
 
 

 
 

หลักการ 5 ส 
 
          กิจกรรม 5 ส เปนปจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ท่ีจะชวยสรางสภาพแวดลอมท่ีดีในท่ีทํางานให
เกิดบรรยากาศท่ีนาทํางาน เกิดความสะอาดเรียบรอยในสํานักงาน ถูกสุขลักษณะ ทําใหพนักงานหรือ
เจาหนาท่ี สามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ สรางทัศนคติท่ีดีของพนักงานตอ
หนวยงาน กิจกรรม 5 ส เปนกลยุทธอีกวิธีหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ 
เปน กิจกรรมที่ทําแลวเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากน้ันกิจกรรม 5 ส จะเปนพื้นฐานในการนําวิธีการ
บริหารใหมๆ เขามาใชในอนาคตตอไป  
 

5 ส คืออะไร  
กิจกรรม 5 ส เปนแนวคิดการจัดระเบียบเรียบรอยในท่ีทํางานกอใหเกิดสภาพการทํางานท่ีดี 

ปลอดภัย มีระเบียบเรียบรอย นําไปสูการเพิ่มผลผลิต  
สะสาง (SERI) คือ การแยกของท่ีตองการ ออกจากของท่ีไมตองการและขจัดของท่ีไมตองการ

ท้ิงไป  
สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางส่ิงขอตาง ๆ ในท่ีทํางาน ใหเปนระเบียบเพื่อความสะดวก 

และ ปลอดภัย  
สะอาด (SEISO) คือ การทําความสะอาด เคร่ืองมือ อุปกรณ และสถานท่ีทํางาน  
สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาใหดีตลอดไป  
สรางนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สรางนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินยั ขอบังคับ

อยางเครงครัด  



 

 
 
ประโยชนจากการทํากิจกรรม 5 ส  

1.บุคลากรจะทํางานไดรวดเร็วข้ึน  มีความถูกตองในการทํางานมากข้ึน  บรรยากาศและ
สภาพแวดลอมดีข้ึน  

2.เกิดความรวมมือ รวมใจ จะเกิดข้ึน บุคลากรจะรักหนวยงานมากข้ึน  
3.บุคลากรจะมีระเบียบวินัยมากขึ้น ตระหนักถึงผลเสียของความไมเปนระเบียบในสถานท่ีทํางาน 

ตอการเพิ่มผลผลิต และถูกกระตุนใหปรับปรุงระดับความสะอาดของสถานท่ีทํางานใหดีข้ึน  
4.บุคลากรปฏิบัติตามกฏระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานทําใหความผิดพลาดและความเส่ียงตางๆ 

ลดลง  
5.บุคลากรจะมีจิตสํานึกของการปรับปรุง ซ่ึงจะนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ทํางาน  
6.เปนการยืดอายุของเคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ เม่ือใชอยางระมัดระวังและดูแลรักษาท่ีดี 

และการจัดเก็บอยางถูกวิธีในท่ีท่ีเหมาะสม  
7.การไหลเวียนของวัสดุ และ work in process จะราบร่ืนข้ึน  
8.พื้นที่ทํางานมีระเบียบ มีท่ีวาง สะอาดตา สามารถสังเกตส่ิงผิดปกติตางๆ ไดงาย  
9.การใชวัสดุคุมคา ตนทุนตํ่าลง  
10.สถานท่ีทํางานสะอาด ปลอดภัยและเห็นปญหาเร่ืองคุณภาพอยางชัดเจน  

 
 



 

 
 
ข้ันตอนในการดําเนินงาน 5 ส  
1. ข้ันเตรียมการ (Preparation)  

เม่ือหนวยงานจะเร่ิมตนนํากิจกรรม 5 ส มาใช ส่ิงแรกท่ีจะตองดําเนินการคือ การทําความเขาใจกับ
ผูบริหารระดับสูง และจัดเตรียมแผนการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงสามารถดําเนินการตามลําดับดังนี้  

