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ทำ�อย่�งนี้ถึงจะต่อเนื่อง

จากฉบับที่แล้วต่อ

การท�าความสะอาด จะเกิดผลลัพธ์ก็เมื่อมีการท�าทุกวัน  

ทุกอาทิตย์ ทุกเดือนสิ่งส�าคัญ คือ การท�าซ�้าแล้วซ�้าอีก ดัดแปลง วิธี

การท�าความสะอาดทีไ่ม่ต้องออกแรง เพือ่การท�าซ�า้แล้วซ�า้อกีได้ง่าย

การจัดการล่วงหน้า

การจัดการล่วงหน้า เป็นไอเดียหนึ่งของการท�าความสะอาด 

ในอดตีการท�าความสะอาดเป็นการจดัการตามหลงั คอื รวบรวมขยะ

หรือเศษผงที่ปลิวกระจัดกระจายด้วยไม้กวาดและที่ตักผง

ในเวลาแบบน้ี หากรูว่้าบรเิวณนีจ้ะมขียะปลวิตก จะสามารถ 

จัดการล่วงหน้า ท�าล่วงหน้า ไว้ได้ เช่น การขึงแผ่นชีทตรงบริเวณนั้น

ไว้ล่วงหน้า ถึงแม้ขยะจะกระจัดกระจายบนแผ่นชีท แต่หากท�าการ

พับแผ่นชีทแล้ว ขยะก็จะมารวมกันที่จุดเดียว

การใช้ไม้กวาดและที่ตักผงท�าความสะอาดหลังจากที่ขยะ

ปลิวกระจัดกระจายไปแล้ว เป็นการจัดการตามหลัง เสียทั้งแรง เสีย

ทั้งเวลา ตรงกันข้าม การจัดการล่วงหน้า สามารถท�าได้อย่างสบาย

และง่าย อีกทั้งยังใช้เวลาน้อย และสวยงาม

เทคนิคของ สะส�ง สะดวก สะอ�ด ⑤
ก�รทำ�คว�มสะอ�ดที่ไม่ต้องออกแรง

5ส

จัดการตามหลัง จัดการล่วงหน้า
รวบรวมขยะด้วยไม้กวาดหลังจากท่ี

กระจัดกระจายไปแล้ว

กางแผ่นชีทเตรียมไว้ก่อน เพียงแค่พับเข้าหากัน 
ขยะจะมารวมท่ีจุดเดียว

จัดการล่วงหน้า

วางไว้บนแท่นท่ีมีล้อ

ก่อน
ไคเซ็น

หลัง
ไคเซ็น

คราบน�า้มนัทีต่ดิอยูบ่นเครือ่งมอื
เป้ือนแท่นวาง การท�าความสะอาด 
แท่นวางล�าบากมาก

ขงึพลาสตกิใสห่ออาหารทีแ่ท่นวางไว้ก่อนล่วงหน้า ถงึจะ
เป้ือน กท็�าเพยีงแค่เปล่ียนแผ่นพลาสตกิแผ่นใหม่

แท่นวาง

พลาสติกใส

เน่ืองจากเคล่ือนย้ายง่าย และสะดวก
ในการทำ ความสะอาดพ้ืน

วางบนแท่นที่มีล้อ

หากมีสิ่งของจ�านวนมากวางอยู่บนพื้น เวลาจะท�าความ

สะอาดพื้น ต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้น เสียทั้งแรง เสียทั้งเวลา 

เลกิการวางบนพืน้ แล้วน�ามาวางบน แท่นทีม่ล้ีอ เช่นนัน้แล้ว สามารถ

เคลื่อนย้ายได้โดยง่าย และสามารถท�าความสะอาดได้อย่างสบาย
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ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 42 เดือนมีนาคม 2553

สมัครสมาชิกวารสาร

Creative & Idea KAIZEN

สมุดโน้ตน่ารัก

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ :

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สมาชิกนิตยสาร 

โทรศัพท์ 0 2258-0320-5 ต่อ 1740

ฟรี

หรือสมัครสมาชิก 5 ท่าน

ฟ
รี

1 
ท่าน

ต่อฉบับหน้าอ่าน

สะสาง

สะดวก

ส่ิงสำ คัญ คือ
การทำ ซ้ำ แล้วซ้ำ อีก

การดำ เนินการต่อเน่ือง

สะอาด

● ไอเดียท่ีทำ ให้สามารถทำ  3ส ได้อย่างสบาย
ด้วยการทำ สะสาง สะดวก สะอาด ซ้ำ แล้วซ้ำ อีก จะทำ ให้เกิดผลลัพธ์
ไอเดียท่ีสามารถทำ ได้อย่างสบายและง่าย 

