
5ส
พืน้ฐานของคณุภาพ และการเพิม่ผลผลติ

เร ือ่งงา่ยๆ ทีท่กุคนท าได้
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- ความเป็นมา 5 ส และประโยชนข์อง  5ส ในการปรบัปรุงงาน

- ความหมายและหวัใจของ  ส.1  ถงึ ส. 5

- การก าหนดมาตรฐาน 5ส  ส าหรบัส านกังาน

- กรณีศึกษาและตวัอย่างประกอบ การท า 5ส ในส านกังาน

- ขัน้ตอนในการท า 5ส เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื ในองคก์ร

- ฝึกปฏบิตักิารท ากจิกรรม 5 ส .ในพื้นที่จรงิ และการใหค้ าแนะน า 

( ใชภ้าพถา่ย ในพื้นที่จรงิมาประกอบ)

- สรุปผลและน าเสนอผลงานจากการท า กจิกรรม



• คณุภาพหมายถึง

– คณุ --> ดี มีประโยชน,์ คณุค่า

– ภาพ --> รปู ภาพพจน์ ภาพลกัษณ์ --> มีค าว่า

“วาด” หรอื “คาด” แฝงอย ู่

– คณุภาพ ของสินคา้หรอืบริการในสายตาของลกูคา้

คือ ลกัษณะของสินคา้หรอืบริการท่ีดีมีประโยชนต์ามท่ี

ลกูคา้คาดหวงั

คณุภาพคืออะไร
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คณุภาพ

• Classical Concept
ระดบัของการท าไดต้ามมาตรฐาน

• Modern Concept
ความพึงพอใจของลกูคา้
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✓ย ัง่ยนื

✓ งอกงาม 
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สิง่ทีท่ าใหอ้งคก์รและเราอยูร่อด 

•คณุภาพของผลติภณัฑ์

และการบรกิาร

•ประสทิธภิาพการผลติ
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BIG Q

เพือ่ลกูคา้ เพือ่พนกังาน เพือ่สงัคม

Q C D        S  M       E  E 
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TQM

5 ส 

QCC

ISO
SAFETY

ผลผลติ

ส1 ส2 ส3
ส4 ส5
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สภาพ 7 ประการ  ที่บ่งบอกว่า  สถานประกอบการมีปญัหาเรื่อง  “ การรกัษาความ

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  ”

➢มีของเกบ็อยู่เตม็พื้นที่โดยไม่มีการจดัแยกระหว่างของ  ของจ าเป็นและไม่จ าเป็น

➢การวางของเกะกะ  โดยวางของทกุที่ไม่ว่าจะบนโตะ๊  ,  ใตโ้ตะ๊  ,  บนตู ้ ,

บนพื้น  ,  บนบนัได  เป็นตน้

➢ของที่วางในลิ้นชกันั้น  วางอดัแน่นจนเปิดออกยาก  และเม่ือเปิดออกมากไ็ม่รูว่้า  

มีสิง่ของอะไรอยู่ในลิ้นชกับา้ง

➢ของใช ้ เครื่องใชส้ านกังาน  เอกสาร  และอืน่ ๆ  หายบ่อย

➢เวลาจะหาของที่ตอ้งการใชจ้ะหาไม่พบ  หรอืถา้จะตอ้งคน้หากใ็ชเ้วลาหาอยู่นาน  

➢มีของเก่าเกบ็  ที่ช ารุดอยู่มาก

➢จบัไปที่จุดใดกพ็บแต่ฝุ่ น
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เครื่องมือในการบรหิารการจดัการเกี่ยวกบัเอกสาร  

เครื่องจกัร   อปุกรณ์   สถานที่    เพือ่ใหเ้กดิความ

สะดวก  ปลอดภยั  มีสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ที่ดี   ซ่ึงถอืว่าเป็นปจัจยัพื้นฐานในการกา้วไปสู…่.. 

คุณภาพและการเพิ่ มผลผลติ

5 ส.  คอือะไร
5ส.

11



คณุค่าของ 5ส.

• สถานท่ี  วสัด ุ
• อปุกรณ ์ เอกสาร{
▪ ระบบงาน

▪ ความรบัผิดชอบ

▪ ทีมงาน  ระดมความคิด

▪....

{
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5.ส.

