
5ส  กบัการทาํงาน

นางสนุัทณี  แสงแจม่
นักวชิาการอดุมศกึษา
งานประกนัคณุภาพ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

วันองัคารที% 18 พฤศจกิายน 2557
หอ้งประชมุ 260 อาคาร 2



ประวตั ิ5ส
� ในการจดัสถานที�ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย รกัษาความสะอาด
เป็นเรื�องที�ทกุๆ องคก์ร และประเทศทาํกนัมานาน แตเ่ร ื�อง
5ส น ั)น ประเทศญี�ปุ่ นไดเ้ป็นคนคดิ พฒันาหลกัการขึ)นมา

� หนงัสอื 5S เลม่แรกไดจ้ดัพมิพเ์มื�อปี ค.ศ. 1986 

� ประเทศไทยไดม้กีารเร ิ�มนํามาใชโ้ดย บรษิทั เอ็นเอชเค สปรงิ
(ประเทศไทย) จาํกดั และ บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั
(SCG) เป็นบรษิทัไทยแหง่แรกที�ทาํ 5ส

� ปจัจบุนั 5ส เป็นเทคนคิที�ทาํกนัแพรห่ลายท ั�วโลก



ทาํไมตอ้งทาํ 5ส

• 5ส เป็นเรื�องเพิ�มผลผลติและคณุภาพ

• 5ส เป็นรากแกว้และเป็นพื)นฐานของ
ระบบคณุภาพ และผลผลติ
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5 ส คอื การปรบัปรุงสภาพ
การทํางาน เพื�อเอื)ออํานวยให้
เก ิดความปลอดภ ัยในการ
ทํางาน ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และคุณภาพของงาน  
ซึ�งเป็นพื)นฐานในสรา้งสรรค ์ 
คณุภาพ

5ส  คอือะไร
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• เพื�อสร้างสภาพแวดล้อมที�เป็นระเบียบ สะอาด

• พฒันาความคดิของบุคลากรในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื�อง

• เสริมสร้างความมั�นคงในการประกนัคุณภาพ

• เสริมสร้างการทาํงานที�ดี ความมีระเบียบวนิัย รักความสะอาด   
ให้กบับุคลากรทุกคน

 วตัถปุระสงคข์อง 5ส
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ญี�ปุ่ น ไทย องักฤษ คาํแปล

SEIRI สะสาง SCREENED คดัแยก

SEITON สะดวก SYSTEMATIC เป็นระเบยีบ

SEISO สะอาด SPOTLESS สะอาด

SEIKETSU สขุลกัษณะ STANDAIZATION ถกูสขุลกัษณะ

SHITSUKE สรา้งนสิยั SELF-DISCIPLINED  มวีนิยั

5ส   ใชก้นัท ั�วโลก



� ในการทํามาตรฐาน 5ส ไมไ่ดม้มีาตรฐานเดยีวที�ตายตวั

�  ตอ้งทํา 5ส ในเชงิปฏบิตัอิยา่เพยีงแครู่ ้

�  5ส เป็นสว่นหนึ�งของงานประจําวนั ไมใ่ชง่านเสรมิ

�  5ส ไมใ่ชก่ารลงทนุ ไมต่อ้งใชเ้งนิมาก 

แตต่อ้งรว่มแรงรว่มใจกนัท ั)งหนว่ยงาน

ความเขา้ใจถกูตอ้งเกี�ยวกบั 5ส
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การแยกสิ�งของตา่งๆ ที�จําเป็นออกจาก
สิ�งของที�ไมจ่ําเป็น และขจดัสิ�งของที� ไมจ่ําเป็น
ออกไป

ข ั)นตอนการทํา “สะสาง”

� สาํรวจกําหนดขอบเขตพื)นที�ความรบัผดิชอบ เพื�อทําการ
สะสาง โดยพจิารณาวา่ “จาํเป็น” หรอื “ไมจ่าํเป็น”

� แยกสิ�งของตา่งๆ โดยคดัเลอืกเฉพาะของที�จําเป็นเทา่น ั)น
และขจดัสิ�งของที�ไมจ่าํเป็นออกไป

� ตรวจสอบสิ�งของที�ไมจ่าํเป็น เพื�อที�จะนําไปขายหรอืทิ)งไป

Seiri (เซร)ิ สะสาง
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สะสาง ขจัดสิ%งของที%ไมต่อ้งการออกไป

                                                             สะสาง

     

สะสาง 
(แยกสิ�งของใหช้ดั)

 * การแยกสิ�งของที�ไมจ่าํเป็น
ฟงัดรููส้กึวา่งา่ย แตป่ฏบิตัจิรงิ
จะคอ่นขา้งยา  เนื�องจากไม่
คอ่ยแนใ่จวา่สิ�งใดใชห้รอืไมใ่ช้