● มาตรฐานและกฎท่ีเป็นรูปธรรม
กำ หนดกฏและมาตรฐานในการทำ สะสาง สะดวก สะอาดร่วมกัน 
เพ่ือให้ทุกคนสามารถรักษาให้อยู่ในระดับเดียวกัน  
 
● ฟังกชั์นการตรวจสอบ (การตรวจสอบว่าทำ จนเป็นนิสัยหรือยัง)
มีความจำ เป็นท่ีต้องตรวจสอบว่ามีการทำ สะสาง สะดวก สะอาด 
ซ้ำ แล้วซ้ำ อีกหรือไม่

จุดสำ คัญ 3 ข้อ ของกิจกรรม 5สเพื่อให้เกิดกิจกรรม 5ส 

ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง ①
จุดสำ�คัญ 3 ข้อ ของกิจกรรม 5ส

วิธีการทำาให้ถึงจุดหมาย 2 ข้อ

หากไม่ด�าเนิน กิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องแล้ว จะไม่เกิด

ผลลัพธ์ใด ๆ มีจุดส�าคัญ 2 ข้อที่จะท�าให้ด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

หนึ่งคือ การเข้าถึงวิธีการ

● จัดการให้สะดวกอย่างง่าย ๆ    ● ท�าสะอาดได้สบาย

ด้วยการท�า สะสาง สะดวก สะอาด ซ�้าแล้วซ�้าอีก จะท�าให้ 

กิจกรรม 5ส เกิดผลลัพธ์ 

ไอเดีย ที่ท�าให้สามารถท�าได้โดยง่าย สบาย เป็นสิ่งส�าคัญ 

ในการท�าซ�้าแล้วซ�้าอีกหากต้องใช้เวลา หรือใช้สมองในการท�าแล้ว 

จะท�าให้ยากในการท�าซ�้าแล้วซ�้าอีก การท�าอย่างต่อเนื่อง อีกข้อหนึ่ง 

คือ การเข้าถึงคน

● ก�าหนดเรือ่งทีต้่องรกัษา   ● รกัษาเรือ่งทีก่�าหนดไว้แล้ว

ท�าการก�าหนดกฏของการท�าสะสาง สะดวก และมาตรฐาน

ของการท�าความสะอาดภายในสถานปฏิบัติงานไว้ สิ่งส�าคัญ คือ  

กฎและมาตรฐานต้องเป็นรูปธรรม รักษาเรื่องท่ีถูกก�าหนดไว้แล้ว  

สิ่งส�าคัญ คือ การรักษาอย่างต่อเนื่อง (ท�าให้เป็นนิสัย)

การเข้าถงึสองเรือ่งนีม้คีวามส�าคญัมากในการท�าให้ กจิกรรม 

5ส ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง หากท�าทั้งสองข้อนี้ กิจกรรม 5ส น่าจะ

ด�าเนินการได้เป็นอย่างดี

ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ

สุดท้ายนี้ สิ่งส�าคัญ คือ ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ จริง ๆ  แล้ว ถึง

แม้จะไม่ท�าการตรวจสอบ แต่หาก วฐัจกัรของสะสาง สะดวก สะอาด 

หมุนไปเรื่อย ๆ แล้ว จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็น

ไปตามนั้น การเดินดูภายในสถานปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบว่าวัฐจักร

ด�าเนินการอยู่หรือไม่เป็นครั้งคราวเป็นเรื่องจ�าเป็น หากเพิกเฉย  

ไม่ท�าการตรวจสอบแล้ว จะท�าให้หยุดไปในที่สุด อีกทั้ง ถึงจะหยุดก็

ไม่สังเกตเห็น

จุดสำาคัญ 3 ข้อ ของกิจกรรม 5ส 

จดุส�าคญั 3 ข้อ เพือ่ให้ กจิกรรม 5ส ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 

ดังนี้

① ไอเดีย ที่ท�าให้สามารถท�า 3ส ได้อย่างสบาย

② มาตรฐาน และกฎที่เป็นรูปธรรม

③ ฟังก์ชัน่การตรวจสอบ (การตรวจสอบว่ามกีารท�าเป็นนสิยั

หรือไม่)

โดยทั่วไป วิธีการตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม คือ การลาด-

ตระเวนสถานปฏิบัติงาน


