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ถึงปจจุบันนี้แลว กิจกรรม 5ส คงเปนเรื่องปกติมากๆ ของทุกโรงงานที่มีการทํากิจกรรมการเพิ่มผลผลิต ซึ่งก็นับวาถูกตอง

และเปนผลดีอยูแลว เพราะ 5ส เปนส่ิงที่เปนพื้นฐานที่สุด เคยไดยินคําพูดนี้ไหมครับ ถาทํา 5ส ไมสําเร็จแลวเรื่องอื่นๆ ก็คงจะสําเร็จ
ไดลําบาก ประโยคนี้นาจะโตแยงไดยาก เพราะถาลองคิดวา กับเรื่องที่พนักงานนาจะมีสวนรวมไดงายที่สุดอยาง 5ส ก็ไปไมรอด
แลว จะคาดหวังใหพนักงานมารวมดวยชวยกัน กับเรื่องอื่นๆ ที่ยากกวา ซับซอนกวา หรือเห็นผลประโยชนกับตนเองนอยกวาก็
นาจะลําบาก 

แตในอีกดานหนึ่ง ก็มีสาเหตุสําคัญที่ทําใหกิจกรรม 5ส ของหลายๆ หนวยงานไมคืบหนา หรือไมเดินหนาปรับปรุงพัฒนา
อยางที่ควรจะเปน สาเหตุนั่นคือ 5ส เปนส่ิงที่ตองทาํรวมกันทั่วทั้งหนวยงานทุกๆ คน และปฏิบัติอยางตอเนื่องจนสรางเปนนิสัยหรือ
เปนวัฒนธรรมองคการในที่สุด ดังนั้นจิตใจของผูปฏิบัติงานเปนส่ิงที่สําคัญ ตอใหเปนคนที่เกงเพียงไหน ถาไมมีใจเสียอยาง ก็คงจะ
ไมสามารถสรางสรรคงานที่ดีออกมาได 

ดังนั้น ความรูสึกของพนักงานที่อยากจะทํา 5ส จึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ คําถามที่ตามมาคือ เราจะซื้อใจ
พนักงานของเราดวยอะไร ในเบื้องตนที่สุด ผูบริหารระดับสูงตองแสดงใหเห็นวา งานนี้เอาจริง ไมวาจะเปนตั้งแต การกําหนด
นโยบาย ตั้งคณะกรรมการ จนกระทั่งถึงการติดตามผลการปรับปรุงที่เกิดขึ้น 

ผูบริหารบริษัทใดที่คิดวา 5ส เปนเรื่องของระดับพนักงานปฏิบัติการเทานั้น ก็คงบอกไดวา 5ส ของบริษัทนั้นในระยะยาว
คงไปไมรอด ทุกระดับตองมีสวนรวม แตอยูในบทบาทที่แตกตางกันออกไป ระดับพนักงานก็คือผูปฏิบัติที่กอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น ในขณะที่ฝายบริหารก็มีบทบาทสนับสนุน กระตุน ใหคําชี้แนะ และชวยเหลือการปรับปรุงที่พนักงานไมสามารถ
ทําเองได 

อีกรูปธรรมหนึ่งของบทบาทผูบริหารที่สําคัญมากก็คือ การตรวจพื้นที่ 5ส ในเร่ืองการเดินตรวจพื้นที่ทํางานนั้น ถึงแมวา
จะไมไดเปนบทบาทกับกิจกรรม 5ส ผูบริหารก็ควรจะตองไปเดินตรวจพื้นที่การทํางานเปนระยะอยูแลว ผูบริหารโรงงานที่ดีตองไม
ใชเวลาการทํางานเพียงในสํานักงานเทานั้น  

บางบริษัทกําหนดเปนนโยบายเลยวา ควรใชเวลาอยางนอยกี่เปอรเซ็นตของเวลาทํางานทั้งหมด เพื่อการเดินตรวจตรา
โรงงาน ผมเคยเจอผูบริหารโรงงานทานหนึ่งกลาววา กอนเริ่มงานตอนเชา เขาจะใชเวลาไปกับการเดินตรวจโรงงานกอนเสมอ 
เพราะปญหาหลายๆ อยาง ถึงแมวาจะมีระบบการรายงานขึ้นมาใหทราบอยูแลว แตก็อาจจะไมเพียงพอ ยังคงมีปญหาอีกหลายๆ 
อยางตองไปเดินเองถึงจะไดรับรูปญหาหรือสาเหตุเบื้องลึกไดจริงๆ 

