
การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมดวย 5ส 
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บอยครั้งท่ีเราละเลยหรือไมเอาใจใสตอการพลิกผันในเชิงลบท่ีเกิดข้ึน จนบางคร้ังการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
เล็กนอยกลับนําพาไปสูปญหาที่ใหญข้ึนมาอยางไมนาเช่ือ 

 
 ในการดาํเนินกิจกรรมใดๆ ไมวาในวถิีชีวิตปกติ หรือวิถีการทํางานไมสามารถหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงได
เลย ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกดิข้ึนน้ันมีท้ังในเชิงบวก และเชิงลบ อาจจะเล็กนอยจนไมสามารถรูสึกได หรืออาจจะมาก
จนรูสึกวามีผลกระทบตอวิถีปกติ บอยครั้งท่ีเราละเลยหรือไมเอาใจใสตอการพลิกผันในเชงิลบที่เกิดขึ้น จนบางครั้งการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนเล็กนอยกลับนําพาไปสูปญหาที่ใหญข้ึนมาอยางไมนาเชื่อ แตในขณะท่ีบางคนนําการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนมาตั้งเปนโจทย แลัวพยายามหาทางพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสที่สรางความเปนตอใหกับตนเองได 
 ในการบรหิารงานก็เชนเดยีวกันที่ ในแตละวนั แตละชวงเวลามักเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ๆ ไมวาจะเกิด
จากปจจัยภายในองคกร หรือจากภายนอกองคกร ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวาปจจัยภายนอกเปนเรื่องท่ีผูบริหารหรอื
ผูปฏิบัติงานควบคุมไดยากกวา ดังน้ันจึงไมขอพูดถึงในส่ิงท่ีอยูนอกเหนือจากความสามารถในการบรหิารจัดการของคน
ในองคกร 
 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจท้ังของอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการ ตางมุงหวังท่ีจะเปนหนึ่งใน
ตลาดอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกัน ซ่ึงการที่จะเปนท่ี 1 หรือมีชื่อเสียงติดอันดับตน ๆ ไดน้ันมี Key word สําคัญอยู 4 
ประการคือ “ผลิตภัณฑคุณภาพดี ราคาเปนท่ียอมรับ สงมอบตรงเวลา และรับผิดชอบตอสังคม” ซ่ึงท้ัง 4 
ประการนี้อยูภายใต “Big Q”  ท่ีประกอบไปดวย  
 P = Productivity 
 Q = Quality 
 C = Cost 
 D = Delivery 
 S = Safety 
 M = Morale 
 E = Environment 
 E = Ethics   
 
มาตรฐานที่ไดกําหนดข้ึนน้ัน สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา  
ดังน้ันเมื่อความตองการของลูกคาเปล่ียน องคกรก็ตองปรับมาตรฐานใหรองรับการเปล่ียนแปลงได  
  