1.1 สรางความเขาใจกับผูบริหารระดับสูง โดยเชิญผูรูจากหนวยงานภายนอกอาจเปนผูเช่ียวชาญ
เร่ือง 5ส หรือ 5S Facilitators ( เจาหนาท่ีสงเสริมกิจกรรม 5 ส) ของหนวยงานท่ีดําเนินกิจกรรม 5 ส ประสบ
ผลสําเร็จแลวในระดับหนึ่ง มาเปนท่ีปรึกษา  

1.2 การกําหนดนโยบายการดําเนินกิจกรรม 5 ส โดยผูบริหารสูงสุด และแตงต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานดําเนินกิจกรรม 5ส ในระยะแรกบางหนวยงานอาจแตงตั้งท่ีปรึกษาเพื่อชวยใหการดําเนิน
กิจกรรม 5ส เร่ิมตอไปดวยดี และถูกตองตามหลักการเพิ่มผลผลิต  

1.3 การกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส  
1.4 ประกาศนโยบายใหทุกคนทราบอยางเปนทางการ  
1.5 อบรมใหความรูแกพนักงานทุกคน ตั้งแตผูบริหารจนถึงพนักงานระดับลางสุดท้ังหนวยงาน 

บางหนวยงานอาจจําเปนตองอบรมผูรับเหมาชวงท่ีทํางานในหนวยงานดวย  
1.6 อบรมคณะทํางานหรือ Facilitators ท่ีไดรับแตงต้ังเพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน และ

ผลักดันใหกิจกรรม 5 ส ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง  
1.7 ผูบริหารระดับสูง เยี่ยมชมหนวยงานท่ีไดดําเนินกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง  

 
 



 
2. ข้ันเร่ิมดําเนินการ (Kick off Project)  
              จัดกิจกรรมวันทําความสะอาดใหญ (Big cleaning Day) ถือเปนวันเร่ิมตนของการดําเนินกิจกรรม
บางหนวยงานถือเปนวันประการศนโยบายบางหนวยงานจัดกิจกรรมนี้ทันท่ีหลังประกาศนโยบาย ท่ีสําคัญ
คือ ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตองเปนผูมีสวนรวมในวันนั้น เพื่อแสดงออกถึง Commitment การจัด
กิจกรรมวันทําความสะอาดใหญนี้มีความสําคัญและตองเตรียมการอยางละเอียดรอบคอบมีการประชุม
เตรียมการตาง ๆ และแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ  
 
3. ข้ันตอนดําเนินการ( Implementation)  
               หลังจากวันทําความสะอาดใหญแลวก็จะเร่ิมดําเนินกิจกรรม 3ส สะสาง สะอาด สะดวก แรก โดย  

• แบงพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ เกณฑการแบงพื้นท่ีความรับผิดชอบข้ึนอยูกับคณะกรรมการจะเปนผู
กําหนด ท่ีสําคัญคือตองรวมพื้นท่ีเปนสวนรวม เชน ทางเดิน บันได สนามหญา หองน้ํา โดยสรุปทุกพื้นท่ี
ตองมีผูรับผิดชอบ  

• ทุกพื้นท่ีจะตองกําหนดแผนปฏิบัติการ หัวขอตางๆ ท่ีควรมีอยูในการดําเนินกิจกรรม 5ส คือ  
1.รายละเอียดกิจกรรม เปนการกําหนดกิจกรรมในเร่ือง 5ส ของพ้ืนท่ี วามีอะไรบางตามขั้นตอน

การดําเนินกิจกรรม 5ส  
2. ระยะเวลาดําเนินการ จะตองกําหนดใหชัดเจนวาชวงใดจะทําอะไร ใชเวลาเทาไดในการ

