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5ส และ Visual Management 
หลักการพื้นฐานที่ ไม่ควรมองข้าม

จากฉบับที่แล้วต่อ

ใน
บทควำมก่อน ผมได้กล่ำวถึง แนวคิดหลักของ 5ส เพื่อกำร

จดักำรสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนทีด่ ีอนัเป็นรำกฐำนของกำร

ไปสู่องค์กรที่มีผลิตภำพและคุณภำพ จำกนั้นทิ้งท้ำยว่ำ “การจัดการ

ทางกายภาพ” อย่ำงเดยีวยังไม่พอ ต้องม ี“การจดัการข้อมูลข่าวสาร” 

ที่เหมำะสมในพื้นที่ท�ำงำนด้วย

แนวคิด Visual Management เป็นอีกองค์ประกอบ ที่มี 

เป้ำหมำยเพือ่ สร้างแรงจงูใจให้พนกังาน ท�ำงำนได้ถูกต้อง เหมำะสม 

มีประสิทธิภำพ บำงองค์กรอำจจะเรียกว่ำ Visual Control หรือ 

Visualization ก็มี ในควำมหมำยไม่แตกต่ำงกัน

เล่ำถึงกำรเรียกชื่อ ระหว่ำง “Control” และ “Management” 

สักนิดนึง สมัยผมเริ่มท�ำงำนที่โรงงำน ค�ำที่ติดปำกผู้บริหำรมำก คือ 

Visual Control ในปัจจุบันเอง ก็ยังคงมีองค์กรจ�ำนวนมำก ที่ใช้ Vi-

sual Control โดยเฉพำะบริษัทสัญชำติญี่ปุ่น

อย่ำงไรก็ตำม ในพื้นที่กำรท�ำงำนจริง ยังมีกิจกรรมที่จ�ำเป็น

อื่นๆ อีกนอกเหนือจำกกำรควบคุมงำน เช่น กำรวำงแผน กำรบันทึก 

และวิเครำะห์ข้อมูล กำรรำยงำนผล กำรแก้ไขปัญหำ เป็นต้น

ค�ำว่ำ Visual Management จึงเหมำะสมกว่ำและถูกน�ำมำ

ใช้แทนที่ แบบเดียวกับสมัยก่อนท่ีญี่ปุ่นจะเรียกระบบกำรบริหำร

คุณภำพตนเองว่ำ TQC (Total Quality Control) แต่ในปัจจุบันนี้ 

TQM (Total Quality Management) ได้ถูกแทนที่แทบทั้งหมดแล้ว 

แนวคิด

หำกเรำเป็นพนักงำนที่ท�ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น 

ไม่รูว้ตัถปุระสงค์งำน ไม่รูผ้ลลพัธ์งำน ไม่รูค้ณุค่ำของงำน ไม่รูท้ศิทำง

องค์กร ไม่รู้ว่ำงำนท่ีท�ำมผีลกระทบกบัคนอืน่หรอืองค์กรอย่ำงไร หรอื

ไม่รู้ปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำที่ก�ำลังท�ำอยู่ ความมุ่งมั่นในการ

ท�างาน คงขำดหำยไปมำกนะครับ

กำรท�ำงำนทีด่ขีองพนกังำนอย่ำงทีอ่งค์กรคำดหวงั ต้องมีกำร 

“สือ่สาร” ข้อมลูทีจ่�ำเป็นให้กับพนกังำนได้รบัรูใ้นพืน้ทีท่�ำงำน ผ่ำนทัง้

สองช่องทำง คือ ตาดู และหูฟัง 

กำรสื่อสำรผ่ำนกำรมองเห็น (Visual) ถูกน�ำมำขยำยควำม 

เพรำะเป็นเรื่องที่สำมำรถปรับปรุงในองค์กรได้มำก ทั้ง “ข้อมูลที่ขาด

หายไป” และ “ข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่เข้าใจยาก” มีค�ำกล่ำวในอุดมคติ

ของ Visual Management คือ เข้าใจเนื้อหาหลักด้วยการมองเห็น

เพียงปราดเดียว 

นอกจำกสื่อสำรให้พนักงำนแล้ว ยังมีเป้ำหมำยให้ หัวหน้ำ

งำน และผู้บริหำร ทรำบควำมคืบหน้ำ และปัญหำได้ทันที เมื่อเข้ำไป

ในในพื้นที่ท�ำงำนด้วย ซึ่งหลำยองค์กรถือเป็นนโยบำยให้ ผู้บริหาร

ต้องปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ ภำษำวชิำกำรเรยีกว่ำ MBWA (Manage-

ment by Wandering Around)

