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ใน

หนทางสู่ความเป็นเลิศของการจัดการในองค์กร มีเครื่องมือ
เพื่อการปรับปรุง ผลิตภาพ (Productivity) และ คุณภาพ
(Quality) เป็นจ�ำนวนมากครับ
มีเรื่องรากฐานอยู่ 2 เรื่อง ที่หลายองค์กรมองข้ามพลังของ
เครือ่ งมือทัง้ สองนีไ้ ป ด้วยความรูส้ กึ ว่าเป็นเพียงเรือ่ งพืน้ ๆ เท่านัน้ คือ
5ส และ Visual Management ผมเองสมัยเริ่มท�ำงานใหม่ๆ ก็เป็นเช่น
เดียวกัน ไม่ได้เห็นความส�ำคัญของเรื่องพื้นฐานทั้งสองนี้
จ�ำได้วา่ หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ ยอดขายตกต�ำ่ องค์กร
ยักษ์ทผี่ มท�ำงานอยูด่ ว้ ย จัดฝึกอบรมให้กบั พนักงานทุกคน ด้วยหัวข้อ
Back to basic with 5S เนื้อหาพูดถึงแนวคิดผลิตภาพ พร้อมกับ
โยงว่า เครื่องมือส�ำคัญที่สุดเป็นอย่างแรกคือ 5ส
แม้ว่าโลกในปัจจุบันที่ว่ากันว่าเป็น ยุค Digital เกิดสังคม
เสมือนบนโลกออนไลน์ สถานทีท่ ำ� งานกลายเป็น Anywhere Anytime
อย่างไรก็ตาม โลกกายภาพ ยังคงมีอยู่ไม่หายไป ภาคการ
ผลิตยังมีโรงงานสร้างสินค้าที่จับต้องได้ และภาคบริการที่ยังต้องมี
สถานที่ เพือ่ เป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านให้กบั ลูกค้าทัง้ ภายใน และภายนอก
5ส จึงยังเป็นหลักคิดที่มีความส�ำคัญ ปัญหาส�ำคัญหนึ่ง ของ 5ส คือ
คนจ�ำนวนไม่นอ้ ย มอง 5ส เป็นเพียงเรือ่ งการท�ำความสะอาด ซึง่ เป็น
ส หนึ่งในห้าเท่านั้น ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับ ส ตัวอื่นๆ
5ส วิวัฒนาการมาจากแนวคิด Good Housekeeping ว่าการ
ท�ำงานที่ได้คุณภาพ และมีประสิทธิภาพนั้น พื้นที่ท�ำงานต้องสะอาด
อุปกรณ์เครื่องมือเป็นระเบียบ อยู่ใกล้มือ หยิบใช้ได้สะดวก จากนั้น
แนวคิดนี้ จึงถูกยกระดับขึ้นมาในภายหลัง
หลักคิดของ 5ส น�ำไปใช้ได้กับทุกองค์กร โรงงานจะส�ำคัญ
มากหน่อย เพราะมีทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ วัตถุดิบ สินค้าส�ำเร็จรูป
อยู่เยอะ ส่วนภาคบริการก็มีไม่น้อยที่มี อุปกรณ์ วัสดุ เกี่ยวข้อง
มากมาย ลองนึกถึง โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น ส่วนในกลุ่ม
ส�ำนักงาน ระบบการจัดการเอกสาร คือ สิ่งส�ำคัญ