คณุภาพชวีติ

ในทีท่ างาน

ท างานอยา่งมสีขุ

สภาพแวดลอ้ม

ทีด่ ี
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ส.1     ส.สะสาง (seiri)  เซ-ริ

ส.2     ส. สะดวก (seiton)  เซ-ตง

ส.3     ส. สะอาด (seiso)  เซ-โซ

ส.4     ส. สขุลกัษณะ (seiketsu)  เซ-เคท-ซึ

ส.5     ส. สรา้งนิสยั (shitsuke)  ชิท-ซิ-เคท 14



➢ สะสาง    ORGANIZAION

➢ สะดวก  NEATNESS

➢ สะอาด   CLEANING

➢ สขุลกัษณะ STANDARDIZATION

➢ สรา้งนิสยั DICIPLINE
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สร้างนิสยัสะสาง

สะดวก

สะอาด

สขุลกัษณะ
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สะสาง
สะดวก

สะอาด

วสัดุ
เคร่ืองมือ

สถานที่
อุปกรณ์

5 ส

สุขลกัษณะ

สร้างนิสัย

องค์กร

คน คุณภาพชีวิต

คุณภาพงาน
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ส. สะสาง
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ความสญูเสีย

ค่าใช้จ่าย
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หวัใจ ส.สะสาง (ส.1 )

แยกให้ชดั ขจดัให้ออก
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ที่ท างานคบัแคบ

เปลอืงเน้ือที่ไม่มีที่เกบ็ของ

สูญเสยีอปุกรณ์

หาของไม่เจอ

เสยีเวลาคน้หา

ตรวจสอบยาก

เสือ่มคณุภาพ

ท าไมตอ้งสะสาง
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ส่ิงของ

ไม่จ าเป็นในการใช้งานจ าเป็นในการใช้งาน

จัดสะดวก ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

โอน จัดเกบ็ ขาย ทิง้
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ส.สะสาง

การสะสาง ไม่ได้มีความหมายว่าท้ิง
ของ แต่มีความหมายว่าแยกแยะ
วตัถ ุส่ิงของต่างๆ อย่างมีมาตรฐานท่ี
ชดัเจน 
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ส1

ส1

ส1
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จดัท าขอ้มลูบนัทกึของทีส่ะสาง
เพือ่เป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ เชน่ 
พืน้ทีท่ ีไ่ดม้ากขึน้, น า้หนกัของที่
สะสางออกไป, มลูคา่ราคาของที่
ขายจากการสะสาง

ถา่ยภาพกอ่นท า และหลงัท าการ
สะสาง
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เพ่ือป้องกนัท้ิงของท่ีจ าเป็น หรืออาจมีผลกระทบ

 ระวงัเอกสารท่ีมี ระเบียบการท าลาย 

และขัน้ตอน   ในการส่งคืน

 ระวงัส่ิงของอนัตรายในการสะสาง เช่น 

วตัถมีุพิษ  สารเคมี  ดรูะเบียบและ

มาตรฐานการท าลาย

 จดัจดุพกัของก่อนท าการสะสาง
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ขัน้ตอนของการสะสาง

ส ารวจ

แยกแยะ

ก าหนดมาตรฐานการจดัเก็บ

27



5.ส.

ส. สะดวก
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หวัใจ ส.สะดวก (ส.2 )

หยบิงา่ย หายรู ้ ดงูามตา
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“ The first law of good work be clean and orderly ”

“  a  place for everything and 
every thing in its place  “ 
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•เนน้ ความคลอ่งตวั

•ขจดั การคน้หา
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✓ ประสทิธภิาพ  

✓ คณุภาพ

✓ ความปลอดภยั

การจดัสะดวกให้ค านึงถึง

32



ประสิทธิภาพ

หยบิง่าย

หายรู้

ดูงามตา
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ไม่เป็นสนิม

ไม่เปียกช้ืน

ไม่แตกหัก

เป็นไปตามข้อก าหนด
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ความปลอดภัย

ไม่ท าให้เกดิมลภาวะ

ไม่โค่นล้ม

ไม่มีอุบัตเิหตุ

ไม่กดีขวาง
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มีที่ส าหรบัของทกุสิง่