โรงงำนที่ผมเคยท�ำงำนอยู่จะมี บอร์ดขนาดใหญ่ แขวนอยู่

กลำงโรงงำน เพื่อให้ทุกคนเห็น เป้ำจ�ำนวนรวมในวันนี้ ตอนนี้ควร 

ผลิตได้เท่ำใดแล้ว จ�ำนวนที่ท�ำได้จริง จ�ำนวนที่เร็วหรือช้ำกว่ำแผน 

สำยพำนกำรผลิตหยุดไปแล้วกี่นำที Overtime ประจ�ำวันนี้ ข้อมูล

เหล่ำนี้ยังต่อเชื่อมไปยังส�ำนักงำนเพื่อให้เห็นเหมือนกันด้วย

ในภาคบริการ ที่ลูกค้ำเป็นผู้เข้ำมำใช้บริกำร ข้อมูลที่ให้กับ

ลูกค้ำจะส่งผลอย่ำงมำกต่อควำมพึงพอใจ ท�ำอย่ำงไรให้ลูกค้ำรับ

ทรำบถึง ขัน้ตอนกำรรบับรกิำร สถำนะปัจจบุนัว่ำถึงขัน้ตอนไหน ต้อง

รออีกนำนเพียงใด ได้อย่ำงง่ำยๆ 

ยกตัวอย่ำง เรำต้องไปติดต่อรับบริกำร แต่ไม่ทรำบขั้นตอน 

เมือ่ไปถำมเจ้ำหน้ำที ่กไ็ด้รบัค�ำตอบด้วยน�ำ้เสยีงไม่รบัแขก ควำมรูส้กึ

ย่อมไม่ประทับใจเท่ำไหร่ ปรับปรุงง่ำยๆ ด้วย ป้ายข้อมูลที่ชัดเจน 

สำมำรถเข้ำใจได้โดยไม่ต้องถำม และเจ้ำหน้ำที่ไม่ต้องเสียเวลำใน

กำรตอบค�ำถำมซ�้ำๆ ด้วย
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รูปแบบของข้อมูลผ่านการมองเห็น

ถ้ำสี่แยกในท้องถนน ไฟจรำจรมีแค่สีเดียว แสดงตัวหนังสือ

ว่ำ “หยุด” และ “ไป” กำรขับรถข้ำมส่ีแยกคงยำกกว่ำท่ีเป็นอยู่มำก 

รวมทั้งคนที่อ่ำนภำษำไทยไม่ออก ก็จะมีปัญหำทันที แต่เมื่อกำรสื่อ

ควำมหมำยใช้ “ไฟสี” แทนกำรจัดกำรจรำจรก็ง่ำยขึ้นเยอะ

สิ่งเรียนรู้ข้ำงต้นคือ ในข้อมูลเดียวกัน มีวิธีการส่ือสารได้

หลายแบบ เรำสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรที่ท�ำให้ เห็นง่าย เข้าใจง่าย 

สร้างความรู้สึกได้ง่าย 

องค์กรจ�ำนวนมำกน�ำ สี หรือ สัญลักษณ์อื่น มำใช้สื่อสำร

แทนข้อควำมตวัหนงัสอืในหลำยรปูแบบ เพรำะเข้ำใจได้ง่ำย เช่น เพือ่

สือ่สำรสถำนะท่ีเป็นอยูว่่ำปกตหิรอืไม่ปกต ิกำรจดัแบ่งกลุม่หมวดหมู่

ของข้อมูล ขั้นตอนงำนที่ต้องท�ำ

โรงงำนมำตรฐำนทัว่ไปจะม ีการทาสตีเีส้น เพือ่ก�ำหนดพืน้ที่

ท�ำงำน ทำงเดนิ พืน้ทีว่ำงวตัถดุบิชิน้งำน ของทีไ่ม่ได้คณุภำพ อปุกรณ์

เครื่องมือ พื้นที่อันตรำย เพื่อเป็นตัวช่วยให้พนักงำนปฏิบัติงำน ตำม

ระเบียบที่ก�ำหนดไว้ 

กำรน�ำเสนอข้อมูลตัวเลขเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ท�ำได้หลำยวิธี 

