เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส อย่างเป็ นระบบ
(The 5S Systematic Audit)
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หลักการและเหตุผล
❖

ปัจจุบนั ธุรกิจแข่งขันกันมากขึ้น และต้นทุนในการดาเนินธุรกิจมีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง การ
เพิ่มราคาสิ นค้าคงไม่ใช่แนวคิดที่ดีของการรักษาส่ วนแบ่งกาไรให้คงอยูร่ ะดับเดิม องค์กรควรมี
แนวคิดของการปรับปรุ งการทางาน เพือ่ ให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น ทั้งในแง่ของ “การลดต้ นทุน การ
เพิม่ ผลผลิต และการกาจัดความสู ญเสีย (ความสู ญเปล่ า) ต่ าง ๆ ในการทางาน” ดังนั้นการสร้างและ
การบริ หารกิจกรรม 5ส ให้เกิดผลในเชิงปฏิบตั ิ จึงเป็ นพื้นฐานที่องค์กรควรให้ความสาคัญ

❖

หนึ่งในองค์ประกอบสาคัญของการบริ หารกิจกรรม 5ส คือ การตรวจประเมินอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ซึ่งก่อนการตรวจประเมิน องค์กรควรให้ความสาคัญกับความเข้าใจ 5ส อย่างถูกต้องของผูต้ รวจ
ประเมิน และสร้างความตระหนักถึงเป้าหมายที่แท้จริ งของการทา 5ส ให้เกิดกับผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน
นอกจากนี้แล้วการกาหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
อันมีผล
สื บเนื่องต่อการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะผูต้ รวจประเมิน

❖

การตรวจประเมินอย่างเป็ นระบบเป็ นทั้งศาสตร์และศิลป์
ในมิติของศิลป์ เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูถ้ ูกประเมิน การเขียนข้อเสนอแนะการปรับปรุ งเชิงบวก เพื่อสร้าง
ความรู ้สึกดีกบั การมีส่วนร่ วมการปรับปรุ งพื้นที่ปฏิบตั ิงานของผูถ้ ูกประเมิน ส่ วนในมิติของศาสตร์
นั้นการตรวจประเมินต้องมีเครื่ องมือและเทคนิคดังนี้
• เทคนิคการตรวจประเมิน ส แต่ละตัว
• แบบฟอร์มการตรวจประเมินผลการดาเนินงาน 5ส
• หลักเกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนน
• มาตรฐานการตรวจสอบของโรงงานและสานักงาน
• ระบบควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) กับกิจกรรม 5ส
• เทคนิคและขั้นตอนการปรับปรุ งพื้นที่ (5ส) ด้วยภาพถ่าย (VFP : Visual Feedback Photography)

❖

Roadmap 4 ขั้นตอนสู่ การตรวจประเมินเชิงประสิ ทธิภาพ เป็ นวงจรการปรับปรุ งคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (Kaizen & PDCA) ต้องมีการวางแผน (Plan) ต้องลงมือปฏิบตั ิ (Do) ต้องมีระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผล (Check) และการติดตามผลและสร้างมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (Act)

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงเป้าหมายที่แท้จริ งของกิจกรรม 5ส และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจประเมินอันมีผลต่อการดาเนินกิจกรรม 5ส ให้ประสบความสาเร็จ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถวางแผนการตรวจอย่างเป็ นระบบ มีเทคนิคและหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ส แต่ละตัว การให้คะแนน การสร้างมาตรฐาน การปรับปรุ งพื้นที่ดว้ ยเทคนิคภาพถ่าย (VFP : Visual
Feedback Photography) และการเขียนข้อเสนอแนะปรับปรุ งเชิงบวก
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร


กรอบแนวคิดที่ถูกต้องของการทากิจกรรม 5ส
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรี ยนรู ้
• ทบทวนความเข้าใจ 5ส ของผูเ้ รี ยน
• แนวคิดของการทากาไรของธุรกิจสมัยใหม่
• จิตสานึกความเป็ นเจ้าของกับกิจกรรม 5ส (Ownership Quotient)
• เป้าหมายของการทากิจกรรม 5ส



การลดต้นทุน (Cost Reduction)
การเพิ่มผลผลิต (Productivity)

Activity I: ค้นหาข้อเท็จจริ งและสาเหตุจากการตรวจประเมิน
เครื่ องมือและเทคนิคการตรวจประเมินอย่างเป็ นระบบ
• ปัจจัยความสาเร็ จของการดาเนินกิจกรรม 5ส
•










•
•

เทคนิคในการตรวจประเมิน ส แต่ละตัว
แบบฟอร์มการตรวจประเมินผลการดาเนินงาน 5ส


•

ความเข้าใจความหมาย 5ส อย่างถูกต้องของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทัศนคติและการรับรู ้ประโยชน์ของ 5ส ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ความร่ วมมือในกิจกรรม 5ส ของผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยกลยุทธ์การมีส่วนร่ วม
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมิน
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ระบบบริ หารจัดการกิจกรรม 5ส อย่างเป็ นรู ปธรรม

หัวข้อการตรวจประเมิน



หลักเกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนน

มาตรฐานการตรวจสอบของโรงงานและสานักงาน


มาตรฐานส่วนกลาง (Central)



มาตรฐานในแต่ละพื้นที่ (Operation Area)

ระบบควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) กับกิจกรรม 5ส
• เทคนิ คและขั้นตอนการปรับปรุ งพื้นที่ (5ส) ด้วยภาพถ่าย (VFP : Visual Feedback Photography)
• Activity II: วิเคราะห์และปรับปรุ งระบบการตรวจประเมิน
การวางแผนการตรวจประเมิน 5ส อย่างเป็ นระบบ
• Roadmap 4 ขั้นตอนสู่ การตรวจประเมินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
•








•
•
•

ขั้นตอนที่ 1: การเตรี ยมการก่อนลงพื้นที่ตรวจ (Plan)
ขั้นตอนที่ 2: การลงพื้นที่ตรวจประเมิน (Do)
ขั้นตอนที่ 3: การประเมินผลการตรวจประเมิน (Check)
ขั้นตอนที่ 4: การติดตามผลการตรวจประเมินและสร้างมาตรฐาน (Act)

แนวทางการให้คาแนะนาและติชมขณะตรวจพื้นที่
แนวทางการเขียนข้อเสนอแนะการปรับปรุ งเชิงบวก
Activity III: ฝึ กเขียนข้อเสนอแนะจากกรณี ศึกษาการตรวจประเมิน
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