ปญหาอุปสรรค กับดัก 5ส ที่พลาดกันเปนประจํา
ปราโมช วิเศษโวหาร
กรรมการพิจารณารางวัล 5ส ประเทศไทย
ถาเรามีการจัดระบบหรือโครงสรางในการจัดการกิจกรรมทีด
่ ีและเหมาะสมแลว
จะสามารถขจัดพฤติกรรมทีไ
่ มพึงประสงคที่เกิดกับตัวบุคคลได

เวียนมาอีกครั้งสําหรับงานประกาศผลเพื่อมอบรางวัลใหกับบริษัทที่ดาํ เนินกิจกรรม 5ส ดีเดนแหง
ประเทศไทย แม ครั้งนี้จด
ั เปนครัง้ ที่ 6 ตอเนื่องแลว แตวท
ิ ยาการดาน 5ส นั้นกอกําเนิดเปนที่
รูจักกันในทุกวงการมานานหลายปพอสมควรแตเวลาที่แนชด
ั ในการนํามาประยุกตใชกับ
อุตสาหกรรมเมือ
่ ไหรนั้นไมสามารถระบุไดชัดเจน ถา ใหประมาณการณคงไมต่ํากวา 50 ป สวน
ในประเทศไทยเองมีการนําวิทยาการทางดาน 5ส มาใชในอุตสาหกรรมคิดวาคงไมต่ํากวา 30 ป เชื่อแนวานอยคน
นักในวงการอุตสาหกรรมที่ไมรจ
ู ักหรือคุนเคยกับ 5ส เทาทีผ
่ มเองเฝาสังเกต บนความคุนเคยที่เกิดขึ้นกับบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม แทนที่จะใชโอกาสของความคุน
 เคยนีน
้ ําสูการเรียนรูใหลึกซึ้ง ทั้งเชิงปฏิบัตแ
ิ ละทฤษฎีเพื่อการ
ปรับปรุงผลิตภาพคนหาเหตุผลวาทําไมอุตสาหกรรมญี่ปุนใช 5ส ประสบผลสําเร็จสามารถลดตนทุนไดอยางเห็นผล
กลับกลายเปนวาหลายบริษท
ั ปลอยใหเวลาผานไปอยางไรประโยชน ละเลยตอสิ่งทีต
่ นคุนเคยจนเกิดอาการไมใสใจ
เมื่อเวลาผานไป มองแควา 5ส เปนสิ่งลาสมัย พอไดยินคําวา 5ส หลายคนจะแสดงความรูจ
 ักกันเปนอยางดี ซึ่ง
เหลาผูค
 ุนเคยเหลานั้นแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาไมวาจะเปนการกระทําหรือวาจาและไดยินจนชินหู เชน

