5ส ทําไดงายตี้ด เดียว
ณรงคเกียรติ นักสอน
กรรมการพิจารณารางวัล 5ส ประเทศไทย
“ถาจะถามวาทํา 5ส เสียเวลาไหม ? ใหตอบกันตรง ๆ ก็คงตอบไดวา...เสีย
แตเสียไปนอยกวาที่จะไดกลับมาครับ”
ปจจุบันนี้เรามักจะพบเห็นคําวา 5ส ตามสถานที่ตาง ๆ ทั้งที่เปนหนวยงานราชการ หรือสถานประกอบการ
โดยทั่วไป เชน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ โรงเรียน สะพานลอยคนขาม ฯลฯ หรือบางครั้งก็สามรถมองเห็นตามสถานที่
้ ก็คิดวา “ใครนะเปนคนคิดคําขึ้นตน ส เสือ
สาธารณะ เชน สะพานลอยคนขาม เปนตน ครั้งแรกที่ผูเขียนเห็นคําวา 5ส นัน
ในฐานะที่ผม
และสามารถนําความหมายของ ส แตละตัวมาจัดเรียงจนสามารถใชในการจัดระเบียบสังคมขึ้นมาได”
ไดรับโอกาสรวมเปนคณะกรรมการพิจารณารางวัล 5ส ประเทศไทยในครั้งนี้ ก็รูสึกดีใจกับประเทศไทยที่สามารถนํา
หลักการ 5ส มาใชจนเปนทีแ
่ พรขยายไดขนาดนี้ เทาที่สังเกตเห็นขอมูลการจัดงานประกวดรางวัล 5ส ที่ผานมาจนถึง
ครั้งปจจุบันนี้ ก็มีหนวยงานทีเ่ ปนทั้งราชการ หรือสถานประกอบการทั้งประเภท งานอุตสาหกรรม และงานบริการ ให
ความใสใจในการนํากิจกรรม 5ส เขาไปใชในการทํางาน จนประสบความสําเร็จในการนําองคการเขารวมประกวดงาน 5ส
ซึ่งรากฐานของงานคุณภาพตางๆ ลวนแตมีรากฐานมาจาก 5ส ทั้งนั้น กอนที่จะไตบันไดดารากาวขึ้นไปสูดวงดาว TQA
หรือ Demming Prize ตอไป
ถาจะถามวาทํา 5ส เสียเวลาไหม ? ใหตอบกันตรงๆ ก็คงตอบไดวาเสีย แตเสียไปนอยกวาที่จะไดกลับมา ขอ
ยกตัวอยางเชนเริ่มสะสางทุกสิ่งทุกอยางที่กองรวมกันอยู ไมวาจะเปนที่ทํางานหรือที่บานก็ตามอาจใชเวลาคอย ๆ จัด
คอย ๆ คัดแยกไป โดยใหเวลาสัก 1 อาทิตย แตทวา...เมื่อเรียบรอยแลว ตองการจะหยิบจะใชอะไร ไมวาจะเปนของที่
ใชอยูเ ปนประจํา และของที่ไมคอยไดใช จะสามารถหยิบไดภายในเวลาไมถึงนาที ซึ่งจะแตกตางกับปลอยทิ้งไวโดยไม
มีการจัดระเบียบ เราอาจจะหยิบของสักอยางสองอยางมาใชไดเร็ว เพราะคุนวาวางไวที่ไหน แตของบางอยาง อาจจะใช
นอยหรือไมคอยไดใชถี่นัก หาเทาไรก็หาไมเจอ ทําใหเสียเวลาและเสียหายตองานมากกวาเสียอีก สวนตัวเราคนเดียว
ยังรูสึกลําบากขนาดนี้ จึงไมตอ
 งสงสัยวาในระดับองคการจะขนาดไหน ดังนั้นจึงควรนํากิจกรรม 5ส มาใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารองคการกันดีกวา แลวคุณจะเห็นไดวา 5ส ทําได งายนิดเดียว สําหรับองคการที่อาจจะกําลังเริ่มทํากิจกรรม
5ส หรือทํามาแลวแตไมคอยแนใจนักวามาถูกทางหรือเปลา ก็ลองนําไปปรับใช หรือลองพิจารณาดูนะครับ
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 5ส ในระดับองคการ
1. ประกาศนโยบาย
การประกาศนี้ตอ
 งมาจากผูบริหารระดับสูงขององคกร เพราะถาผูบริหารไมกาํ หนดนโยบายมาใหผูปฏิบต
ั ิงาน
ระดับลางแลว พนักงานสวนใหญอาจไมตระหนักถึงความสําคัญ เพราะถือวาไมไดเปนสวนหนึ่งของงาน หรือไมมีผลได
