วงจร 5ส (5S Circle)

อนุวรรตน ศิลาเรืองอําไพ
กรรมการพิจารณารางวัล 5ส ประเทศไทย

ผลงาน พนักงานสามารถทํางานดวยตนเองไดถา
 มีการสนับสนุนที่ดีจากผูบริหาร
โดยเฉพาะทฤษฎีการจูงใจของญีป
่ ุนที่ใชแลวไดผลอยางชัดเจนคือ “ผูบ
 ริหารทําตัวเปนตัวอยางทีด
่ ี”
การทํา 5ส สิ่งที่ไดยินบอยคือ เริ่มตนดวย ส 1 สะสางกอน แลวตามดวย ส 2
และปดทายดวย ส 3
ลักษณะการทํา ดังกลา วในทางปฏิบัติจริงพนักงานจะคอย ๆ ทํา ทีละ ส ซึ่งทําใหการทํา 5ส ไมไดประสิทธิภาพ
เทาที่ควร
ผมขอเสนอแนวทางการทํา 5ส ในลักษณะ “วงจร 5ส (5S Circle)” เพื่อใหการทํา 5ส มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปน 5ส ที่มีชีวิตชีวา สรางความสะดวก สบายและสนุกสนาน

สวนฐานราก จะตองมีระบบที่ดี ถาฐานรากดี การทํา 5ส จะราบรืน่

สิ่งที่ตองเตรียมการกอนทํา 5ส คือ ระบบการฝกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองมีระบบที่ดี แผน
ใหญ โครงการคณะกรรมการสงเสริม จากนั้นสิ่งสําคัญจะตองใชกลยุทธในการบริหาร 5ส ดวยทฤษฎีการจูงใจเปน
รากฐานสําคัญ โดยใชทฤษฎี Y ใหถือปฏิบัติโดยเนนเรื่องมนุษยสัมพันธ มองในแงบวก พนักงานทุกคนอยากสราง
ผลงาน พนักงานสามารถทํางานดวยตนเองไดถามีการสนับสนุนที่ดีจากผูบริหาร โดยเฉพาะทฤษฎีการจูงใจของ
ญี่ปุนที่ใชแลวไดผลอยางชัดเจนคือ “ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางที่ดี” ผูบริหารตองมีสวนรวม ตองเริ่มทํา 5ส กอน
และสนับ สนุ นกิจ กรรมในดานของจิ ต วิท ยา เช น คอยเดิน ตรวจ โดยการใชกลอ งถา ยรูป เมื่อผูบริห ารเริ่มถา ยรู ป
พนักงานจะรูสึกวาผูใหญใหความสนใจ รูปที่ถายไปจะดี หรือ ไม ทําใหเกิดแรงผลักดันในการทํา 5ส อยางจริงจัง
โดยผูบริหารเปนผูกลาวชมสําหรับกรณีศึกษาที่ดี และกลาวแนะนําจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อเปนจิตวิทยาสงเสริมให
เกิด บรรยากาศความรว มมือที่ดี หากเราใชแรงจูงใจแลว 5ส จะไมมีวันตายจากองคการ จะเกิดแรงผลักดันจาก
ภายในตัวพนักงานเอง ดีกวา การสรางแรงกดดันจากภายนอก ซึ่งจะทําใหเกิดการตอตาน เชน ถาไมทําจะลงโทษ
เปนตน เพราะถาเปนแรงกดดันจากภายนอก เลิกกดดันเมื่อไหร หรือเปลี่ยนผูบริหารก็จะเลิกทํา ไมเกิดระบบยั่งยืน
ส ที่จะตองเริ่มดําเนินกอนเปนอันดับแรกคือ ส 5 สรางวินัย (Training/Discipline) การสรางวินัยจะเกิดขึ้น
ได ถาใชทฤษฎี Y จะตองจูงใจดวยการสรางความเขาใจใหเกิดกับพนักงานแตละบุคคลวา 5ส ทําแลวตัวเองได
ประโยชน ทํางานสบายขึ้น สภาพแวดลอมการทํางานปลอดภัยขึ้น บรรยากาศนาทํางาน ลูกคาเห็นก็ชื่นชม สิ่ง
เหล า นี้ เ ปน เรื่อ งที่ ดีที่ เ กิด ขึ้ นกั บ ตัว เอง ส งผลให อ งค ก ารได ประโยชนใ นทางอ อม ดั ง นั้น เมื่ อพนั กงานเข า ใจถึ ง
ประโยชนที่เกิดขึ้นกับตัวเอง จึงไมมีเหตุผลใดที่จะไมใหความรวมมือ