ความจริงแนวคิดลักษณะดังกลาวนี้ ในตําราการจัดการ ก็มีการกลาวถึงคือ เปนการจัดการโดยการเดินตรวจไปเรื่อยๆ  
(Management By Wandering Around - MBWA) ซึ่งนอกจากประโยชนที่จะไดรับในแงของการรับทราบขอมูลขาวสารจากหนา
งานจริงแลว ยังเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหกับพนักงานของเราอยางดียิ่ง เพราะทําใหพนักงานเห็นความเอาใจ
ใสของผูบังคับบัญชา  

ในการจัดการโรงงานแบบญี่ปุน จะมีการพูดถึงประเด็นนี้ดวยเชนเดียวกัน ในหลัก 3 Gen หรืออาจจะเรียกวาหลัก 3 จริง 
คือ Genba Genbutsu และ Genjitsu โดยตัวแรกคือ Genba นั้นหมายถึง สถานที่ปฎิบัติงาน (Shopfloor หรือ Workplace) ตัวที่
สองคือ Genbutsu หมายถึงของจริง คือเมื่อไปที่สถานที่ปฏิบัติงานจริงแลวตองไปดูของจริง ชิ้นงานที่ทําจริงดวย และตัวสุดทาย 
Genjitsu คือ สถานการณจริงในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหขอมูลที่ตองการครบถวนสมบูรณจริงๆ 



ผูบริหารโรงงานบางทานอานมาถึงตรงนี้แลวอาจจะรูสึกวา งานในสํานักงานแคนี้ก็ยุงวุนวายจะแยอยูแลว จะใหหาเวลาที่
ไหนไปเดินโรงงานไดอีก ผมวาเรื่องแบบนี้ถึงที่สุดแลว คงอยูที่การใหความสําคัญมากกวา ถาทานเห็นความสําคัญเสียอยาง ทานก็
จะหาเวลาไดเอง แตละคนมีเวลาอยูเทาๆ  กันหมด จะเลือกใชเวลาที่มีอยูไปกับการทําอะไรตางหาก 

กลับมาถึงเรื่อง 5ส อีกครั้งนะครับ ผานมาพักใหญแลว อาจจะรูสึกวา ทําไมถึงยังไมเห็นตรงไหนเปนดาบ 2 คมเสียที ผม
กําลังจะเขาประเด็นสําคัญของ ปญหาการตรวจ 5ส ที่หลายๆ หนวยงานพบอยู 

ถาถามวาวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ การตรวจ 5ส คืออะไร ก็คงจะตอบไดตามบทความชวงตนวา เปนกระบวนการ
หนึ่งที่สําคัญ เพื่อการกระตุน และสงเสริมใหพนักงานของเราปรับปรุง 5ส ในพื้นที่อยางตอเนื่อง ปญหามันอยูตรงนี้แหละครับ การ
ตรวจ 5ส ของหลายๆ หนวยงาน ไมไดเปนไปเพื่อ กระตุนการปรับปรุง แตกลับกลายเปนเพียงการ วัดผล เทานั้น 

ผมใชคําแบบนี้ อาจจะยังไมชัดเจนนัก ผมจะลองเปรียบเทียบ ส่ิงที่นาจะทําใหเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น ถาผมตั้งคําถามใหม
อีกครั้งวา วัตถุประสงคของ ”ครูตรวจขอสอบ” ตรงกับ “ผูบริหารตรวจ 5ส” หรือไม? 

สมัยเราเรียนหนังสือหลังจากเราเรียนจนครบเทอมแลว ก็จะมีการสอบเปนเรื่องปกติ ซึ่งหลังจากทําขอสอบเสร็จเรียบรอย 
ก็เปนอันวาจบกันสําหรับวิชานั้นๆ (ถาไมใชวาบังเอิญสอบตกแลวตองไปซอมนะครับ) จะมาเกี่ยวของอีกครั้งเมื่อมีการประกาศผล
สอบ วาผานการสอบหรือไม ผานดวยคะแนนหรือเกรดเทาไหร เชน สมมติวาทําขอสอบไป 100 ขอ ปรากฏวาถูก 70 ขอ ถาคิด
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แลว ก็คือเราจะไดผลสอบเทากับ 70 คะแนน โดยถาคิดอีกดานนึง ก็คือมีคะแนนหายไป 30 จาก 100 
คะแนนนั่นเอง 

ประเด็นในเรื่องนี้คือ เราซึ่งเปนผูสอบจะไมทราบเลยวา 30 คะแนนนั้นหายไปกับขอใดบาง ในเมื่อไมทราบวา ขอใดที่ไม
ถูกตองหรือที่ทําผิด ซึ่งก็คือเรื่องราวที่เราไมเขาใจคือขอใดแลว การที่จะไปเรียนรูเพื่อกลับมาเติมเต็มสวนที่ขาด ก็ไมอาจจะเกิดขึ้น
ได เมื่อเปนเชนนี้ การสอบจึงไมใชส่ิงที่กอใหเกิดการพัฒนาความรูในวิชานั้นๆ เพิ่มขึ้น  