ในรูปตัวเลข, ตำรำง, กรำฟ เม่ือผมเริ่มท�ำงำนใหม่ๆ เคยได้รับกำร

สอนว่ำ ถ้ำท�ำได้ให้แสดงข้อมูลตัวเลขด้วย กราฟ เสมอ และเลือกใช้

รูปแบบกรำฟที่เหมำะสม เพรำะกำรเห็นกรำฟจะท�ำให้เข้ำใจ และ

วิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงง่ำยๆ ได้ทันที

ในหลำยองค์กร จะจดัพืน้ทีบ่อร์ดข้อมลู เพือ่แสดงถงึ ตวัชีว้ดั 

(KPI) ของพื้นที่ท�ำงำนนั้นๆ เช่น ปริมำณงำน คุณภำพ ประสิทธิภำพ 

กำรส่งมอบ ต้นทุน แล้วให้พนักงำนในพื้นท่ีเป็นผู้บันทึกผลลัพธ์เอง 

แสดงเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย จำกนั้นส่งเสริมให้มีกำรประชุมร่วม

กันในทีม เพื่อให้รู้สถำนะตนเองอยู่เสมอ

ข้ันตอนวิธีกำรท�ำงำน ก็เน ้นกำรแสดงด้วย แผนภูมิ

กระบวนการ ภาพวาดหรือภาพถ่าย ตัวอย่างของจริง แทนที่ตัว

อักษรยืดยำว เพื่อให้เข้ำใจง่ำยกว่ำ

Visual Management และ การแก้ปัญหา

นอกจำกข้อมูลข่ำวสำรทั่วไป สิ่งส�ำคัญอีกเรื่องคือ “ปัญหา” 

ที่บ่อยครั้งมักจะถูกปิดทับ หรือที่ส�ำนวนฝรั่งบอกว่ำถูกซุกไว้ใต้พรม 

ไม่ว่ำจะโดยต้ังใจหรือไม่ก็ตำม กำรท�ำให้ปัญหำมองเห็นได้ง่ำย ถือ

เป็นแนวคิดส�ำคัญเพื่อกำรรักษำคุณภำพ 

ในระบบกำรผลิตของโตโยต้ำ หรือ ระบบ Lean ในปัจจุบัน 

เมื่อพบปญัหำคณุภำพ กระบวนการผลติต้องหยดุทนัที เพือ่ป้องกนั

ของที่ไม่ได้คุณภำพ ถูกส่งไปยังขั้นตอนต่อไป

จำกนั้นจะมีไฟติดบนบอร์ดแผงไฟขนำดใหญ่ ที่เห็นได้จำก

ทั่วทั้งโรงงำน เพื่อแสดงว่ำปัญหำก�ำลังเกิดขึ้นที่ต�ำแหน่งใด ผู้รับผิด

ชอบจะได้รีบรุดไปแก้ปัญหาทันท ีเรำเห็นวิธีปฏิบัติคล้ำยๆ กันนี้ ได้

จำกโต๊ะเก็บเงินใน Supermarket บ้ำนเรำเช่นเดียวกัน

บทสรุป

เรำสำมำรถอธิบำย แนวคิดหลักของ 5ส และ Visual Man-

agement ได้ดังนี้

หลักกำรของ 5ส นั้น มุ่งเน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำง 

“กายภาพ” ที่ดี ต่อกำรท�ำงำนของพนักงำนในองค์กร ในขณะที่ Vi-

sual Management จะกล่ำวถึงกำรจดักำร “ข้อมลูข่าวสาร” ทีจ่�ำเป็น

ในกำรท�ำงำนผ่ำนกำรมองเหน็ เพือ่สร้ำงแรงจงูใจในกำรท�ำงำนตำม

เป้ำหมำยองค์กร โดยทั้งสองเรื่องมีส่วนที่ คาบเกี่ยว และเกื้อหนุน 

กันและกันครับ

Visual 

Manage- 

ment

5ส

กำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรที่จ�ำเป็น

เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรท�ำงำน
กำรจัดกำรทำงกำยภำพ 

 เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อม 

ในกำรท�ำงำนที่ดี