 ซ่ึงทานเชื่อหรอืไมวา ปจจัยท้ัง 8 ส่ิงน้ี “มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา” หากไมรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงนี ้ ก็เทากับวาองคการของทาน กําลังถอยหลงัหางคูแขงไปอยางนอยก็ 1 กาว ทําไม ? ถึงเปนเชนน้ัน 
ลองมาดูท่ี Key word ตัวแรก “คุณภาพ” ในการผลิตผลิตภณัฑ ทานยอมมีความมั่นใจวา ณ วันน้ีผลิตภัณฑของทานมี
คุณภาพตามท่ีลูกคาตองการและมีความพึงพอใจโดยมีเหตุผลสนับสนุน เชน ยอดขาย จํานวนการ Claim ท่ีเกิดจากการ
คืนสินคาที่ไมเปนไปตาม Spec. จํานวนของเสียท่ีเกิดข้ึนระหวางการผลติ เปนตน แตเม่ือเวลาผานไปปรากฏวาความ
ตองการของลูกคาเปลี่ยนไป มคีวามคาดหวังสูงขึ้น หากทานละเลยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนน้ีทานคิดวาทานจะยังคง
สามารถรักษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑของทาน ตอไปไดหรือไม ? ดังน้ันหากทานจะบรหิารการ
เปลี่ยนแปลงนี ้ โดยใช 5ส เปนเครื่องมือในการจัดการ ก็ขอใหพิจารณา ส2 (สะดวก) และ ส4 (สรางมาตรฐาน) 
เน่ืองจาก ส สะดวก มีผลตอการรักษาคุณภาพใหมีความสม่ําเสมอ หากองคกรมีระบบการจัดเก็บส่ิงของ วสัดุ อุปกรณ 
อยางเปนระบบ และนําแนวทางของ Visual Control เขามาใชรวมดวย ก็จะยิ่งเพิม่ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บได
ดีย่ิงข้ึน โดยสามารถนํา ส สะดวก น้ีมาใชตัง้แตการบริหารจัดการคลังสินคา  ท้ังคลังวตัถุดิบและคลังผลิตภัณฑ ดวย
หลักการ First in First out ซ่ึงเปนการสรางความมั่นใจไดวา out put ท่ีเขาสูกระบวนการผลิต เปนวตัถดุิบที่มีคุณภาพ
ตาม Spec. ท่ีกําหนด ไมใชเปนวตัถดุิบท่ีหมดอายแุลว การจัดการส่ิงของระหวางกระบวนการผลิตท่ีสามารถแยกแยะ
ของดีของเสียไดอยางชดัเจน จนรับประกันไดวาจะไมมีของเสียหลุดรอดไปถึงมือลูกคา สวน ส สรางมาตรฐาน จะชวย
ยกระดับคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการที่เปลีย่นแปลงไปของลูกคาอยางทันทวงที เน่ืองจากมาตรฐานที่ได
กําหนดขึ้นน้ัน สามารถปรับปรงุเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังน้ันเม่ือความตองการของลูกคาเปลี่ยน องคกรก็ตองปรับ
มาตรฐานใหรองรับการเปลี่ยนแปลงได ก็จะทําใหลูกคามีความพึงพอใจในคณุภาพสินคา และผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง  
 
ส่ิงเดียวท่ีเหลือ อยูท่ีองคกรจําเปนตองบริหารจัดการใหดีคือ “การลดตนทุน” 
 
 Key word ตัวท่ี 2 “ราคาเปนท่ียอมรับ” ปจจัยตัวน้ีมีความออนไหวมากในความรูสึกของลูกคา เน่ืองจาก
ลูกคาจะเปลีย่นแปลงความพึงพอใจ ทันทีท่ีผลิตภัณฑของทานสูงกวาคูแขง ท่ีมีคุณภาพผลิตภัณฑใกลเคยีงกัน แมจะ
เพียงเล็กนอยก็ตาม เพราะลูกคาทุกรายตองการผลิตภัณฑท่ีคุณภาพดี ราคาถูกท้ังน้ัน แตในความเปนจริงแลวเราปฏเิสธ
ไมไดวา ตนทุนการผลิตในปจจุบันมีปจจยัสงเสริมใหตนทุนมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ ดังน้ันเม่ือเพ่ิมราคาขายไมได ส่ิง
เดยีวที่เหลืออยูท่ีองคกรจําเปนตองบริหารจดัการใหดีคือ “การลดตนทุน” ท่ีอยางนอยก็ทําใหมีราคาขายที่สามารถ



