
 5ส ทําไดงายตี้ด เดียว 
 

ณรงคเกียรติ  นักสอน  
กรรมการพิจารณารางวัล 5ส ประเทศไทย             

 
      
“ถาจะถามวาทํา 5ส เสียเวลาไหม ? ใหตอบกันตรง ๆ ก็คงตอบไดวา...เสีย      
แตเสียไปนอยกวาท่ีจะไดกลับมาครับ” 
 
 
 ปจจุบันนี้เรามักจะพบเห็นคําวา 5ส ตามสถานท่ีตาง ๆ ท้ังท่ีเปนหนวยงานราชการ หรือสถานประกอบการ
โดยท่ัวไป เชน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ โรงเรียน สะพานลอยคนขาม ฯลฯ หรือบางครั้งก็สามรถมองเห็นตามสถานที่
สาธารณะ เชน สะพานลอยคนขาม เปนตน ครั้งแรกที่ผูเขียนเห็นคําวา 5ส น้ันก็คิดวา “ใครนะเปนคนคิดคาํข้ึนตน ส เสือ 
และสามารถนําความหมายของ ส แตละตัวมาจัดเรยีงจนสามารถใชในการจัดระเบียบสังคมข้ึนมาได”  ในฐานะที่ผม
ไดรับโอกาสรวมเปนคณะกรรมการพิจารณารางวัล 5ส ประเทศไทยในครั้งน้ี ก็รูสึกดีใจกับประเทศไทยที่สามารถนาํ
หลักการ 5ส มาใชจนเปนทีแ่พรขยายไดขนาดนี้ เทาที่สังเกตเห็นขอมูลการจัดงานประกวดรางวลั 5ส ท่ีผานมาจนถึง
ครั้งปจจุบันน้ี ก็มีหนวยงานทีเ่ปนทั้งราชการ หรือสถานประกอบการทั้งประเภท งานอุตสาหกรรม และงานบริการ ให
ความใสใจในการนํากิจกรรม 5ส เขาไปใชในการทํางาน จนประสบความสําเร็จในการนาํองคการเขารวมประกวดงาน 5ส 
ซ่ึงรากฐานของงานคุณภาพตางๆ ลวนแตมีรากฐานมาจาก 5ส ท้ังนั้น กอนที่จะไตบันไดดารากาวข้ึนไปสูดวงดาว TQA 
หรือ Demming Prize ตอไป  

ถาจะถามวาทํา 5ส เสียเวลาไหม ? ใหตอบกันตรงๆ ก็คงตอบไดวาเสีย แตเสียไปนอยกวาที่จะไดกลับมา ขอ
ยกตัวอยางเชนเริ่มสะสางทุกส่ิงทุกอยางที่กองรวมกันอยู ไมวาจะเปนท่ีทํางานหรือท่ีบานก็ตามอาจใชเวลาคอย ๆ จดั 
คอย ๆ คัดแยกไป โดยใหเวลาสัก 1 อาทิตย แตทวา...เมื่อเรียบรอยแลว ตองการจะหยิบจะใชอะไร ไมวาจะเปนของที่
ใชอยูเปนประจาํ และของที่ไมคอยไดใช จะสามารถหยิบไดภายในเวลาไมถึงนาที ซ่ึงจะแตกตางกับปลอยท้ิงไวโดยไม
มีการจัดระเบียบ เราอาจจะหยิบของสักอยางสองอยางมาใชไดเร็ว เพราะคุนวาวางไวท่ีไหน แตของบางอยาง อาจจะใช
นอยหรือไมคอยไดใชถี่นัก หาเทาไรก็หาไมเจอ ทําใหเสียเวลาและเสียหายตองานมากกวาเสียอีก สวนตัวเราคนเดียว
ยังรูสึกลําบากขนาดนี้ จึงไมตองสงสัยวาในระดับองคการจะขนาดไหน ดังนั้นจึงควรนํากิจกรรม 5ส มาใชเปนเครื่องมือ
ในการบรหิารองคการกันดีกวา แลวคุณจะเห็นไดวา 5ส ทําได งายนิดเดยีว สําหรับองคการที่อาจจะกําลังเริ่มทํากิจกรรม 
5ส หรือทํามาแลวแตไมคอยแนใจนักวามาถูกทางหรือเปลา ก็ลองนําไปปรับใช หรือลองพิจารณาดนูะครบั 

 
ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 5ส ในระดับองคการ 

1. ประกาศนโยบาย 
การประกาศนี้ตองมาจากผูบรหิารระดับสูงขององคกร เพราะถาผูบริหารไมกําหนดนโยบายมาใหผูปฏิบัติงาน

ระดับลางแลว พนักงานสวนใหญอาจไมตระหนักถึงความสําคัญ เพราะถือวาไมไดเปนสวนหนึ่งของงาน หรือไมมีผลได
ผลเสียกับตนเอง 

2. ใหการอบรม 
สืบเน่ืองจากพนักงานโดยสวนใหญ ไมคอยรูจักกันหรอกนะครับ...วาการทํา 5ส นั้นทําอยางไร ฟงไปฟงมาก็

สรุปเพียงวา 5ส คือ การปด, กวาด, เชด็, ถู บาง ดังนั้นหัวหนางานจึงตองจดัอบรม ใหความรู ใหความเขาใจแกพนักงาน 
อาจจะสอนเอง หรือสงไปฝกอบรมภายนอก รวมทั้งการไปทัศนศึกษา ดูสถานที่ หรือองคการที่ไดรับรางวลั 5ส เพ่ือเปน
ตัวอยาง หรืออาจจะเปนแนวปฏิบัติในการนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกันกับองคการของตัวเอง 

