ

การให้ความรู้ความเข้าใจ

การจูงใจให้ท�ำกิจกรรม

ความเข้าใจในกิจกรรม 5ส

9. คัดเลือกวิทยากรทีจ่ ะถ่ายทอดความรู้ ซึง่ เป็นผูร้ แู้ จ้งรูจ้ ริง
10. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน
11. เน้นเป้าหมายให้ชัดในการสร้างวินัย
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การเริ่มต้นท�ำกิจกรรม

16. ก�ำหนดเวลาเริ่มต้นให้มีความพร้อมเพรียงทุกฝ่าย
17. ประชุมผูบ้ ริหารและพนักงานระดับบังคับทุกคนให้ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายสนับสนุนกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

41. มี ผู ้ ป ระสานงานติ ด ตามความต่ อ เนื่ อ งในการด� ำ เนิ น
กิจกรรม 5ส
42. มีผู้ส่งเสริมกิจกรรม 5ส ที่มีความช�ำนาญ
43. มีการส�ำรวจปัญหาและอุปสรรคของการด�ำเนินงาน 5ส
44. มีการประชุมพิจารณาป้องกันและแก้ไขปัญหาในการ
ด�ำเนินงาน
45. มีรายงานปัญหาและการแก้ไขเสนอแก่ผู้บริหารพิจารณา
ให้ความเห็น

การตรวจสอบและฟื้นฟู

ต้อง

46. พนักงานใหม่ได้รับการเรียนรู้และเข้าใจกิจกรรม 5ส
47. มีการปรับระบบในการท�ำ 5ส ใหเหมาะแก่สถานการณ์
48. มีการตรวจประเมินตามระยะเวลาอย่างจริงจัง
49. มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในการตรวจสอบอย่างถูก

50. ท�ำผังกระบวนการ (5S Process Map) ไว้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติตามขั้นตอน
51. ปรั บ ปรุ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์
52. ผู้บริหารยังคงยึดมั่นในค�ำสัญญาที่จะให้การสนับสนุน
53. มีการทบทวนและพิจารณาผลของการท�ำ 5ส อย่างต่อเนือ่ ง
54. จัดให้มีความยึดโยงกับระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
55. ฝ่ายจัดการให้ความสนใจและให้ขอ้ แนะน�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ
หากได้มกี ารทบทวนตามรายการดังกล่าวข้างต้น ก็จะเป็นผล
ให้การท�ำกิจกรรม 5ส มีความต่อเนือ่ งไม่ชงักงัน หรือล้มเลิกไปจนต้อง
เสียดายค่าใช้จ่ายที่หมดไปจากการตั้งความหวังว่าจะน�ำกิจกรรม 5ส
มาพัฒนาคน เพื่อให้คนพัฒนาองค์การ TPA
news

32. จัดประกวดพื้นที่ 5ส
33. จัดประกวด ธง ค�ำขวัญ สัญลักษณ์ เป็นระยะ
34. จัดติดโปสเตอร์ ค�ำขวัญ ที่เข้ารอบสุดท้ายทั่วทุกแห่ง
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