การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมดวย 5ส
ทวิยา วัณณะวิโรจน
กรรมการพิจารณารางวัล 5ส ประเทศไทย
บอยครั้งที่เราละเลยหรือไมเอาใจใสตอการพลิกผันในเชิงลบที่เกิดขึ้น จนบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เล็กนอยกลับนําพาไปสูปญหาที่ใหญขึ้นมาอยางไมนาเชื่อ
ในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ไมวาในวิถีชีวต
ิ ปกติ หรือวิถีการทํางานไมสามารถหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงได
เลย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ อาจจะเล็กนอยจนไมสามารถรูสึกได หรืออาจจะมาก
จนรูสึกวามีผลกระทบตอวิถีปกติ บอยครั้งที่เราละเลยหรือไมเอาใจใสตอการพลิกผันในเชิงลบที่เกิดขึ้น จนบางครั้งการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นเล็กนอยกลับนําพาไปสูปญหาที่ใหญขน
ึ้ มาอยางไมนาเชื่อ
แตในขณะที่บางคนนําการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นมาตั้งเปนโจทย แลัวพยายามหาทางพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสที่สรางความเปนตอใหกับตนเองได
ในการบริหารงานก็เชนเดียวกันที่ ในแตละวัน แตละชวงเวลามักเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเ สมอ ๆ ไมวาจะเกิด
จากปจจัยภายในองคกร หรือจากภายนอกองคกร ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาปจจัยภายนอกเปนเรื่องที่ผูบริหารหรือ
ผูปฏิบัติงานควบคุมไดยากกวา ดังนั้นจึงไมขอพูดถึงในสิ่งที่อยูนอกเหนือจากความสามารถในการบริหารจัดการของคน
ในองคกร
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจทั้งของอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการ ตางมุงหวังที่จะเปนหนึ่งใน
ตลาดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งการที่จะเปนที่ 1 หรือมีชื่อเสียงติดอันดับตน ๆ ไดนั้นมี Key word สําคัญอยู 4
ประการคือ “ผลิตภัณฑคุณภาพดี ราคาเปนที่ยอมรับ สงมอบตรงเวลา และรับผิดชอบตอสังคม” ซึ่งทั้ง 4
ประการนี้อยูภายใต “Big Q” ที่ประกอบไปดวย
P = Productivity
Q = Quality
C = Cost
D = Delivery
S = Safety
M = Morale
E = Environment
E = Ethics
มาตรฐานที่ไดกําหนดขึ้นนั้น สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
ดังนั้นเมื่อความตองการของลูกคาเปลี่ยน องคกรก็ตองปรับมาตรฐานใหรองรับการเปลี่ยนแปลงได
ซึ่งทานเชื่อหรือไมวา ปจจัยทั้ง 8 สิ่งนี้ “มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา” หากไมรูเทาทันกับการ
้
เปลี่ยนแปลงนี้ ก็เทากับวาองคการของทาน กําลังถอยหลังหางคูแขงไปอยางนอยก็ 1 กาว ทําไม ? ถึงเปนเชนนัน
ลองมาดูที่ Key word ตัวแรก “คุณภาพ” ในการผลิตผลิตภัณฑ ทานยอมมีความมั่นใจวา ณ วันนี้ผลิตภัณฑของทานมี
คุณภาพตามที่ลูกคาตองการและมีความพึงพอใจโดยมีเหตุผลสนับสนุน เชน ยอดขาย จํานวนการ Claim ที่เกิดจากการ
