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ใน
หนทำงสู่ควำมเป็นเลิศของกำรจัดกำรในองค์กร มีเครื่องมือ

เพื่อกำรปรับปรุง ผลิตภาพ (Productivity) และ คุณภาพ 

(Quality) เป็นจ�ำนวนมำกครับ

มีเรื่องรำกฐำนอยู่ 2 เรื่อง ที่หลำยองค์กรมองข้ำมพลังของ

เครือ่งมอืทัง้สองนีไ้ป ด้วยควำมรูสึ้กว่ำเป็นเพยีงเรือ่งพืน้ๆ เท่ำนัน้ คอื 

5ส และ Visual Management ผมเองสมัยเริ่มท�ำงำนใหม่ๆ ก็เป็นเช่น

เดียวกัน ไม่ได้เห็นควำมส�ำคัญของเรื่องพื้นฐำนทั้งสองนี้

จ�ำได้ว่ำหลงัเกดิวกิฤตเศรษฐกจิใหญ่ ยอดขำยตกต�ำ่ องค์กร

ยกัษ์ทีผ่มท�ำงำนอยูด้่วย จดัฝึกอบรมให้กบัพนกังำนทกุคน ด้วยหวัข้อ 

Back to basic with 5S เนื้อหำพูดถึงแนวคิดผลิตภำพ พร้อมกับ 

โยงว่ำ เครื่องมือส�ำคัญที่สุดเป็นอย่ำงแรกคือ 5ส

แม้ว่ำโลกในปัจจุบันที่ว่ำกันว่ำเป็น ยุค Digital เกิดสังคม

เสมอืนบนโลกออนไลน์ สถำนทีท่�ำงำนกลำยเป็น Anywhere Anytime 

อย่ำงไรก็ตำม โลกกายภาพ ยังคงมีอยู่ไม่หำยไป ภำคกำร

ผลิตยังมีโรงงำนสร้ำงสินค้ำที่จับต้องได้ และภำคบริกำรที่ยังต้องมี

สถำนที ่เพือ่เป็นพืน้ทีป่ฏบิตังิำนให้กบัลกูค้ำทัง้ภำยใน และภำยนอก 

5ส จึงยังเป็นหลักคิดที่มีควำมส�ำคัญ ปัญหาส�าคัญหนึ่ง ของ 5ส คือ 

คนจ�ำนวนไม่น้อย มอง 5ส เป็นเพยีงเรือ่งกำรท�ำควำมสะอำด ซึง่เป็น 

ส หนึ่งในห้ำเท่ำนั้น ไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญกับ ส ตัวอื่นๆ

5ส วิวัฒนำกำรมำจำกแนวคิด Good Housekeeping ว่ำกำร

ท�ำงำนที่ได้คุณภำพ และมีประสิทธิภำพนั้น พื้นที่ท�ำงำนต้องสะอำด 

อุปกรณ์เครื่องมือเป็นระเบียบ อยู่ใกล้มือ หยิบใช้ได้สะดวก จำกนั้น 

แนวคิดนี้ จึงถูกยกระดับขึ้นมำในภำยหลัง

หลักคิดของ 5ส น�าไปใช้ได้กับทุกองค์กร โรงงำนจะส�ำคัญ

มำกหน่อย เพรำะมีทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ วัตถุดิบ สินค้ำส�ำเร็จรูป 

อยู่เยอะ ส่วนภำคบริกำรก็มีไม่น้อยท่ีมี อุปกรณ์ วัสดุ เกี่ยวข้อง

มำกมำย ลองนึกถึง โรงพยำบำล โรงแรม เป็นต้น ส่วนในกลุ่ม

ส�ำนักงำน ระบบกำรจัดกำรเอกสำร คือ สิ่งส�ำคัญ 

ในด้ำน การจดัการระบบสารสนเทศ (IT) เช่น กำรแยกข้อมลู

ที่ไม่จ�ำเป็น เก่ำเก็บ ออกไป กำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูล กำรตั้งช่ือ

แฟ้มข้อมูล เพื่อให้ไม่สับสนสืบค้นได้ง่ำย ก็สำมำรถน�ำแนวคิด 5ส 

มำต่อยอดได้เช่นกันครับ

ส สะสาง ตัวแรก เป็นค�ำที่ชวนให้เข้ำใจคลำดเคลื่อน เพรำะ

คนจ�ำนวนมำกพอได้ยินค�ำว่ำสะสำงแล้ว จะเข้ำใจเพียงว่ำ เป็นการ

น�าไปทิง้ ทัง้ทีจ่รงิๆ แล้วหลกักำร คือ “การคดัแยกสิง่ท่ีไม่จ�าเป็น ออก

จากพื้นที่ท�างาน” 

ควำมจ�ำเป็นนี้ มีหลักพิจำรณำ 3 ประเด็น คือ รายการ 

ปริมาณ และสถานที่ กินควำมถึง ของที่ไม่จ�ำเป็นแต่มำเกะกะพื้นที่

ท�ำงำน จัดเก็บในจ�ำนวนที่เยอะเกินไป หรือจัดเก็บในสถำนที่ที่ไม่

เหมำะสม

เป็นทีน่่ำสงัเกตว่ำ ส สะสำง สำมำรถน�ำมำเชือ่มต่อกบั ระบบ 

Lean หรือ Just In Time ด้วยกำรลดควำมสูญเสีย อันเนื่องจำกกำร

จัดเก็บ Stock ที่ไม่จ�ำเป็นลงได้

กฤชชัย อนรรฆมณี 
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5ส และ Visual Management 
หลักการพื้นฐานที่ ไม่ควรมองข้าม
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ลองนึกถึงตัวเรำเอง หลังจำกต่ืนนอนในทุกเช้ำ เข้ำห้องน�้ำ 