ตอนที่ 1

ในด้าน การจัดการระบบสารสนเทศ (IT) เช่น การแยกข้อมูล
ที่ไม่จ�ำเป็น เก่าเก็บ ออกไป การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล การตั้งชื่อ
แฟ้มข้อมูล เพื่อให้ไม่สับสนสืบค้นได้ง่าย ก็สามารถน�ำแนวคิด 5ส
มาต่อยอดได้เช่นกันครับ
ส สะสาง ตัวแรก เป็นค�ำที่ชวนให้เข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะ
คนจ�ำนวนมากพอได้ยินค�ำว่าสะสางแล้ว จะเข้าใจเพียงว่า เป็นการ
น�ำไปทิง้ ทัง้ ทีจ่ ริงๆ แล้วหลักการ คือ “การคัดแยกสิง่ ทีไ่ ม่จำ� เป็น ออก
จากพื้นที่ท�ำงาน”
ความจ�ำเป็นนี้ มีหลักพิจารณา 3 ประเด็น คือ รายการ
ปริมาณ และสถานที่ กินความถึง ของที่ไม่จ�ำเป็นแต่มาเกะกะพื้นที่
ท�ำงาน จัดเก็บในจ�ำนวนที่เยอะเกินไป หรือจัดเก็บในสถานที่ที่ไม่
เหมาะสม
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ส สะสาง สามารถน�ำมาเชือ่ มต่อกับ ระบบ
Lean หรือ Just In Time ด้วยการลดความสูญเสีย อันเนื่องจากการ
จัดเก็บ Stock ที่ไม่จ�ำเป็นลงได้
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เมื่อเหลือแต่ของที่จ�ำเป็นในพื้นที่ท�ำงาน ก็มาจัดระเบียบ ส
สะดวก เพื่อให้หาง่าย หยิบง่าย เก็บง่าย ไม่เสียเวลา เพราะเวลาที่
หมดไปกับการค้นหา คือความสูญเปล่า เป็นงานไม่สร้างมูลค่าทัง้ สิน้
แต่ ส สะดวก ไม่ได้พูดแค่เรื่องหยิบเก็บง่ายเท่านั้น ปัจจัยที่
ครบถ้วน คือ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ต้องดูแล
ของที่เก็บไม่ให้เสียหายเสื่อมสภาพ ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่
อยู่ในพื้นที่ท�ำงานด้วย
ถัดไปคือ การดูแลรักษาสภาพพืน้ ทีใ่ ห้ พร้อมปฏิบตั งิ าน ผ่าน
กิจกรรมการท�ำความสะอาด ดังนั้น การปัดกวาดเช็ดถู จะได้รับการ
พัฒนาไปเป็น การท�ำความสะอาดควบคูก่ ารตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่า สิ่งที่เราบอกว่าจ�ำเป็นต่อการท�ำงานนั้น ไม่มีความผิดปกติใดๆ
การดูแลพืน้ ทีท่ ำ� งานนัน้ ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม เพือ่ สร้าง
ความรู้สึก การมีส่วนร่วมในการจัดการองค์กร โดยเริ่มจากพื้นที่
ท�ำงานของตนเอง และเกิดเป็นความผูกพัน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรต่อไป
ส ทั้งสามที่กล่าวไป เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดน�ำมาพิจารณา
ก�ำหนดมาตรการในการปฏิบัติ ด้วยความเข้าใจที่ตรงกันว่า ท�ำอะไร
ด้วยวิธีการอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ท�ำบ่อยเพียงใด ส สร้าง
มาตรฐาน จึงเกิดขึ้น
มาตรฐานที่เกิดขึ้น ควรเป็นมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ตามแนวคิด Kaizen พนักงานต้องรู้จัก
วางแผน ด�ำเนินการ ติดตามผล และประเมินผล ซึ่งเป็นหลักการของ
วงจร PDCA Plan-Do-Check-Act นั่นเอง
ส สุดท้าย สร้างนิสัย หลักคิดคือ พฤติกรรม 5ส ที่ท�ำซ�้ำกัน
อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่ได้
ปฏิบัติตามเพราะกฎระเบียบ หรือมาตรฐานที่ก�ำกับไว้อีกต่อไป

ลองนึกถึงตัวเราเอง หลังจากตื่นนอนในทุกเช้า เข้าห้องน�้ำ
ล้างหน้า แปรงฟัน นี่คือนิสัยที่เป็นปกติธรรมดา แต่ถ้าถามว่าเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ค�ำตอบคือ เพราะกิจกรรมที่ท�ำซ�้ำๆ จนกลายไปเป็นนิสัย
หากพู ด ด้ ว ยภาษาของการบริ ห ารองค์ ก รแล้ ว ก็ คื อ การสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กร นั่นเองครับ
ในบ้านเราปัจจุบัน มีองค์กรที่ท�ำการตรวจประเมิน องค์กรที่
ท�ำ 5ส ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย คือ Thailand 5S Award โดย ส.ส.ท.
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ) และล่าสุดจากองค์กรระดับ
สากลคือ Kaizen Institute ที่เปิดสาขาประเทศไทยในปี 2018 นี้
โดยรวมของหลักการ 5ส นัน้ เน้นการสร้าง รักษา และพัฒนา
สภาพแวดล้อมของการท�ำงานทาง “กายภาพ” ทีด่ ี โดยให้ตวั พนักงาน
แต่ละคน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในด�ำเนินการด้วย
นอกจากสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีด่ แี ล้ว “ข้อมูลข่าวสาร”
ทีเ่ หมาะสมในพืน้ ทีท่ ำ� งาน คือองค์ประกอบพืน้ ฐานถัดมา เพือ่ ให้เป็น
พืน้ ทีท่ ำ� งานแห่งผลิตภาพ และคุณภาพ หลักการดังกล่าวคือแนวคิด
ของ Visual Management สามารถติดตามได้ในตอนหน้า ครับ
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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