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ตัวอยางการประยุกต ใช 5ส ใหม
กรณีบริษัท Mynac

5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สรางมาตรฐาน และ สรางนิสัย) ไดรับการยืนยันวาสามารถทำใหโรงงานไดรับ
การปรับปรุงโดยไมจำเปนตองใชเงินมาก ดังนั้น ผูบริหารองคกรทั้งหลายจึงใฝฝนเปนอยางยิ่ง พวกเขาจิตนาการวา
ถาเขาแตงตั้งใครสักคนใหเปนผูนำในการปฏิบัติ 5ส และตั้งศูนยบัญชาการ 5ส ขึ้นมา พวกเขาจะพบกับความรุงโรจน
ในการปฏิบัติ และประสิทธิภาพก็จะเกิดกับโรงงานโดยไมตองทำอะไรอีกแลว ยิ่งไปกวานั้น ยังมีแนวโนมวา พวกเขา
เชื่อรายงานอันเปนเท็จจากโรงงานอื่นวา ทำ 5ส สำเร็จ และลอกเลียนมาใหพนักงานของเขาปฏิบัติ ซึ่งในความเปน
จริง ใชวาจะเขากันไดเสมอไป
วันหนึ่งที่โครงการ 5ส เริ่มขึ้น จะมีการแตงตั้งผูจัดการคนใหมเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ทามกลางความงุนงงของ
เขาผู นั้ น ว า จริ ง ๆ แล ว ต อ งทำอะไร แต เ ขาก็ เ ริ่ ม ด ว ยการแต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบ 2ส ขึ้ น มา ซึ่ ง จะเรี ย กว า ผู จั ด การ
ส สะสางกับผูจัดการ ส สะดวกก็ได ภารกิจก็คือจัดบอรดติดโปสเตอรและประกวดคำขวัญ ทาสีทางเดินเพื่อปกปดการ
หลุดลอกของสีเดิม เปลี่ยนชั้นวางของที่ชำรุดเปนกลองบรรจุชนิดที่ไมสามารถมองเห็นชิ้นสวนหรือเครื่องมือที่ชำรุด
ทรุดโทรมอยูภายในได และสุดทายเขาก็จะจัดใหมีการตรวจ 5ส และนำภาพถายของการตรวจที่ไมผานเกณฑมาติดไว
บริเวณโรงอาหาร เพื่อสรางความอับอายใหกับพนักงานผูรับผิดชอบ เพราะเชื่อวา นั่นคือการกดดันใหเกิดการปรับปรุง
เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ 5ส ถู ก เน น รู ป แบบมากกว า ผลลั พ ธ นั่ น หมายถึ ง ผู บ ริ ห ารกำลั ง ลื ม เป า หมายที่ แ ท จ ริ ง
และจะกลายเปนวา โชวแตเทคนิค เชน การจัดบอรด ทาสี ตีเสน หรือถึงแมวาการทำแบบนั้นอาจทำให 5ส สำเร็จ
ไดบางบางสวน แตก็ไมทำใหกระบวนการผลิตดีขึ้นหรือตนทุนลดลง และนี่คือเหตุผลวาทำไมเราจึงตัดสินใจเสนอ
เรื่องราว 5ส ของบริษัท Mynac ซึ่งประสบความสำเร็จในฐานะเครื่องมือที่ทำใหเกิด “สายการผลิตแสนสะดวก”
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การกลายพันธุของ 5ส จากเนนผลลัพธไปสูเนนรูปแบบ
บารน ผูบริหารระดับสูงคนหนึ่ง ดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการ ของบริษัทเกาหลีใตแหงหนึ่ง ไดสารภาพ
ออกมาวา “ผมไมแนใจเหมือนกันวา การทำ 5ส สามารถชวยเพิ่มผลผลิตใหเราไดจริงๆ ”
กรณีของบารน บริษัทของเขาทำ 5ส ตามคำแนะนำของที่ปรึกษา (Consultant) ซึ่งเขายอมรับวาโรงงาน
สะอาดขึ้นและนาพอใจกวาแตกอน แตรูปแบบการทำ 5ส ที่ประธานบริษัทคนเกาไดวางไว เตือนเขาอยูเสมอวา การ
รณรงคสงเสริมและการปฏิบัติตองเปนไปตามกฎเกณฑที่เครงครัด ไดแก
(