คืนสินคาที่ไมเปนไปตาม Spec. จํานวนของเสียที่เกิดขึ้นระหวางการผลิต เปนตน แตเมื่อเวลาผานไปปรากฏวาความ
ตองการของลูกคาเปลี่ยนไป มีความคาดหวังสูงขึ้น หากทานละเลยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทานคิดวาทานจะยังคง
สามารถรักษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑของทาน ตอไปไดหรือไม ? ดังนั้นหากทานจะบริหารการ
เปลี่ยนแปลงนี้ โดยใช 5ส เปนเครื่องมือในการจัดการ ก็ขอใหพิจารณา ส2 (สะดวก) และ ส4 (สรางมาตรฐาน)
เนื่องจาก ส สะดวก มีผลตอการรักษาคุณภาพใหมค
ี วามสม่ําเสมอ หากองคกรมีระบบการจัดเก็บสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ
อยางเปนระบบ และนําแนวทางของ Visual Control เขามาใชรว มดวย ก็จะยิ่งเพิม
่ ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บได
ดียิ่งขึ้น โดยสามารถนํา ส สะดวก นี้มาใชตงั้ แตการบริหารจัดการคลังสินคา ทั้งคลังวัตถุดิบและคลังผลิตภัณฑ ดวย
หลักการ First in First out ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจไดวา out put ที่เขาสูกระบวนการผลิต เปนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
่ ามารถแยกแยะ
ตาม Spec. ที่กําหนด ไมใชเปนวัตถุดิบที่หมดอายุแลว การจัดการสิ่งของระหวางกระบวนการผลิตทีส
ของดีของเสียไดอยางชัดเจน จนรับประกันไดวาจะไมมีของเสียหลุดรอดไปถึงมือลูกคา สวน ส สรางมาตรฐาน จะชวย
ยกระดับคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการที่เปลีย
่ นแปลงไปของลูกคาอยางทันทวงที
เนื่องจากมาตรฐานที่ได
กําหนดขึ้นนั้น สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อความตองการของลูกคาเปลี่ยน องคกรก็ตองปรับ
มาตรฐานใหรองรับการเปลี่ยนแปลงได ก็จะทําใหลูกคามีความพึงพอใจในคุณภาพสินคา และผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
สิ่งเดียวที่เหลือ อยูที่องคกรจําเปนตองบริหารจัดการใหดีคือ “การลดตนทุน”
Key word ตัวที่ 2 “ราคาเปนที่ยอมรับ” ปจจัยตัวนี้มีความออนไหวมากในความรูสึกของลูกคา เนื่องจาก
ลูกคาจะเปลีย
่ นแปลงความพึงพอใจ ทันทีที่ผลิตภัณฑของทานสูงกวาคูแขง ที่มีคุณภาพผลิตภัณฑใกลเคียงกัน แมจะ
เพียงเล็กนอยก็ตาม เพราะลูกคาทุกรายตองการผลิตภัณฑที่คุณภาพดี ราคาถูกทั้งนั้น แตในความเปนจริงแลวเราปฏิเสธ
้ เมื่อเพิ่มราคาขายไมได สิ่ง
ไมไดวา ตนทุนการผลิตในปจจุบันมีปจจัยสงเสริมใหตนทุนมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนัน
เดียวที่เหลืออยูที่องคกรจําเปนตองบริหารจัดการใหดีคือ “การลดตนทุน” ที่อยางนอยก็ทําใหมรี าคาขายที่สามารถ

ตอสูกับคูแขงได แตองคกรยังคงไดรับผลกําไรไมนอยกวาเดิม ส ตัวที่จะนํามาบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ในประเด็น
นี้คือ ส1 สะสาง และ ส3 สะอาด เนื่องจากหลักการของการสะสางคือ การแยกแยะสิ่งของที่ไมจําเปนออกจากสิ่งของที่
จําเปน ซึ่งจะทําใหองคกรรูวาไดเก็บสะสมสิ่งของ วัสดุ อุปกรณที่เสื่อมสภาพ หรือมีมากเกินความจําเปนตองใชไวมาก