จากนั้นตองฝกอบรมใหรูวิธีการทํา 5ส ที่ถูกตอง เมื่อมีความรู ความเขาใจ การปฏิบัติตามมาตรฐานจึงไมมี
ปญหา วินัยก็จะเกิดขึ้นโดยไมตองบังคับ
จากรูป จะเห็น วงจรการทํา 5ส จะเริ่มจาก ส 3 สะอาด เปนเสาหลัก นั่นหมายความวา ส 3 เปนตัวผลักดัน
ใหเกิดการขับเคลื่อน การทําความสะอาดเพื่อวัตถุประสงคการตรวจสอบสิ่งผิดปกติ ไมใชเพื่อใหสะอาด ดังนั้น
ขณะทําความสะอาดจะตองคอยสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ถาพบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งที่นาจะปรับปรุง คําถามตอมา
ตองใช ส 1 สะสางมาชวย วาสิ่งที่พบนั้นเปนความสูญเปลาหรือไม เชน การทําความสะอาดทุกวัน 20 นาทีหลัง
เปลี่ยนกะ เวลาที่ใชทุกวัน 20 นาที ถาวิเคราะหสังเกตดี ๆ 20 นาทีเปนความสูญเปลาหรือไม เพราะเปนเวลาที่
ขณะที่เรามองวาสิ่งที่พบคือความสูญ
เสียไปในการทําความสะอาด เราสามารถลดเวลาเหลือ 10 นาทีไดหรือไม
เปลา ส 2 สะดวก จะมาชวยในการผลักดันวามีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพอยางไร
การลดเวลาทําความสะอาด
ลง 10 นาที ตองวิเคราะหวาทําไมตองใชเวลาในการทําความสะอาดนาน หมายความวา เศษสิ่งสกปรกที่เกิดจาก
การผลิตกระเด็นตกไปทั่วพื้นโรงงาน ตองอาศัยเวลาในการกวาด ดังนั้นการแกปญหาตองแกที่ตนเหตุ ควรจะมี
ฉากมากั้นหรือปองกันการกระเด็นของเศษวัสดุ ทําใหพื้นที่ในการทําความสะอาดแคบลง การใชเวลากวาดจะลดลง
ถาปองกันใหดี เศษวัสดุสามารถถูกกําจัดที่ตนเหตุ เชน การใชแมเหล็กดูดเศษเหล็ก ทําใหไมตองเสียเวลากวาด
อีกเลย
สิ่งเหลานี้เมื่อทดลองปรับปรุงจนเห็นวาไดผล ใหดําเนินการบันทึกเปนมาตรฐาน เปนการสะสมองคความรู
ทีละเล็กทีละนอย เปนการบริหารองคความรู (Knowledge Management) ไปในตัว และใหพนักงานทุกคนปฏิบัติ
ตาม
จะเห็น ส 1 ส 2 ส 3 เปน 3 ส ที่ตองทําไปพรอมกัน โดยใช ส 3 เปนหลัก ตามประกบดวย ส 1 มองดาน
ความสูญเปลา พรอมกัน ส 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพไดอยางไร ถาบริหารดวยวงจร 5ส ดังกลาวจะทําให 5ส มีการ
ปรับปรุง พัฒ นา พนักงานเกิด ความสนุ กในการปรับปรุ งงาน เมื่อทํ าไดดีทํ าการบัน ทึกเปน มาตรฐาน ส 4 (สรา ง
มาตรฐาน) แลวยอนกลับไปที่ ส 5 อีกครั้งหนึ่ง เพราะทุกคนจะยอมรับเพราะเปนมาตรฐานของพนักงาน จะมีวินัย
ในการรักษามาตรฐาน ตัวชี้วัด คือ ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา เปนทํา 5ส ที่ยั่งยืนและไดผลิตภาพที่สูงขึ้น
“ตัวชีว
้ ัด คือ ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา เปนทํา 5ส ที่ยั่งยืนและไดผลิตภาพที่สูงขึ้น”