ของที�จาํเป็นในการทาํงาน ของที�ไมจ่าํเป็นในการทาํงาน

หาที�เก็บ    ขาย      ท ิ)ง  



ประโยชนข์องการทาํ “สะสาง”ประโยชนข์องการทาํ “สะสาง”

๏ ขจดัความสิ)นเปลอืงของการใชเ้นื)อที�สาํนกังานในการเก็บของที�ไมจ่าํเป็น 
๏ ขจดัความสิ)นเปลอืงของอปุกรณเ์ครื�องใชแ้ละทรพัยากรตา่ง ๆ ที�มอียู่

๏ ขจดัความสิ)นเปลอืงของตูเ้อกสารและช ั)นวางของอยา่งเปลา่ประโยชน์
๏ ลดการจดัเก็บเอกสารที�ซํ )าซอ้น
๏ ลดเวลาในการตรวจสอบเครื�องมอือปุกรณ ์ และการเช็ค Stock

๏ ขจดัความผดิพลาดในการทาํงาน
๏ สถานที�ทํางานดกูวา้ง  โลง่ขึ)น  ทําใหพ้นกังานมสีขุภาพจติที�ดขี ึ)น
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การจดัสิ�งของ วสัด ุอุปกรณ์ตา่ง ๆในที�ทํางาน ให้
เป็นระบบระเบยีบ เพื�อความสะดวกในการปฏบิตังิาน

สะดวก เป็นเรื�องของนามธรรม ยากที�จะวดัได ้แต่
อย่างไรก็ตามสามารถวดัไดจ้ากเวลาที�ใชใ้นการคน้หา 
เป็นตวักาํหนด

วธิวีางหลงัจากจดัใหเ้ป็นระเบยีบแลว้นบัวา่สําคญั
มาก ตอ้งคํานงึถงึดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และ 
ประสทิธภิาพดว้ย

Seiton (เซตง) สะดวก
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ข ั)นตอนการทํา “สะดวก”

� กาํหนดวธิกีารจดัเก็บเป็นระเบยีบ แบง่หมวดหมูเ่ป็นระบบ
� กาํหนดที�อยูส่ ิ�งของใหแ้นน่อน ชดัเจนมตีาราง ผงัแสดง
ตาํแหนง่

� จดัเก็บและกาํหนดป้ายชื�อสิ�งของตา่งๆ
� การนําไปใช ้ตอ้งนํามาเก็บที�เดมิ
� รกัษาระเบยีบ ปรบัปรงุจดัวางอยูเ่สมอ
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การทําความสะอาด อุปกรณ์ เครื�องมอื เครื�องใช ้
และสถานที�ทํางาน เพื�อใหป้ราศจากฝุ่ นละออง และ
คราบสกปรก โดยทาํอยา่งสมํ�าเสมอและตอ่เนื�อง

การทาํความสะอาดเป็นการตรวจสอบ

Seiso (เซโซ) สะอาด
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ข ั)นตอนการทํา “สะอาด”

� กาํหนดพื)นที�รบัผดิชอบ

� ศกึษาวธิกีารใชง้าน และการทาํความสะอาดที�ถกูตอ้ง

� ทาํความสะอาดทกุจดุพื)นที� และเครื�องจกัรอปุกรณ์

� ขจดัปญัหาตน้เหตแุหง่ความสกปรก และจดัทาํเป็น

มาตรฐาน

� ขยายการทาํความสะอาดท ั�วท ั)งหนว่ยงาน
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การดแูลสถานที�ทาํงานใหม้สีภาพแวดลอ้มที�ด ีมี
บรรยากาศที�นา่ทาํงาน การรกัษามาตรฐานที�ด ีของความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย และความสะอาดในสถานที�ทาํงาน ใหอ้ยูใ่น
สภาพที�ดตีลอดเวลา และปรบัปรงุใหด้ขี ึ)น เพื�อสขุภาพ 
อนามยั และความปลอดภยั

สขุลกัษณะเกดิไดอ้ยา่งไร
• กาํหนดใหม้กีารปฏบิตักิจิกรรม 3ส แรกอยา่งเป็นประจํา สมํ�าเสมอ 
• กาํหนด มาตรฐานหรอื แนวทางในการปฏบิตัทิ ี�เก ี�ยวกบั 3ส แรก
• แตง่ต ั)งคณะกรรมการตดิตามผล เพื�อใหเ้กดิการรกัษามาตรฐาน
อยา่งตอ่เนื�อง

Seiketsu (เซเคทซ)ึ สขุลกัษณะ
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สรา้งนสิยัในการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบั และ
ฝึกฝนใหพ้นกังานรูจ้กัคน้ควา้ และปรบัปรุง ปฏบิตั ิ
เป็นประจาํจนกลายเป็นสิ�งที�เกดิขึ)นเองโดยอตัโนมตั ิ