 ีกเหรอ”
“ยังทํา 5ส อยูอ
“รูแลววา 5ส ทําอยางไร”
“ไมเห็นจะดีเลย เดี๋ยวมันก็สกปรกอีกอยูด”ี
“5ส เปนสิ่งที่หนางานทํา”
“ฉันเปนถึงประธานบริษัทนะ ใหฉันเปนประธานคณะกรรมการ 5ส เหรอ”
“ใครไปอบรมมาก็ทําสิ”
ั ก็หาสิ่งที่ตองการเจอ”
“แมจะดูรกแตฉน
“งั้นใหนองเปนผูนําในการทําแลวกัน”
ั ใหเปนระเบียบไมเห็นจะยากเลย”
“แคจด
“งานยุงมากไมมีเวลาทําหรอก”
่ ุงยากเลย”
“กําไรก็มีอยูแลวไมเห็นตองทําอะไรทีย
หรืออีกหลายคําและหลายพฤติกรรมที่บค
ุ คลเหลานั้นจะสรรหามาแสดงออกเพื่อวัตถุประสงคใดไมอาจ
ทราบได จนบางครั้งขยายวงกวางไปสูพนักงานกลุมใหญทน
ี่ ากลัวทีส
่ ุด หากบุคคลนั้นเปนระดับผูบริหารแสดงออก
ดวยแลว อาจนําไปสูการเกิดบรรยากาศที่ไมสูดี บางแหงอาจนําไปสูค
 วามรูสึกไมดรี ะอากับการทํา 5ส ไปเลยก็มี
 ึกและ
หากเกิดเหตุการณอยางทีว่ าขางตนกับบริษท
ั ใดแลวถาคิดจะฟนฟูขึ้นใหมอีกครั้งคงลําบากเพราะความรูส
บรรยากาศไดเปลี่ยนไปแลวปญหาขางตนสรางความลําบากใจใหกับหลายหนวยงานไมใชนอย สําหรับแนวทางการ
แกไขนั้นมีมากมายหลากหลายตามแตวิธีการที่เลือกนั้น เหมะสมกับสภาพงานมากนอยขนาดไหน หากจะหาตัวการ
ที่ทาํ ใหเกิดปญหาทําใหการดําเนินกิจกรรมไมสําเร็จนั้นมีอยูรอ
 ยแปดพันประการ แตที่ไดยน
ิ ซ้ําๆ แลวไดลองทําการ
จัดหมวดหมูด
 ูจากคําพูดและคําบอกเลาปากตอปาก จะหนีไมพนเรื่อง คน มากกวาเรื่องอื่นใด เชน “เพราะคนนั้นไม
ี่ น” “หัวหนาไมเห็นวายังงัย” เปนตน
ทํา” “เพราะแผนกนั้นไมทํา” “มีทําอยูไมกค
ผมมีความเชื่ออยูอยางหนึ่งวา ถาเรามีการจัดระบบหรือโครงสรางในการจัดการกิจกรรมทีด
่ ีและเหมาะสม
แลวจะสามารถขจัดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่เกิดกับตัวบุคคลได หากโครงสรางมีความแข็งแกรงดําเนินการอยาง
เปนระบบ
สามารถสงเสริมการดําเนินกิจกรรมโดยมีระดับบริหารเปนแกนกลางผลักดันใหเกิดการมีสว นรวมของ
พนักงานทุกคน เชื่อแนวากลไกนี้จะชวยสงผลใหเกิดการปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมที่ดี ตามที่ตองการออกมาได ใน
ลักษณะ Team Work นําสูการผลักดันใหเกิดสิ่งใหมๆ ไดไมยากเย็นนัก เบื้องตนคงตองผลักดันใหเกิดการรักษา
สภาพเปนมาตรฐานเชิงกายภาพตามชวงเวลาที่เหมาะสมกอนเพื่อตรวจสอบวินัยระดับตน เมื่อการรักษาสภาพไวได
อยางยั่งยืนแลวมีตัววัดในลักษณะของการปรับปรุงงานจะสรางความทาทายใหกับพนักงานไดในอีกหนึ่งระดับ
โดยทั่วไปแลวโครงสรางจะประกอบดวยตําแหนงดังนี้
• ประธานคณะกรรมการ 5ส
• รองประธานคณะกรรมการ
• ที่ปรึกษา
• กรรมการและเลขานุการ
ในคณะกรรมการนั้นจะมีการแบงหนาที่ออกเปน 4 สวนใหรับผิดชอบ
• กรรมการสวนวิชาการ
• กรรมการประชาสัมพันธและสงเสริมกิจกรรม
• กรรมการสรางมาตรฐาน
• กรรมการตรวจติดตามและประเมินผล

ประธาน 5ส

รองประธาน

ที่ปรึกษา

กรรมการวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
ประชาสัมพันธ
และสงเสริม
กิจกรรม