ดําเนินงาน และระยะเวลาส้ินสุดของแผนเม่ือใด เชน แผน 1 ป แผน 2 ป  
3.ผูรับผิดชอบ ในแผนควรกําหนดผูรับผิดชอบในแตละหัวขอไวดวย ซ่ึงผูรับผิดชอบอาจจะเปน

บุคคลหรือหนวยงานก็ได  
4.แผนท่ีดีควรจะระบุใหชัดเจนวาแตละข้ันตอนใชงบประมาณเทาใด  
5.วันท่ีจัดทําแผน เพื่อใหทราบวาแผนการดําเนินการนั้นทําไวตั้งแตเม่ือใด ท้ังนี้ การดําเนิน

กิจกรรม 5ส มิใชอยูแค 1 ป หรือ 2 ป เทานั้นแตตองปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเปนนิสัยไมมีท่ีส้ินสุดและมี
ความกาวหนายิ้งข้ึน มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน อันเปนไปตามหลักการของการเพิ่มผลผลิตคือ วันนี้ตองดีกวาเม่ือ
วาน และวันพรุงนี้ตองดีกวาวันนี้  

6.มีการประชุมของสมาชิกท่ีอยูในพื้นท่ีอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหแผนปฏิบัติการที่รวมกันกําหนด
เกิดผลในทางปฏิบัติ  

7.ทุกคนในพื้นท่ีตองทํา 3ส แรกในพื้นท่ีรับผิดชอบรายละเอียดของการทํากิจกรรม  
8.จัดใหมีการประเมินความคืบหนาของการดําเนินกิจกรรม โดยคณะกรรมการ 5ส และท่ีปรึกษา

หรืออาจจะกําหนดใหมีการตรวจติดตามภายในพ้ืนท่ีดวยการตรวจเปนการประเมินความคืบหนาของการ
ดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการจะตองไดรับการ อบรมเทคนิค วิธีการพรอมเกณฑการประเมินดวย การ
ประเมินมี 2 สวน  



สวนท่ี 1 คือ การใหคะแนนระดับผลการดําเนินกิจกรรม ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในแบบประเมิน  
เชน ระดับของความสะอาด การสะสาง หรือ การจัดสะดวกตลอดจนเร่ืองของความปลอดภัย และความ
รวมมือรวมใจ เปนตน  

สวนท่ี 2 คือ ขอเสนอแนะของกรรมการ ซ่ึงพื้นท่ีจะตองนําไปปรับปรุง หรือขอดีเดนท่ีพบซ่ึง
สามารถนําไปเปนตัวอยาง หรือกําหนดเปนมาตรฐานตอไป ควรจัดใหมีการปรับปรุงหรือแจงผลการ
ดําเนินการดําเนินกิจกรรมใหทุกคนรับทราบ  
 

สําหรับหนวยงานใหญ ในข้ันตอนดําเนินการนี้ อาจจัดทําพื้นท่ีตัวอยาง ( Model Area ) เพื่อเปน
แบบอยางแกฝายหรือแผนกอ่ืนๆ ตอไป โดยพ้ืนที่ตัวอยางนี้จะตองมีการจัดตูเอกสาร แฟม ล้ินชัก โตะ
ทํางาน ตามหลักการ 5ส และเคร่ืองมืออุปกรณสะอาด (มีแผนหรือมาตรฐานการทําความสะอาดประจําวัน 
ประจําสัปดาห ประจําเดือน เปนตน) ระหวางการดําเนินกิจกรรมท้ังในพ้ืนท่ีตัวอยาง และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จําเปน
ท่ีเจาหนาท่ีสงเสริม กิจกรรม 5ส หรือ 5S Facilitator จะตองชวยประสานงาน ติดตาม ผลักดัน และ
ชวยเหลือสมาชิกในพื้นท่ีนอกจากนั้น ยังตองรายงานความคืบหนา และปญหาอุปสรรคใหแกผูบังคับบัญชา
ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงเปนหนึ่งในกรรมการของคณะกรรมการ 5ส ของหนวยงานดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