ตอสูกับคูแขงได แตองคกรยังคงไดรับผลกําไรไมนอยกวาเดมิ ส ตัวที่จะนํามาบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลง ในประเด็น
น้ีคือ ส1 สะสาง และ ส3 สะอาด เน่ืองจากหลักการของการสะสางคือ การแยกแยะส่ิงของที่ไมจําเปนออกจากส่ิงของท่ี
จําเปน ซ่ึงจะทําใหองคกรรูวาไดเก็บสะสมสิ่งของ วัสดุ อุปกรณท่ีเส่ือมสภาพ หรือมีมากเกินความจําเปนตองใชไวมาก
นอยเพียงใด เพราะการเก็บของเหลาน้ันไวในโรงงาน เทากับวากําลังบมเพาะความสิ้นเปลืองอันเปนตนทุนที่ไม
กอใหเกิดผลกําไรไวเปนจาํนวนมหาศาล รวมถึงความส้ินเปลืองในการใชพืน้ท่ี ครภุัณฑเพื่อจัดเก็บ และคนที่ตองดแูล
ส่ิงของทีไมจําเปนดังกลาว หากนํา ส สะสางมาใชอยางมีประสิทธิภาพแลว ภายในโรงงานของทานจะมีแคเพียงวัตถุดิบ 
วัสดุ อุปกรณ อะไหลเครื่องจกัร และกระบวนการทํางานเทาที่จําเปน ในปริมาณท่ีเหมาะสมเทาน้ัน ซ่ึงเปนการบริหาร
ตนทุนที่ใชตนทุนนอยท่ีสุด สําหรับ ส สะอาด จะชวยลดตนทุนโดยมุงเนนไปท่ีการบริหารเครื่องจักรท่ีเปนปจจัยการผลติ
ท่ีสําคัญตัวหนึ่ง เน่ืองจากความหมายของการทําความสะอาดที่นอกเหนือจากการกําจัดสิ่งสกปรกแลว ยงัมีความหมาย
แฝงลึกซ้ึงอีกประการหนึ่งคือ เพื่อการตรวจสอบสิ่งผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับเครื่องจักร เพราะเม่ือใดท่ีเครื่องเกดิการ 
Breakdown ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ก็จะเกิดความสูญเปลาข้ึนทันที ทําใหขาดโอกาสในการผลิต เกิดการวางงานของ
พนักงานที่ตองการซอมเครื่องจักร แตองคกรยังคงตองจายคาแรงโดยไมมีการผลิต เปนตน และความสูญเปลาน้ันกค็ือ 
ตนทุนที่ไมกอใหเกิดผลกําไรเชนเดียวกัน ดังนั้นควร ใหความรู และสรางความเขาใจแก Operator ท่ีใชเครื่องจักรน้ัน
ทุกวัน วาการทําความสะอาดเครื่องจักรเพ่ือปองกันการ Breakdown ไมใหเกิดข้ึน หรือการรับรูลวงหนาของการทํางาน
ท่ีผิดปกติของเครื่องจักรน้ันมีผลตอประสิทธิภาพงานอยางไรแลว พนักงานเหลาน้ีก็จะเปนผูชวยในการลดตนทุนแก
องคกรไดมากมายอยางคาดไมถึงเลยทีเดียว  
 สวน Key word ตัวท่ี 3 “สงมอบตรงเวลา”  และ ตัวที่ 4 “รับผิดชอบตอสังคม” เปนการผสมผสานของ ส 
4 ตัวแรก ท่ีเม่ือมีการดําเนินการอยางครบถวนอยางเปนระบบแลว ท้ัง 2 ประการนี้ก็จะเกิดข้ึนเองโดยอัตโนมัติ ซ่ึง
เปรยีบเสมือนเปนมูลคาเพ่ิมจากการทํา 4ส ท่ีไมตองทํางานเพ่ิม แตอยางไรก็ตาม ส ตัวที่จะเปนตวัขับเคลื่อนสําคัญ ทํา
ใหท้ัง 4ส สามารถดําเนินไปไดอยางสม่ําเสมอและยั่งยืน ก็คอื ส5 สรางวินัย เนื่องจากเปน ส ตัวเดยีวท่ีเก่ียวของกับการ
จูงใจ “คน” ดังน้ัน องคกรใดที่ไมมีกลยุทธ หรือเทคนิคในการสรางแรงจูงใจใหพนักงานตะหนักถึงความสําคัญของ
ระบบ 5ส แลว ท้ังหมดที่กลาวมาก็จะไรผลทันที 
 เมื่อพิจารณาอยางถองแทแลวจะพบวา ความสามารถในการแขงขันขององคกร ข้ึนอยูกับการบรหิารจัดการ
ปจจัยภายในที่ดีน้ัน เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดตอการบริหารความเปลีย่นแปลงที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจมากท่ีสุด  และ
จากประสบการณท่ีผานมาผูเขียนมีความมั่นใจที่จะยืนยันวา “ระบบ 5ส” เปนแนวทางการปรับปรงุพ้ืนฐานที่ดีท่ีสุด 
สามารถวดัผลที่เปนรูปธรรมไดอยางสมเหตสุมผลที่สุด ดังน้ันหากองคกรใดที่ยังไมเคยนําระบบ 5ส เขามาใชในองคกร
แลว แนวความคิดในเรื่อง “Big Q” คงดําเนนิตอไปไดยาก 
 
 

         
 