ผลเสียกับตนเอง
2. ใหการอบรม
สืบเนื่องจากพนักงานโดยสวนใหญ ไมคอยรูจักกันหรอกนะครับ...วาการทํา 5ส นั้นทําอยางไร ฟงไปฟงมาก็
สรุปเพียงวา 5ส คือ การปด, กวาด, เช็ด, ถู บาง ดังนั้นหัวหนางานจึงตองจัดอบรม ใหความรู ใหความเขาใจแกพนักงาน
อาจจะสอนเอง หรือสงไปฝกอบรมภายนอก รวมทั้งการไปทัศนศึกษา ดูสถานที่ หรือองคการที่ไดรับรางวัล 5ส เพื่อเปน
ตัวอยาง หรืออาจจะเปนแนวปฏิบัติในการนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกันกับองคการของตัวเอง
3. จัดตั้งคณะกรรมการ 5ส ขององคการ
สําหรับขอนี้ ควรมีการกระจาย แบงงานกันรับผิดชอบในฝายตาง ๆ รวมทั้งพื้นที่ตางๆ ของการทํากิจกรรม 5ส
ใหชด
ั เจน เพื่อความสะดวกของการติดตามงานในขั้นตอไปได
4. ประชาสัมพันธ
จัดใหมีการประชาสัมพันธเพื่อใหพนักงานไดสรางความเคยชินกับคําวา 5ส และมีความรูสึกวา 5ส เปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตการทํางาน
5. การสํารวจพื้นที่ และแบงพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมนี้ จึงควรจัดแบงพื้นที่ใหพนักงานทุกคนมีพื้นที่ที่ตนเองตอง
้ วางของของแผนกนั้น ๆ ก็
รับผิดชอบ เริ่มจากโตะทํางานของตัวเอง และพื้นที่สวนกลาง เชน โตะประชุม ตูเ อกสาร ชัน
จัดใหมีผูรับผิดชอบเปนสวน ๆ ไปเปนตน
6. กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เปนการสรางกฎระเบียบขอบังคับ หรือหลักเกณฑตาง ๆ ในการทํากิจกรรม 5ส โดยไดมาจากการระดมสมอง
ระดมความคิดของผูปฏิบัติ ในแตละกลุมและแตละพื้นที่ เพือ
่ ความเปนมาตรฐาน และเปนแนวทางปฏิบัตใิ หไปในทิศทาง
เดียวกัน
7. ตรวจสอบ ประเมินผล และแกไข
หลังการปฏิบัติกิจกรรมกันไปไดสักระยะหนึ่งแลว ก็ควรจะตองมีการตรวจสอบ และประเมินผลจากหัวหนาพื้นที่
พรอมมีการวัดผลดวยการใหคะแนนประเมินผล และมีการตรวจจากคณะกรรมการกลางตอไปเปนลําดับ
8. ติดตามตรวจสอบภายหลังดําเนินกิจกรรมแกไขปรับปรุง

เมื่อคนพบขอบกพรองตาง ๆ คณะกรรมการกลางควรจะใหคาํ แนะนําแกหัวหนาพื้นที่ เพื่อทําการปรับปรุงแกไข
ตอไป

9. รักษาการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ทําไดจากการสรางจิตสํานึกใหพนักงานเล็งเห็นถึงความสําคัญ หรือสามารถปฏิงานโดยอัตโนมัติ โดยการทํา
ดวยใจ ทําออกมาจากใจ เพื่อเปนการพัฒนา สรางสรรจริง ๆ
10. วัด และสรุปผล
ควรมีการสรุปผลการปฏิบต
ั ิงานของการทํากิจกรรม โดยประเมินจากผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนดจาก
คณะกรรมการสวนกลาง มีตัวชี้วัดเปนจํานวนและตัวเลขที่ชด
ั เจนวาประสบความสําเร็จในระดับไหน และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงอยางไร เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ทั้งนี้ตัวชี้วัด ซึ่งถือเสมือนวาเปนกุญแจทองของการความสําเร็จในการทํากิจกรรม 5ส คือ