เก็บและกำจัดขยะใหหมดสิ้น

(

ทิ้งทุกอยางที่ไมจำเปน

(

ถายรูปขณะทำกิจกรรม และนำมาติดไวเปนทิวแถว

(

นำชั้นวางของและกระบะใสชิ้นสวนอันใหมมาแทนอันเกา

(

ทาสีบริเวณชองทางเดินภายในโรงงานใหดูใหมอยูเสมอ

(

จัดเก็บชิ้นสวน วัสดุ เอกสาร และ ชิ้นงาน ใหแยกเดนชัดจากกัน

(

ทำใหทุกคนทำความสะอาดโรงงานอยางสม่ำเสมอ

แมวาการรณรงคใหปฏิบัติตามกฎดังกลาวจะประสบความสำเร็จ แตการเพิ่มผลผลิตยังคงเทาเดิม และ
ยังคงไดยินเสียงบนแสดงความลำบาก ความไมพอใจ จากพนักงานอยูเสมอ
บารนสงสัยวาทำไม 5ส ไมประสบความสำเร็จ สำหรับเราเชื่อวา เปนเพราะเปาหมายของการนำ 5ส มาใช
ไมชัดเจน ไมทำใหเกิดการปรับปรุงที่กระบวนการผลิต นอกจากการทำไปตามรูปแบบที่รณรงคใหปฏิบัติ และเมื่อใด
ก็ตามที่การทำเชนนี้กลายเปนเปาหมายในการทำ 5ส เราเรียกวา “การกลายพันธุ” (ภาพที่ 3-1)