กรรมการ
สรางมาตรฐาน

กรรมการตรวจ
ติดตาม
และประเมินผล

เมื่อไดโครงสรางตามตองการแลวพึงระวังไวนะครับวา อยาคิดวาจัดบรรยากาศ 5ส แลวเรียกรองใหทุกคน
ทําโดยที่ตัวเองไมทําจะเปนการแสดงตัวอยางที่ไมดี หรืออยาจองจับผิด ตําหนิบนวา และอยาเรงรัดมากจน
กลายเปนความกดดัน ฉะนั้นการแบงบทบาทหนาที่จึงเปนสิ่งที่ตองกําหนดและชี้แจงถึงบทบาทหนาทีใ่ หทก
ุ คน
เขาใจอยางชัดเจนซึ่งขอระบุไวคราวๆ ดังนี้
บทบาทของคณะกรรมการ 5ส
• กําหนดแผนแมบทของการดําเนินงาน 5ส ขององคการ
• จัดใหมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทํา 5ส
• สงเสริมและสรางความเขาใจอันดีในการทํา 5ส
• จัดใหมีการอบรมใหความรู และดูงาน 5ส
• สรุปผลการดําเนินงาน 5ส ขององคการ
• จัดประกวดหนวยงานทีท
่ ํา 5ส ไดดี
เปนตน
บทบาทของผูบ
 ริหารระดับสูง
• กําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนินกิจกรรม 5ส ขององคการ
• สงเสริมและสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ในการทํา 5ส ของพนักงาน
• ตรวจสอบการดําเนินงาน 5ส ขององคการอยูเ สมอ
• เปนตัวอยางทีด
่ ีในการปฏิบัตต
ิ ามหลักการของ 5ส
• ชมเชย และใหรางวัลหนวยงานทีท
่ ํา 5ส ไดดี
เปนตน
บทบาทผูบ
 ังคับบัญชาทุกระดับ
• นําแนวทางการดําเนินงาน 5ส มาปฏิบัตใิ หสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน /องคการ
• เปนตัวอยางทีด
่ ี และใหคาํ แนะนําในการปฏิบัติ 5ส และการปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีขน
ึ้
• สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการประชุมกลุมยอย
• ตรวจติดตามผลการทํา 5ส ของหนวยงานตนเอง
• ชมเชยผูใตบังคับบัญชาทีท
่ ํา 5ส ไดดี
เปนตน
“หากผูบริหารคณะกรรมการเองโดยเฉพาะระดับสูงไมสามารถสรางระบบโครงสรางที่แข็งแกรงได
สิ่งที่คาดหวังอยากใหยั่งยืนคงเปนเรือ
่ งที่ลําบาก”
ในการปฏิบต
ั ิจริงแลวจะเจอสิ่งที่ตองขบคิดใหแกปญหามากมายซึ่งสิ่งเหลานีก
้ ็คงเปนรายละเอียดสําหรับ
แตละเนื้องานหรือลักษณะธุรกิจแลวละครับ เพราะสูตรสําเร็จในการบริหารไมมีตายตัว กับดักอีกอยางหนึง่ (จริง ๆ มี
ั อื่นแลวตอบคําถามตัวเองไมได
หลายอยางมาก) ที่เจอคอนขางบอยมาก คือ การทําตามหรือลอกเลียนแบบบริษท
วา เมื่อนํามาใชกับบริษท
ั หรือพื้นที่เราแลวเหมาะสมหรือไม ฉะนั้นในการทําสิ่งใดก็แลวแตไมวาจะเปน ขีดสี ตีเสน
ติดปาย ติดไฟ ตองถามตัวเองเสมอวาทําเพื่ออะไร ประโยชนที่ไดรับคุม
 คาและเอื้อประโยชนใหเราไดมากมายคุม
การลงทุนจริงหรือเปลา
่ ข็งแกรงไดสิ่งที่
หากผูบริหารคณะกรรมการเองโดยเฉพาะระดับสูงไมสามารถสรางระบบโครงสรางทีแ
คาดหวังอยากใหยั่งยืนคงเปนเรื่องที่ลําบาก
แตหากเรามีระบบหรือโครงสรงการจัดการทีส
่ ามารถตอบสนองตอ
แนวคิด แนวปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงที่มาจากพนักงาน โดยมุงสรางการมีสวนรวมใหกับทุกคน ทุกระดับ ในทุก
ขั้นตอนของกิจกรรมภายใตนโยบาย เปาหมายทีท
่ ุกคนเขาใจตรงกันเชื่อแนวา 5ส คงยากที่จะถูกปฏิเสธ

