เคล็ด (ไม) ลับของรางวัล 5ส ประเทศไทย
วาสนา ชัยมะลิ
กรรมการพิจารณารางวัล 5ส ประเทศไทย
“ถึงแมวา
 การดําเนินงานของบริษท
ั หรือหนวยงานยังไมไดอยูบนจุดทีส
่ ูงสุดตามตัววัด...
แตนาจะเลือกยืนอยูบนจุดทีด
่ ีที่สุดได”
ตองยอมรับวาการดําเนินกิจกรรม 5ส นั้น มีทั้งกลยุทธ เทคนิค และหลากหลายวิธีการที่จะสามารถ
ดําเนินการให 5ส เกิดความยัง่ ยืนในระบบ ไมวาจะเปนแนวคิดของผูบริหาร ตองมองเห็นถึงความเปนไปได เพราะ
เมื่อไรก็ตามทีช
่ อ
 งวางระหวางความคิดของความเปนไปไดกับความเปนไปไมไดเกิดขึ้น
ยอมตองเกิดปญหาและ
อุปสรรค จนไมสามารถดําเนินการตออันเปนผลตอแรงกระตุนที่จะคอย ๆ ลางเลือนหายไป....
เคล็ด (ไม) ลับของรางวัล 5ส ประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อใหเขากับบรรยากาศการรณรงคความเปนไทย
และเห็นตัวอยางโครงการดานรณรงคประหยัดน้ํามันดวยอักษรภาษาไทย
ก-ฮ มานําเสนอเห็นวาอานงายและ
ทบทวนอักษรไทยที่กําลังจะลืมเลือนของหลาย ๆ ทานเพื่อใหพิจารณาถึงเคล็ด (ไม) ลับแตละตัวใหเหมาะกับ
หนวยงาน เพือ
่ สิ่งทีท
่ ํา คิด ปฏิบัติ อยูน
 ั้น มีทางทําใหดีกวาตามแนวคิดเพิ่มผลผลิตหรือไม... ถึงแมวาการ
ดําเนินงานของบริษัทหรือหนวยงานยังไมไดอยูบนจุดทีส
่ ูงสุดตามตัววัด... แตนาจะเลือกยืนอยูบนจุดที่ดท
ี ี่สด
ุ ได...
เชนกัน... เริ่มจาก
ก......กลุมยอยกระจายเปนกลุมใหญ ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนนปฏิบัติจากแนวคิดสูการกระทําเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
ข......ขับเคลื่อนกิจกรรมดวยเปาหมายบริษท
ั เนนชวยตนเอง ชวยองคการและชวยเศรษฐกิจชาติดวยตนทุนคุมคา
ฃ......ฃวดน้ํา ฃวดพลาสติก เศษกระดาษ เศษโลหะ สารพัดของสะสม ลวนฉุดระบบบริหารกิจกรรมใหลงต่าํ
่ เกิดทักษะการสรางสรรค นําสูความสําเร็จ
ค......ความเร็วดําเนินการอยางสม่ําเสมอ ไมขึ้นลงเปนแฟชัน
ฅ......ฅน ขับเคลื่อนพรอมกันทั้งระบบ ผูบริหาร พนักงานและรุกสูส
 ังคม
ฆ......ตีฆองรองบอกใหเพื่อนรวมอาชีพ พัฒนางานดวยกิจกรรม 5ส
ง......งดคําพูดวา “เปนไปไมได” มาเปน “ทําอยางไรใหเปนไปไดและกระทําอยางยั่งยืน”
จ......จักรกลสําคัญอยูท
 ี่การจัดการ ระบบบริหารจึงตองขับเคลื่อนกันทั้งองคการ
ฉ......ฉุกคิดซักนิด ยิ่งสกปรก สะสม คือ แหลงทํารายระบบ 5ส
ช......ใช input process กําหนด output/outcomeอยางคุม
 คาแทนคุม
 ทุน
ซ......ซอกแซกทางลัดหาวิธีเดินทางกิจกรรม สูระบบบริหารงานแบบสากล ดวยมาตรฐาน
Plan-Do-Check-Act
ฌ......เฌอชวยใหรมเงา ลดพลังงาน ลดพลังแรง สรางโลกสิ่งแวดลอมใหสังคม
ญ......ใหญดวยกิจกรรม แทนการใหญดวยเงินทุน หรืออํานาจ
ฎ......กฎกติกา คือ กฎเกณฑของความสําเร็จจาก ส 1 ถึง ส 3 เปน ส 4 สู ส 5
ฏ......ปฏิบต
ั ิตามคูมือทํางาน คูม
 ือเครื่อง ลดสูญเสีย ลดเวลา
ฐ......ฐานกิจกรรม คือ การรวมคิด วิเคราะห ปฏิบัติ ทํากอนคิด
ฑ......เกณฑประเมิน 3ระดับ จําใหแมน Self/Committee/Top Audit
ฒ......เฒาเพราะแก กับเฒาเพราะทํากิจกรรมผลตางกัน
ณ......เกณฑกําหนด คือ มาตรฐานที่รวมสรางเพื่อยืนยันความยั่งยืน