ภาพที่ 3-1 5ส เชิงผลลัพธ กับ 5ส เชิงรูปแบบ

44 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

ความสำเร็จในการทำ 5ส
จำเปนตองอาศัยผูบริหารระดับสูงที่เปนคนจริงจังและมีระเบียบแบบแผน
5ส ณ บริษัท Mynac
Mynac คือบริษัทผูผลิตเสื้อผาสตรีชั้นนำ ตั้งอยูในเมืองอิดะ (Iida) เขตนากาโนะ (Nagano) ประเทศญี่ปุน
เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสวนแอปเปลของประเทศ บริษัทแหงนี้เชี่ยวชาญเรื่องการผลิตคราวละนอยๆ (Small-lot) บนสาย
การผลิตเดียวที่สามารถผลิตสินคาไดหลายรุน และมีพนักงานที่คุยไดวาสามารถตัดเย็บอะไรก็ไดที่มันตัดเย็บได
โรงงานแหงนี้จึงเปนที่รูจักกันดีโดยเฉพาะเรื่องการปรับตัวเขากับความตองการของลูกคาที่พิเศษๆ ไดอยางรวดเร็ว
บริษัทกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1970 ดวยเงินลงทุนรวม 60 ลานเยน (480,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยประมาณ) กับ
พนักงาน 130 คน อายุเฉลี่ย 27 ป ซึ่งทำใหบริษัทแหงนี้มีบรรยากาศที่สดใสอยางคนรุนใหม และไมไดกังวลเรื่อง
การขาดแคลนแรงงานเหมือนกับที่บริษัทอื่นกำลังประสบอยู
ชื่อของบริษัท Mynac มาจากชื่อเต็มวา “My Nagano Apparel Company” แปลวา “บริษัทเสื้อผาสตรี
แหงนากาโนะของฉัน” คำที่มีความหมายมากจากชื่อเต็มนี้ คือคำวา “ของฉัน” เนื่องจากพนักงานทุกคนเปนผูถือหุน
บริษัทนี้มีประธานชื่อ นายอิชิโนเซ (Ichinose) ผูที่จริงๆ แลวเหมือน “ผูอำนวยความสะดวก” (Facilitator) มากกวาผู
บริหาร และนี่คือสิ่งที่ประธานของบริษัทอื่นโดยทั่วไปไมมี อีกสิ่งหนึ่งคือเขาเปนคนที่ตรงตอเวลามาก โดยนิสัยสวนตัว
ของเขา เขาจะตองมาถึงกอนเวลานัดหมาย 5 นาทีเสมอ นอกจากนั้นเขายังเปนคนที่รักษาคำพูด สวนเรื่องการเงิน เขา
ไมนิยมที่จะเปนหนี้และมักจัดการทุกอยางดวยเงินสดมากกวาวิธีอื่น
คุณอิชิโนเซ เปนคนมุงมั่นและไมเคยละสายตาไปจากวัตถุประสงคของเขา ตลอดเวลาเขาชอบที่จะหารือ
และไถถามถึงอะไรก็ตามที่เขามุงมั่นอยู ณ ขณะนั้น ยกเวนแตรายละเอียดปลีกยอยที่ไมใชสาระสำคัญ เขามีสัมผัส
พิเศษที่มักไมพลาดในการตัดสินใจวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดในเรื่องที่กำลังพิจาณากันอยางหนัก เขายังรูดีอีกวา ไมมีนัก
ธุรกิจคนใดที่จะอยูอยางรมเย็นกับการมีสายสัมพันธที่ไมโปรงใสกับการเมือง เขาไมยุงเกี่ยวกับผูที่มีความประพฤติขัด
กับหลักจริยธรรม แมผูนั้นจะเปนลูกคาอยูก็ตาม ยิ่งไปกวานั้น เขาเปนคนมารยาทดีและแตงตัวทันสมัยสมกับเปนผูที่
อยูในธุรกิจแฟชั่น
เปนงานใหญทีเดียว ถาจะใหคุณรวมคุณสมบัติทั้งหมดนี้ไว คุณสมบัติของผูบริหารที่มีระเบียบแบบแผน แต
สำหรับคุณอิชิโนเซมันคือคุณภาพที่มีความสำคัญมากตอผูรับเหมาชวงงานตอของเขา (Subcontractor) กลาวคือ ใน
ธุรกิจของเขา จะอยูหรือจะไปขึ้นอยูกับความสามารถในการทำตนทุนและเวลาในการผลิตตอชิ้นใหต่ำกวาคูแขง ซึ่งเขา
ตองควบคุมผูรับเหมาใหได มิฉะนั้น ถาบริษัทไมสามารถอยูได ผูรับเหมาของเขาก็อยูไมไดเชนกัน
คุณอิชิโนเซมาจากยานนากาโนะ ทำใหเขามีเพื่อนจากบริษัทโตโยตาและบริษัทในเครือ อีกทั้งตัวเขาเองก็
คุนเคยกับระบบการผลิตของโตโยตา ในภาพที่ 3-2 แสดงความสัมพันธระหวาง 5ส กับ ความสูญเปลา 7 ประการที่
นิยามโดยระบบการผลิตของโตโยตา
ส ที่ 1 สะสาง เปนการกำจัดสิ่งของอะไรก็ตามที่ไมมีความจำเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประยุกตใชกับงาน
ระหวางทำ และของคงคลังที่ไมไดใชประโยชน ซึ่งอันดับแรกที่บริษัทสามารถทำได คือ กำจัดความสูญเปลาที่อยูใน
รูปของการผลิตและการสั่งซื้อที่มากเกินจำเปน
ส ที่ 2 สะดวก เปนการจัดเก็บสิ่งของที่จำเปนไวใกลมือ งายตอการหยิบใช และจะทราบไดทันที่วาความ
สะดวกไมเพียงพอ หากตองใชเวลานานในการคนหาสิ่งของตางๆ ที่อยูไมเปนที่เปนทาง พนักงานยืนอยูเฉยอยาง
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