บทนา
5ส เป็ นกิจกรรมปรับปรุงการทางานของพนักงานด้ วยตนเองอย่างหนึง่ ได้ แก่การดาเนิน การตามหลักการ “สะสาง สะดวก
สะอาด สุขลักษณะและสร้ างนิสยั ” ในสถานที่ทางานของตนเองทาให้ บริ ษัทมีพนักงานที่มีระเบียบวินยั จากจิตสานึก ของ
เขาเอง ทาให้ สถานที่ทางานสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลดความสูญเปล่าในการ
ทางาน คุณภาพของงานและคุณภาพสินค้ าดีขึ ้น

5ส คืออะไร
5ส เป็ นการนา อักษรตัวหน้ าของคาภาษาอังกฤษที่เขียนตามการออกเสียงในภาษาญี่ปนมาใช้
ุ่
เพื่อ ให้ สามารถจดจาได้
ง่ายจึงกลายมาเป็ น คาว่า 5ส ตามลาดับดังนี ้






S1 : SEIRI : สะสาง : ส1 (Clearing Up)
S2 : SEITON : สะดวก : ส2 (Organizing)
S3 : SEISO : สะอาด : ส3 (Cleaning)
S4 : SEIKETSU : สร้ างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing)
S5 : SHITSUKE : สร้ างนิสัย : ส5 Training & Discipline)

ญี่ปนได้
ุ่ นา ส.แต่ละตัวไปใช้ และพัฒนาอย่างจริ งจังโดยจัดทาให้ เป็ นระบบมีการกาหนดขันตอน
้
ในการดาเนินกิจกรรม มี
การติดตามผลงานเป็ นระยะๆ อีกทังยั
้ งมีวิธีการควบคุมกิจกรรมให้ เกิดความยัง่ ยืนได้ จึงได้ รับความนิยมและเผยแพร่ไปทัว่
ประเทศญี่ปนุ่

วัตถุประสงค์ ของ 5ส
5ส. เป็ นปั จจัยพื ้นฐานในการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็ นเครื่ องมือตัวแรกที่ถกู นามาใช้ ก่อนที่จะใช้ เครื่ องมือ
ระดับสูงขึ ้นไป เช่น TPM TQM และ ISO เป็ นต้ น โดยกาหนดให้ ส1 ,ส2 ,ส3 เป็ นการจัดการในเรื่ องของวัตถุสงิ่ ของ
เครื่ องใช้ และสถานที่ ส่วน ส4 และ ส5 เป็ นการจัดการเรื่ องของคน โดยมีเป้าหมายให้ สถานที่ทางานสะอาด เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย ลดความสูญเปล่าในการทางาน สินค้ ามีคณ
ุ ภาพดี เป็ นที่ประทับใจของลูกค้ าตลอดไป
องค์ ประกอบของ 5ส
กิจกรรม 5ส นัน้ ส.ทุกตัวจะถูกกาหนดคานิยามไว้ เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจ และนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องดังนี ้
ส1 : สะสาง คือการแยกของที่จาเป็ นออกจากของที่ไม่จาเป็ นและขจัดของที่ไม่จาเป็ นออกไปโดยกาหนดขันตอนไว้
้
3
ขันตอนประกอบด้
้
วย




สารวจ
แยก
ขจัด

ส2 : สะดวก คือการจัดวางหรื อจัดเก็บสิง่ ของต่างๆในสถานที่ทางานอย่างเป็ นระบบเพื่อความ สะดวกปลอดภัยและคงไว้
ซึง่ คุณภาพประสิทธิภาพในการทางานโดยกาหนดขันตอนไว้
้
4 ขันตอนประกอบด้
้
วย





กาหนดของที่จาเป็ น
แบ่งหมวดหมู่
จัดเก็บให้ เป็ นระบบมีระเบียบ
บ่อยอยูใ่ กล้ นานๆใช้ อยูไ่ กล

ส3 : สะอาด คือการทาความสะอาด (ปั ด กวาด เช็ด ถู) เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ สถานที่และใช้ เป็ นการตรวจสอบ
และบารุงรักษาไปด้ วยโดยกาหนดขันตอนไว้
้
4 ขันตอนประกอบด้
้
วย





กาหนดพื ้นที่รับผิดชอบ
ขจัดต้ นเหตุของความสกปรก
ทาความสะอาดแม้ แต่จดุ เล็กๆ
ปั ด กวาด เช็ด ถู พื ้นให้ สะอาด

ส4 : สร้ างมาตรฐาน คือการรักษามาตรฐานของความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยให้ คงอยูต่ ลอดไป




ไม่มีสงิ่ ของไม่จาเป็ นอยูใ่ นพื ้นที่
ไม่มีสภาพรกรุงรัง
ไม่มีสงิ่ สกปรกตกค้ าง

ส5 : สร้ างนิสัย คือการสร้ างนิสยั ในการมีจิตสานึก ทัศนคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานตามระเบียบและข้ อบังคับอย่างเคร่งครัด
รวมทัง้ อบรมให้ พนักงานรู้จกั ค้ นคว้ า และปรับปรุงสถานที่ทางาน





Visual Control
วัดประสิทธิผลการทา 5ส
ประกวดคาขวัญ 5ส
เปรี ยบเทียบภาพก่อนทา-หลังทา 5ส

ประโยชน์ ของ 5ส
5ส มีคณ
ุ ค่าในการพัฒนาคนให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมจนเกิดเป็ นนิสยั ที่ดีมีวินยั อันเป็ นรากฐานของระบบคุณภาพเพราะเป็ น
กิจกรรมที่ฝึกให้ ทกุ คนร่วมกันคิด ร่วมกันทาเป็ นทีม ค่อยเป็ นค่อยไปไม่ยงุ่ ยาก ไม่ร้ ูสกึ ว่าการปฏิบตั ิงานอย่างมีระเบียบวินยั
เป็ นภาระเพิ่มขึ ้นอีกต่อไป ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ องค์การดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สิง่ แวดล้ อมในการทางานดี เป็ นการเพิ่มขวัญกาลังใจให้ แก่พนักงาน
ลดอุบตั ิเหตุในการทางาน
ลดความสิ ้นเปลืองในการจัดซื ้อวัสดุเกินความจาเป็ น
ลดการสูญหายของวัสดุ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ตา่ งๆ
พื ้นที่การทางานเพิ่มขึ ้นจากการขจัดวัสดุที่เกินความจาเป็ นออกไป
เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ วในการทางานมากขึ ้น
สถานที่ทางานสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยสร้ างความประทับใจให้ เกิดขึ ้นกับลูกค้ า
พนักงานมีการทางานร่วมกันเป็ นทีมมากขึ ้น
สร้ างความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของต่อองค์การของพนักงาน