ของทกุสิง่ตอ้งอยู่ในที่

1.  ของที่ใชง้าน  ใหจ้ดัเป็นหมวดหมู่ 

2.  วางของที่ใชง้านใหเ้ป็นที่ มีป้ายบอก

3.  ของใชง้านบ่อย  ใหว้างใกลต้วั

4.  การน าของไปใชง้าน  ใหเ้นน้การน ามาเกบ็ที่เดิม

หลกัการจดัสะดวก
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1. Improve ( คดิปรบัปรุง) KAIZEN

2. Standardize (ท าใหเ้ป็นมาตรฐาน)

3. Stabilize (ท าใหน่ิ้ง)

4. Repeat (ท าซ ้าได)้

วธิกีารท า  seiton
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หยิบง่าย   หายรู ้

ดงูามตา

เพ่ิมคณุค่า             

ดว้ยประสิทธิภาพ

ตวัอย่างการท าใหส้ะดวก
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ภาพตวัอยา่ง

หน้าตู้เอกสารต้องมี

-ช่ือผูรั้บผดิชอบ
-ระบุประเภทเอกสาร
ท่ีจดัเกบ็
-ระบุรายละเอียดแฟ้ม     ท่ี
จดัเกบ็
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ตวัอย่างการเกบ็แฟ้มสนัหนา
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Visual Control เพือ่สรา้งความสะดวก
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Kaizen

KAI คือ Change

ZEN คือ Good

P

DC

A
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ไคเซ็น (Kaizen)
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5.ส.

ส. สะอาด
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5.ส.

หวัใจ ส.สะอาด(ส.3 )

ดนูา่ใช ้ ใหมเ่สมอ
( มองเห็นความผดิปกต)ิ
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5.ส.

หลกัการท า ส. สะอาด

ก าหนดท าความ
สะอาดใหญ่เป็นช่วง

แบง่พืน้ท่ีรบัผิดชอบ

ก าจดัต้นเหตขุอง
ความสกปรก
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ส. สขุลกัษณะ
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หวัใจ  ส.สขุลกัษณะ (ส.4 )

ท า 3 ส. ใหเ้ป็นนจิ สขุภาพจติสดใส

( ก าหนดเป็นมาตรฐาน)
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ส.สขุลกัษณะ
สขุลกัษณะทางสายตา    ไม่สกปรก, ไม่รกรงุรงั,  เป็นระเบียบเรียบร้อย

สขุลกัษณะทางหู ไม่ดงั, ไม่รบกวนสมาธิการท างาน  

สขุลกัษณะทางจมกูไม่มีกล่ินเหมน็, ไม่ระคายเคือง  

สขุลกัษณะทางผิวหนัง  ไม่ร้อนหรือเยน็เกินไป,   ไม่ระคาย ผิวหนัง
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การทีจ่ะรักษาสภาพให้มสุีขลกัษณะ 

จะต้องก าหนดเป็นมาตรฐาน   (standard)
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มาตรฐาน
5ส

มาตรฐาน
กลาง

มาตรฐาน 
พืน้ที่

Page 55
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ส. สร้างนิสยั
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5.ส.

หวัใจ  ส.สรา้งนสิยั (ส.5 )

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ มวีนิยั

เป็นนสิยัทีด่ ี
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ส4

ส1ส2

ส3

การรกัษามาตรฐาน

การปรบัปรุงมาตรฐาน

ส4

ส1ส2
ส3 ส4

ส1ส2

ส3
การปรับปรุงมาตรฐาน

ส4

ส1ส2
ส3 ส4

ส1ส2

ส3
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กญุแจส ูค่วามส าเรจ็

ของการท ากิจกรรม 5 ส อยา่งยัง่ยนื
• สนุก

• การมีสว่นรว่ม

• มีแผนงานชดัเจน

• มีเป้าหมายชดัเจน ทา้ทาย เป็นไปได้

• มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบั ปฏบิตัิได ้

• มีการแบ่งพื้นที่และการรบัผิดชอบ

• มีกจิกรรมกระตุน้อย่างต่อเน่ือง
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1. น าโดยฝ่ายบรหิาร

2. ตัง้คณะกรรมการ/อนกุรรมการ 5 ส.

3. ประชาสมัพนัธก์ิจกรรม 5 ส.

4. อบรมใหค้วามร ูแ้ละช้ีแจงเป้าหมายแผนงาน มาตรฐาน

5. ปฏิบติัการตามแผน

6.ตรวจใหค้ะแนน

7. ประเมินผล 66