ด......เดินมาก ไมมีประโยชน เพราะสิ่งนั้นคือ สูญเปลา
ต......ตรวจเช็ก ปรับปรุง คือ เข็มมุงของเปาหมาย
ถ......ถามทุกครั้งกอนปฏิบัติ วาวัตถุประสงคคอ
ื อะไร
ท......ทหารอดทน จงอดทนและอดกลั้นเพื่อใหเห็นความสําเร็จ
ธ......ธงชัย คือ Teamwork และศรัทธาในเครื่องมือ
น......น้าํ ใจมีคา มากกวาน้ําเงิน ใชทุกหยดใหคุมคา
บ......บรรทุกปญญา ดีกวาบรรทุกสิ่งของ สรางองคความรูและแหลงเรียนรูภ
 ายในองคการ
ป......ปรับแตง ปรับปรุงกิจกรรมดวยการสรางสรรคนวตกรรมจากแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผ......ผิวเผิน คือ พันธุทางของ 5ส
ฝ......ฝกฝน ฝกอบรมใหเปนหนึ่งในวินัยเปนพันธุแทของ 5ส
พ......เพื่อนมิตรบริษท
ั ชิดใกล สงเสริมใหทํา 5ส
ฟ......ฟง คิด ถาม เขียน กอนวางแผน ยอมสงผลตอการปฏิบัติ
ภ......ภาคทฤษฎี ไมเพียงพอตองเรง ปฏิบต
ั ิ ทดลองกันเร็ววัน
ม......มี หรือไม (สิ่งของ) อยูท
 ใี่ จและความสําคัญในการตัดสิน
ย......ยินยอม พรอมใจรวม Big Cleaning Day
ร......รอบรู รอบคอบ เปนสวนสงเสริมพัฒนา
ล......ลดเวลาแตเพิ่มมูลคาของการปฏิบัติ
ว......วัน เวลา สายน้าํ ไมคอยความสําเร็จ ใชเวลาทุกนาทีกับกิจกรรมใหมค
ี า

ศ......ศึกษาเสนการปรับปรุงกอน ดีกวาหลงทางกลับมาปรับปรุง
ษ......เศรษฐกิจจะดีหรือไม อยูที่ใครคิดหาทางแกไขปญหากอน
ส......สอบสวน ติดตาม ปญหารากเหงา เพื่อเฝาปองกัน
ห......หลีกเลีย
่ งคําพูดที่สงผลตอกิจกรรมใหลมหายไปเร็ววัน
ฬ......ฬอผลงาน คือ รากฐานความลมจม
อ......อานออก เขียนได คือ ปจจัยสรางสังคม
ิ วยตัว ชวยองคการ ชวยสังคมและชวยชาติ
ฮ......ฮึดปฏิบัตช
เพื่อใหเคล็ด (ไม) ลับ จํางายมากขึ้นอาจจะใช 5ร ....”รวดเร็ว รอบคอบ รอบรู รวมมือ รับผิดชอบ”
รวดเร็วตองถูกตองแมนยําเหมือนกับหนวยจูโ จม รอบคอบคํานึงถึงผลกระทบการปฏิบัติ รอบรูท
 ุกเรื่องเพื่อบูรณา
การ รวมมือปฏิบัติมากกวารวมมือคิดอยางเดียวและรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นรวมกัน และเคล็ด (ไม) ลับตอ ๆ มา
ไมวาจะมีเทคนิควิธีการอยางไร
ตองไมลืมการสรางมาตรฐานชีวต
ิ ใหตนเองและสงเสริมคนรอบขางในการใชเวลา
ตลอด 24 ชั่วโมงใหคุมคาดวย หลับใหสนิทครบ 6 ช.ม. คิดสรางสรรคสิ่งดีมีประโยชน 6 ช.ม. ขยันทํางานหา
เงินไมสรางความเดือนรอนผูอน
ื่ 6 ช.ม. และเพลิดเพลินในชีวิตสรางความสุขใหกับคนอื่นและคนรอบขาง 6 ช.ม.
“มีชีวิต ชีวาในการปฏิบัติ 5ส เสมอ ก็จะสงผลตอสุขภาพอนามัย... รางกาย จิดใจแข็งแรง เชื่อมั่นและยืนยันจะเปน
ตัวขับเคลื่อนสําคัญของความสําเร็จ ดังคํากลาวของ อี้หมิง ”การตัดสินใจของคนหนึ่งถูกหรือผิด มักจะตองไปสรุป
กันที่ผลบั้นปลาย แตในเมื่อตัดสินใจลงไปแลว เราก็จะตองมุงหนาไปตามทางนั้นอยางกลาหาญ ทางที่เราเลือก
เอง เราจะตองรับผิดชอบ เดินไปใหถึงทีส
่ ุด”
“มีชีวต
ิ ชีวาในการปฏิบต
ั ิ 5ส เสมอ ก็จะสงผลตอสุขภาพอนามัย...
รางกาย จิดใจแข็งแรง เชือ
่ มั่นและยืนยันจะเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญของความสําเร็จ”