ข ั)นตอนการทํา “สรา้งนสิยั”

� ปฏบิตัติามมาตรฐานอยา่งสมํ�าเสมอ
� ตดิตามผลการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบั
� จดัประกวดพื)นที� และมกีารใหร้างวลั เพื�อสรา้ง
ขวญัและกาํลงัใจผูป้ฏบิตังิาน

Shitsuke (ซทึซเึคะ) สรา้งนสิยั
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การลดตน้ทนุกบักจิกรรม 5ส
กจิกรรม 5 ส นอกจากจะชว่ยสรา้งความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยทําใหเ้กดิการเพิ�มคณุภาพ สง่มอบสนิคา้ทนัเวลา มี
ความปลอดภยัในการทํางานแลว้ กจิกรรม 5ส ยงัช่วยลด
ตน้ทนุในสถานที�ทาํงานได ้ดงันี)

สะสาง 

• ชว่ยลดตน้ทนุโดยขจดัใหเ้หลอืแตข่องที�จําเป็นในการ
ทํางานการสะสางจะทําใหส้ามารถควบคุมปรมิาณของ
พสัดุไดง้า่ย ไมม่อีุบตัเิหตุที�เกดิจากการวางของเกะกะ
รวมถงึลดค่าเช่าพื)นที�ในการจดัเก็บสิ�งของ เวลาและ
จํานวนคนในการตรวจนบัพสัดรุะหวา่งปี

สะดวก 

• ชว่ยลดตน้ทนุดว้ยการลดเวลาที�ไรป้ระสทิธภิาพใน
การทาํงาน คอื การลดเวลาในการคน้หาเครื�องมอื 
วสัด ุสนิคา้ ขอ้มลู และชว่ยลดอบุตัเิหตขุองพนกังาน
จากการเก็บและวางสิ�งของที�ไมถ่กูตอ้ง
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การลดตน้ทนุกบักจิกรรม 5ส

สะอาด

• ชว่ยลดตน้ทนุการซอ่มและซื)อเครื�องจกัร อปุกรณ์
ที�หมดอายกุอ่นกาํหนด เพราะการทาํความสะอาด
ถอืเป็นพื)นฐานของการบํารงุรกัษาเครื�องจกัร

สขุ
ลกัษณะ

• เนน้การรกัษามาตรฐานและปรบัปรงุใหด้ขี ึ)น สขุลกัษณะ
จะช่วยลดตน้ทุนในเรื�องความผดิพลาดต่างๆ ได ้และที�
สําคญัคอื สุขลกัษณะจะเป็นการปูพื)นฐานใหพ้นกังาน
ปฏบิตัติามมาตรฐานการทํางาน ทําใหไ้ม่มกีารทํางานที�
ผดิข ั)นตอน

สรา้งนสิยั 

• การมทีศันคตทิี�ดขีองพนกังานในการทํางานการสรา้ง
นสิยัจะทําให้บุคลากรช่วยกนัปรบัปรุงวธิ ีการทํางาน 
ปรบัปรุงเครื�องจกัรอุปกรณ์ ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน ส ิ�งเหลา่นี)จะชว่ยลดตน้ทนุโดยรวมลง
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10 ข ั)นตอนในการดาํเนนิงาน 5ส
1) กาํหนดนโยบาย

2) จดัต ั)งคณะกรรมการ

3) จดัทาํแผนดาํเนนิการ

4) แบง่พื)นที�รบัผดิชอบ

5) เร ิ�มดาํเนนิการ

ดว้ย Big Cleaning Day

6) ปฏบิตักิารตามแผน 5ส

7) ตรวจพื)นที�เพื�อแกไ้ขปรบัปรงุ

โดยสมาชกิภายในพื)นที�เอง

8) คณะกรรมการตรวจสอบ และ

ประเมนิ5ส

9) ต ั)งเป็นมาตรฐาน

10)รกัษาไวแ้ละปรบัปรงุใหด้ ี

ย ิ�งข ึ)น
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 การบรหิารกจิกรรม 5 ส

• การเตรยีมความพรอ้ม 5ส ภายในหนว่ยงาน
1. ผูบ้รหิารระดบัตอ้งมสีว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิ
2. ตอ้งมนีโยบาย แผนดาํเนนิงาน และปฏบิตัเิป็นข ั)นตอน
3. ตอ้งมคีณะกรรมการตดิตามผล การดําเนนิกจิกรรม 5ส

อยา่งตอ่เนื�อง
4. ตอ้งมตีรวจตดิตาม มเีกณฑก์ารตดัสนิ เพื�อที�จะ

ประเมนิผลการดาํเนนิกจิกรรม 5ส ในแตล่ะหนว่ยงาน
5. สถานที� บรเิวณ เครื�องจกัร อปุกรณ์ เครื�องมอื และพื)นที�

กลางที�แต่ละหน่วยงานใชร้่วมกนัน ั)น ตอ้งกําหนด
ผูร้บัผดิชอบอยา่งชดัเจน
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ประโยชนท์ี�ไดร้บั
� การทํางานได้รวดเร็วขึ)น มีความปลอดภยัในการทํางานมากขึ)น 

บรรยากาศและสภาพ แวดลอ้มดขี ึ)น 
� ความรว่มมอื รว่มใจ จะถกูสรา้งใหเ้กดิขึ)น ความรกัหนว่ยงานมากขึ)น 
� มรีะเบยีบวนิยัมากขึ)น ตระหนกัถงึผลเสยีของความไมเ่ป็นระเบยีบใน

สถานที�ทํางาน ต่อการเพิ�มผลผลติ และถูกกระตุน้ใหป้รบัปรุงระดบั
ความสะอาดของสถานที�ทํางานใหด้ขี ึ)น

� ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ คูม่อืความปลอดภยั และคูม่อืปฏบิตังิาน ทําให้
อบุตัเิหตแุละความเสี�ยงตา่ง ๆ ลดลง

� มจีติสาํนกึของการปรบัปรงุ ซึ�งจะนําไปสูป่ระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในการทํางาน

� เป็นการยดือายุของเครื�องจกัร อุปกรณ์ เครื�องมอืตา่งๆ เมื�อใชอ้ยา่ง
ระมดัระวงั มกีารดูแลรกัษาที�ด ีและการจดัเก็บอย่างถูกวธิ ีในที�ท ี�
เหมาะสม 

� สถานที�ทํางานสะอาด ชว่ยใหอ้ตัราของเสยีลดลง และเห็นปญัหาเรื�อง
คณุภาพไดช้ดัเจน



       การถา่ยรปูกอ่นทาํกจิกรรม  เป็นการถา่ยภาพใน บรเิวณ

พื)นที�ท ี�จะมกีารทาํกจิกรรม 5ส เชน่ บรเิวณที�ต ั)งโตะ๊เกา้อี)ทาํงาน 

ตูเ้อกสารภายในสาํนกังาน  บรเิวณเครื�องจกัร  หอ้งเก็บ

เครื�องมอือปุกรณ์  พื)นที�ตา่ง ๆ บรเิวณที�ทาํงาน เพื�อเก็บไว้

เปรยีบเทยีบหลงัการดาํเนนิกจิกรรม



ภาพกอ่นทาํ

ภาพหลงัทาํ



การสะสางเอกสารและสิ�งของที�ไมใ่ชง้าน 
รวมถงึของเสยี ส ิ�งสกปรก  ดว้ยการทาํความ
สะอาดคร ั)งใหญ ่ซึ�งควรดาํเนนิการทกุปี  ปีละ 
1 –2 คร ั)ง  โดยพนกังานทกุคน ต ั)งแตผู่บ้รหิาร
สงูสดุ จนถงึพนกังาน ระดบัลา่งสดุของ
หนว่ยงาน รว่มกนัทาํความสะอาดหนว่ยงาน 
โดยหยดุการทาํงานปกตอิื�น ๆ 



เทคนคิแหง่ความสาํเร็จ

☯ ไมม่สีตูรหรอืเทคนคิใดที�ใหผ้ลแนน่อนรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์

☯ ไมม่สีตูรหรอืเทคนคิไหนที�ใชไ้ดก้บัทกุๆ ที�☯ ไมม่สีตูรหรอืเทคนคิไหนที�ใชไ้ดก้บัทกุๆ ที�

☯  ตอ้งมองหาสิ�งที�เหมาะสมกบัองคก์ร ผนวกกบั
    ประสบการณ์ และวจิารณญาน มาชว่ยกนัพฒันา
ใหเ้กดิความเหมาะสมมากที�สดุ

☯  ตอ้งมองหาสิ�งที�เหมาะสมกบัองคก์ร ผนวกกบั
    ประสบการณ์ และวจิารณญาน มาชว่ยกนัพฒันา
ใหเ้กดิความเหมาะสมมากที�สดุ





ประชุมคณะกรรมการ 5ส



ฝ่ายตรวจพื)นที�  เตรยีมอปุกรณ ์ และสถานที�



ฝ่ายลงทะเบยีน
ฝ่ายประเมนิผล



ฝ่ายสวสัดกิาร









กลุม่ 1



กลุม่ 2



กลุม่ 3



กลุม่ 4



กลุม่ 5





กลุม่ 7



กลุม่ 8









รกั สนกุกบังานที�ทาํ 
แลว้ชวีติการทาํงานก็จะมคีวามสขุ