ล้ำงหน้ำ แปรงฟัน นี่คือนิสัยที่เป็นปกติธรรมดำ แต่ถ้ำถำมว่ำเกิดขึ้น

ได้อย่ำงไร ค�ำตอบคือ เพรำะกิจกรรมที่ท�ำซ�้ำๆ จนกลำยไปเป็นนิสัย 

หำกพูดด้วยภำษำของกำรบริหำรองค์กรแล้ว ก็คือกำรสร้ำง 

วัฒนธรรมองค์กร นั่นเองครับ

ในบ้ำนเรำปัจจุบัน มีองค์กรที่ท�ำกำรตรวจประเมิน องค์กรที่

ท�ำ 5ส ได้อย่ำงยอดเยี่ยมด้วย คือ Thailand 5S Award โดย ส.ส.ท. 

- สมำคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น่) และล่ำสุดจำกองค์กรระดบั

สำกลคือ Kaizen Institute ที่เปิดสำขำประเทศไทยในปี 2018 นี้

โดยรวมของหลักกำร 5ส นัน้ เน้นกำรสร้ำง รกัษำ และพฒันำ 

สภำพแวดล้อมของกำรท�ำงำนทำง “กายภาพ” ทีด่ ีโดยให้ตวัพนกังำน

แต่ละคน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในด�ำเนินกำรด้วย

นอกจำกสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนทีด่แีล้ว “ข้อมลูข่าวสาร” 

ทีเ่หมำะสมในพืน้ทีท่�ำงำน คือองค์ประกอบพืน้ฐำนถดัมำ เพือ่ให้เป็น

พืน้ทีท่�ำงำนแห่งผลติภำพ และคณุภำพ หลกักำรดงักล่ำวคอืแนวคดิ

ของ Visual Management สำมำรถติดตำมได้ในตอนหน้ำ ครับ 

เมื่อเหลือแต่ของท่ีจ�ำเป็นในพื้นท่ีท�ำงำน ก็มำจัดระเบียบ ส 

สะดวก เพื่อให้หำง่ำย หยิบง่ำย เก็บง่ำย ไม่เสียเวลำ เพรำะเวลำที่

หมดไปกบักำรค้นหำ คอืควำมสญูเปล่ำ เป็นงำนไม่สร้ำงมลูค่ำทัง้ส้ิน

แต่ ส สะดวก ไม่ได้พูดแค่เรื่องหยิบเก็บง่ำยเท่ำนั้น ปัจจัยที่

ครบถ้วน คือ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ต้องดูแล

ของท่ีเก็บไม่ให้เสียหำยเสื่อมสภำพ ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ที่

อยู่ในพื้นที่ท�ำงำนด้วย

ถดัไปคอื กำรดแูลรกัษำสภำพพืน้ทีใ่ห้ พร้อมปฏิบตังิาน ผ่ำน

กิจกรรมกำรท�ำควำมสะอำด ดังนั้น กำรปัดกวำดเช็ดถู จะได้รับกำร

พฒันำไปเป็น การท�าความสะอาดควบคูก่ารตรวจสอบ เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่ำ สิ่งที่เรำบอกว่ำจ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำนนั้น ไม่มีควำมผิดปกติใดๆ

กำรดแูลพืน้ทีท่�ำงำนนัน้ ส่งเสรมิกำรท�ำงำนเป็นทมี เพือ่สร้ำง

ควำมรู้สึก การมีส่วนร่วมในการจัดการองค์กร โดยเริ่มจำกพื้นที่

ท�ำงำนของตนเอง และเกิดเป็นควำมผูกพัน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์กรต่อไป 

ส ทั้งสำมที่กล่ำวไป เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดน�ำมำพิจำรณำ 

ก�ำหนดมำตรกำรในกำรปฏิบัติ ด้วยควำมเข้ำใจที่ตรงกันว่ำ ท�ำอะไร 

ด้วยวิธีกำรอย่ำงไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ท�ำบ่อยเพียงใด ส สร้าง

มาตรฐาน จึงเกิดขึ้น 

มำตรฐำนท่ีเกิดขึ้น ควรเป็นมำตรฐำนที่ได้รับกำรพัฒนำ

ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ตำมแนวคิด Kaizen พนักงำนต้องรู้จัก 

วำงแผน ด�ำเนินกำร ติดตำมผล และประเมินผล ซึ่งเป็นหลักกำรของ 

วงจร PDCA Plan-Do-Check-Act นั่นเอง

ส สุดท้ำย สร้ำงนิสัย หลักคิดคือ พฤติกรรม 5ส ที่ท�ำซ�้ำกัน

อย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่ได้

ปฏิบัติตำมเพรำะกฎระเบียบ หรือมำตรฐำนที่ก�ำกับไว้อีกต่อไป
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