้ ไวในโรงงาน
เทากับวากําลังบมเพาะความสิ้นเปลืองอันเปนตนทุนที่ไม
นอยเพียงใด
เพราะการเก็บของเหลานัน
กอใหเกิดผลกําไรไวเปนจํานวนมหาศาล รวมถึงความสิ้นเปลืองในการใชพน
ื้ ที่ ครุภัณฑเพื่อจัดเก็บ และคนที่ตองดูแล
สิ่งของทีไมจําเปนดังกลาว หากนํา ส สะสางมาใชอยางมีประสิทธิภาพแลว ภายในโรงงานของทานจะมีแคเพียงวัตถุดิบ
วัสดุ อุปกรณ อะไหลเครื่องจักร และกระบวนการทํางานเทาที่จําเปน ในปริมาณที่เหมาะสมเทานั้น ซึ่งเปนการบริหาร
ตนทุนที่ใชตนทุนนอยที่สุด สําหรับ ส สะอาด จะชวยลดตนทุนโดยมุงเนนไปที่การบริหารเครื่องจักรที่เปนปจจัยการผลิต
ที่สําคัญตัวหนึ่ง เนื่องจากความหมายของการทําความสะอาดที่นอกเหนือจากการกําจัดสิ่งสกปรกแลว ยังมีความหมาย
แฝงลึกซึ้งอีกประการหนึ่งคือ
เพื่อการตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร
เพราะเมือ
่ ใดที่เครื่องเกิดการ
Breakdown ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ก็จะเกิดความสูญเปลาขึ้นทันที ทําใหขาดโอกาสในการผลิต เกิดการวางงานของ
พนักงานที่ตองการซอมเครื่องจักร แตองคกรยังคงตองจายคาแรงโดยไมมีการผลิต เปนตน และความสูญเปลานั้นก็คือ
ตนทุนที่ไมกอใหเกิดผลกําไรเชนเดียวกัน ดังนั้นควร ใหความรู และสรางความเขาใจแก Operator ที่ใชเครื่องจักรนั้น
ทุกวัน วาการทําความสะอาดเครื่องจักรเพื่อปองกันการ Breakdown ไมใหเกิดขึ้น หรือการรับรูล
 วงหนาของการทํางาน
ที่ผิดปกติของเครื่องจักรนั้นมีผลตอประสิทธิภาพงานอยางไรแลว
พนักงานเหลานี้ก็จะเปนผูชวยในการลดตนทุนแก
องคกรไดมากมายอยางคาดไมถึงเลยทีเดียว
สวน Key word ตัวที่ 3 “สงมอบตรงเวลา” และ ตัวที่ 4 “รับผิดชอบตอสังคม” เปนการผสมผสานของ ส
4 ตัวแรก ที่เมื่อมีการดําเนินการอยางครบถวนอยางเปนระบบแลว ทั้ง 2 ประการนี้ก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
เปรียบเสมือนเปนมูลคาเพิ่มจากการทํา 4ส ที่ไมตองทํางานเพิ่ม แตอยางไรก็ตาม ส ตัวที่จะเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ ทํา
ใหทั้ง 4ส สามารถดําเนินไปไดอยางสม่ําเสมอและยั่งยืน ก็คอ
ื ส5 สรางวินย
ั เนื่องจากเปน ส ตัวเดียวทีเ่ กี่ยวของกับการ
จูงใจ “คน” ดังนั้น องคกรใดที่ไมมีกลยุทธ หรือเทคนิคในการสรางแรงจูงใจใหพนักงานตะหนักถึงความสําคัญของ
ระบบ 5ส แลว ทั้งหมดที่กลาวมาก็จะไรผลทันที
เมื่อพิจารณาอยางถองแทแลวจะพบวา ความสามารถในการแขงขันขององคกร ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ
ปจจัยภายในที่ดีนั้น เปนสวนที่สําคัญที่สุดตอการบริหารความเปลีย
่ นแปลงที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจมากที่สุด และ
จากประสบการณที่ผานมาผูเขียนมีความมั่นใจที่จะยืนยันวา “ระบบ 5ส” เปนแนวทางการปรับปรุงพื้นฐานที่ดีที่สุด
สามารถวัดผลที่เปนรูปธรรมไดอยางสมเหตุสมผลที่สุด ดังนั้นหากองคกรใดที่ยังไมเคยนําระบบ 5ส เขามาใชในองคกร
แลว แนวความคิดในเรื่อง “Big Q” คงดําเนินตอไปไดยาก