การมีสวนรวมของทุกคนในองคกร การมีสวนรวมนี้ หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่จัด ไมวาจะเปนการแบง
เขต 5ส หรือการกําหนดมาตรฐานของ 5ส ตาง ๆ จะตองใหพนักงานทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนีต
้ ั้งแตตน
1. การไดรับการสนับสนุน และกําหนดนโยบายจากบริษัท ซึ่งผูบริหารของบริษัทตองกําหนด 5ส เปนนโยบาย
ของบริษัท ผูบริหารตองใหความสนับสนุน และถือวากิจกรรมนี้เปนสวนหนึง่ ของการทํางาน
2. มีแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส ในระดับปฏิบต
ั ก
ิ ารของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเมือ
่ บริษัทมีนโยบายแลว จะตองมี
การนําไปสูการปฏิบัติจริงในแตละหนวยงานนั้น ๆ เพื่อรองรับนโยบายดังกลาว
3. ความเปนระเบียบ ในการใชวส
ั ดุ หรืออุปกรณ เมื่อใชแลว ตองเก็บเขาพื้นที่ที่กําหนดเอาไว หากไมปฏิบต
ั ิตาม
กฎระเบียบที่บริษัทตั้งไว ก็ยอมสงผลเสียตอกิจกรรม 5ส โดยภาพรวม เปนตน
4. มีการใหการศึกษา อบรม หรือดูงานเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม 5ส ซึ่งการใหความรูแกพนักงาน
ทุกคนนั้นก็เพื่อใหทุกคนไดเขาใจวิธีการ ความสําคัญ เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนที่ไดรบ
ั จาก
การทํากิจกรรมนี้ หรือแมวากิจกรรมจะเกิดขึ้น หรือผานการดําเนินงานมาระยะหนึ่งแลว ยังจําเปนตองใหความรู
หรือขาวสารใหม ๆ รวมทั้งมีการทบทวนหลักการของกิจกรรม เพื่อใหทุกคนไดมีแนวทางในการปฏิบัติงานไป
ในทิศทางเดียวกันดวย
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน จูงใจ สงเสริม ซึ่งหากมีการทํากิจกรรม 5ส ไปสักระยะหนึ่งแลว พนักงานงานเกิด
ความเฉื่อยชา หรือมีความใสใจลดลง ดั้งนั้นคณะกรรมการจึงตองจัดกิจกรรมกระตุน หรือจูงใจใหแกพนักงาน
เชน จัดวันทําความสะอาดใหญครั้งยิ่งใหญ Big Cleaning Day หรือจัดประกวดแตงคําขวัญ การประชาสัมพันธ
เปนตน ทั้งนีเ้ พือ
่ ใหพนักงานทุกคนมีจิตสํานึกที่จะทํา 5ส ดวยตัวเองตลอดเวลา
6. มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานของกิจกรรม 5ส ไปเรื่อย ๆ เชนเดียวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในดานอื่น ๆ
ของบริษัท
การทํากิจกรรม 5ส จะประสบผลความสําเร็จเพียงใดนั้น ตองขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของทุก ๆ คนใน
องคกร ตั้งแตผูบริหารสูงสุดจนถึงภารโรง หากทุกฝายไมใหความรวมมือแลว โอกาสที่กิจกรรมนี้จะประสบผลสําเร็จคง
เปนไปไดยาก การรณรงคทํากิจกรรม 5ส ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง จึงจะกาวไปสูฝน ที่ไกลถึงดวงดาว กันได
การทํากิจกรรม 5ส จะประสบผลความสําเร็จเพียงใดนั้น ตองขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของทุก ๆ คนใน
องคกร ตั้งแตผูบริหารสูงสุดจนถึงภารโรง