มาถึงตรงนี้คงตอบคําถามที่ผมทิ้งคางไวใหไดแลวนะครับวา การตรวจ 5ส ตางกับการตรวจขอสอบอยางไร การสอบมี
ความประสงคในการวัดความรูหรือความสามารถของผูเรียน แตการตรวจ 5ส จะแตกตางออกไป การตรวจ 5ส จะมุงเปาหมายเพื่อ
การปรับปรุงเปนเรื่องหลัก การวัดผลเปนเรื่องรอง การวัดเปนเพียงเครื่องมือเพื่อสรางแรงจูงใจในการปรับปรุงใหมีมากขึ้นเทา
นั้นเอง  

ถาทุกวันนี้ หนวยงานของทานกําลังตรวจ 5ส แบบเดียวกับการตรวจขอสอบแลว ตรงนี้แหละครับกิจกรรมที่เรามุงหวัง
ผลลัพธที่ดี การกลับกลายเปนวา ผลสะทอนกลับมาไมไดเปนไปอยางที่มุงหวัง คือแทนที่จะทําใหเกิดแรงจูงใจผานการปรับปรุง
พื้นที่ตนเอง กลับมุงเปาหมายเพียงแคการแขงขันระหวางพื้นที่อยางเอาจริงเอาจัง ซึ่งส่ิงนี้ไมใชวัตถุประสงคของการตรวจเลย 

เพราะฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวา ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น และการกระตุน ใหกําลังใจ ระหวางการตรวจ คือ
หัวใจสําคัญของการตรวจ 5ส สวนคะแนนที่ไดรับจากการตรวจ เปนเพียงเครื่องมือที่ทําใหสามารถเปรียบเทียบทั้งกับตัวพื้นที่เองใน
อดีต และเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นเทานั้น โดยหวังวาการเปรียบเทียบนี้จะนํามาซึ่งแรงจูงใจใหพัฒนา คะแนนจากการตรวจ 5ส จึง
ไมใชส่ิงสําคัญโดยตัวมันเอง และบางครั้งจะกลายเปนคมดาบอีกดานที่ยอนกลับมาหาตัวเราเองดวยซ้ํา 

ในหลายบริษัท บรรยากาศการแขงขันของการตรวจ 5ส เปนไปอยางเขมขนเอาจริงเอาจังมาก พนักงานจะเพงเล็งเพียงวา
ตนเองไดคะแนนเทาไหร ชนะหรือแพพื้นที่อื่นอยางไร โดยมองขามขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงไป หรือในบางพื้นที่ ที่ไดคะแนน
ต่ําๆ ก็มีปญหาในทางตรงกันขามคือ รูสึกวาไมรูจะปรับปรุงไปทําไม เพราะยงัไงก็ไมสามารถตามคะแนนพื้นที่อื่นไดทันอยูแลว และ
พาลอยูเฉยๆ ไมมีแรงจูงใจในการปรับปรุงไปเสียอีก  



มีหลายโรงงานนะครับ ที่สภาพความเปนระเบียบเรียบรอยของโรงงานดีมาก โดยที่ไมตองมีการตรวจ 5ส แตผูบริหารจะ
เดินภายในโรงงานอยูอยางสม่ําเสมอ และคอยชี้ปญหาหรือความไมเปนระเบียบที่พบ เพื่อใหพนักงานในพื้นที่แกไข ลักษณะเชนนี้
จริงๆ   แลวก็นาจะเรียกวาเปนการตรวจ 5ส เชนเดียวกนั เพียงแตเปนการตรวจอยางไมเปนทางการเทานั้นเอง 

ดังนั้นถาบริษัทหรือโรงงานของทานมีการตรวจ 5ส อยู ลองคิดดูนะครับวา การตรวจที่เกิดขึ้นเปนเครื่องมือเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการปรับปรุงหรือไม หรือกําลังหลงทางกับเปาหมายการตรวจ 5ส ซึ่งถาเปนอยางนั้น คงตองลองทบทวนกันละครับวา 
ตองปรับเปล่ียนวิธีการใหมอยางไร เพื่อใหการตรวจนี้ ไดประโยชนกับทั้งตัวพนักงาน ผูบริหารและ ตอบริษัทไดจริงๆ ใหการใชดาบ
ของเราเปนไปตามที่ตองการ ไมใชวาคมดาบอีกดาน กลับสะทอนเขามาหาอยางที่ไมไดตั้งใจครับ 