3. จัดต้ังคณะกรรมการ 5ส ขององคการ 
สําหรับขอน้ี ควรมีการกระจาย แบงงานกันรับผิดชอบในฝายตาง ๆ รวมทั้งพื้นท่ีตางๆ ของการทํากิจกรรม 5ส 

ใหชดัเจน เพื่อความสะดวกของการติดตามงานในขั้นตอไปได 
4. ประชาสัมพันธ 
จัดใหมีการประชาสัมพันธเพื่อใหพนักงานไดสรางความเคยชินกับคําวา 5ส และมคีวามรูสึกวา 5ส เปนสวนหนึ่ง

ของชีวิตการทํางาน 
5. การสํารวจพื้นท่ี และแบงพื้นท่ีรับผิดชอบ 
เพื่อใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมน้ี จึงควรจัดแบงพื้นท่ีใหพนักงานทุกคนมีพ้ืนท่ีท่ีตนเองตอง

รับผิดชอบ เริ่มจากโตะทํางานของตัวเอง และพื้นที่สวนกลาง เชน โตะประชุม ตูเอกสาร ชัน้วางของของแผนกนั้น ๆ ก็
จัดใหมีผูรับผิดชอบเปนสวน ๆ ไปเปนตน 

6. กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 เปนการสรางกฎระเบียบขอบังคับ หรือหลักเกณฑตาง ๆ ในการทํากิจกรรม 5ส โดยไดมาจากการระดมสมอง 

ระดมความคิดของผูปฏิบัติ ในแตละกลุมและแตละพื้นท่ี เพือ่ความเปนมาตรฐาน และเปนแนวทางปฏิบัตใิหไปในทิศทาง
เดยีวกัน 

7. ตรวจสอบ ประเมินผล และแกไข 
หลังการปฏิบัติกิจกรรมกันไปไดสักระยะหนึ่งแลว ก็ควรจะตองมีการตรวจสอบ และประเมินผลจากหัวหนาพื้นที่

พรอมมีการวดัผลดวยการใหคะแนนประเมินผล และมีการตรวจจากคณะกรรมการกลางตอไปเปนลําดับ  
        8. ติดตามตรวจสอบภายหลังดําเนินกิจกรรมแกไขปรับปรุง 



เมื่อคนพบขอบกพรองตาง ๆ คณะกรรมการกลางควรจะใหคาํแนะนําแกหัวหนาพื้นท่ี เพื่อทําการปรับปรุงแกไข
ตอไป 
 9. รักษาการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปอยางตอเน่ือง 

ทําไดจากการสรางจิตสํานึกใหพนักงานเล็งเห็นถึงความสําคญั หรือสามารถปฏิงานโดยอัตโนมัติ โดยการทํา
ดวยใจ ทําออกมาจากใจ เพื่อเปนการพัฒนา สรางสรรจริง ๆ 
 10. วัด และสรุปผล  

ควรมีการสรุปผลการปฏิบัติงานของการทํากิจกรรม โดยประเมินจากผลการดําเนินงานตามเกณฑท่ีกําหนดจาก
คณะกรรมการสวนกลาง มีตัวชี้วัดเปนจํานวนและตัวเลขที่ชดัเจนวาประสบความสําเรจ็ในระดบัไหน และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงอยางไร เพื่อใหการดาํเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
 ท้ังน้ีตัวช้ีวัด ซึ่งถือเสมือนวาเปนกุญแจทองของการความสําเร็จในการทํากิจกรรม 5ส คือ 
 การมีสวนรวมของทุกคนในองคกร การมีสวนรวมน้ี หมายถงึ การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัด ไมวาจะเปนการแบง
เขต 5ส หรือการกําหนดมาตรฐานของ 5ส ตาง ๆ จะตองใหพนักงานทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมน้ีตั้งแตตน  

1. การไดรับการสนับสนุน และกําหนดนโยบายจากบริษัท ซ่ึงผูบริหารของบรษัิทตองกําหนด 5ส เปนนโยบาย
ของบริษัท ผูบริหารตองใหความสนับสนุน และถือวากิจกรรมน้ีเปนสวนหนึง่ของการทํางาน 

2. มีแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส ในระดับปฏิบัตกิารของหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงเม่ือบริษัทมีนโยบายแลว จะตองมี
การนําไปสูการปฏิบัติจริงในแตละหนวยงานนั้น ๆ เพื่อรองรับนโยบายดังกลาว 

3. ความเปนระเบยีบ ในการใชวสัดุ หรืออุปกรณ เม่ือใชแลว ตองเก็บเขาพื้นที่ท่ีกําหนดเอาไว หากไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่บรษิัทตั้งไว ก็ยอมสงผลเสียตอกิจกรรม 5ส โดยภาพรวม เปนตน 

4. มีการใหการศึกษา อบรม หรือดูงานเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม 5ส ซ่ึงการใหความรูแกพนักงาน
ทุกคนนั้นก็เพ่ือใหทุกคนไดเขาใจวิธีการ ความสําคัญ เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนท่ีไดรบัจาก
การทํากิจกรรมน้ี หรือแมวากิจกรรมจะเกิดข้ึน หรือผานการดาํเนินงานมาระยะหนึ่งแลว ยังจําเปนตองใหความรู
หรือขาวสารใหม ๆ รวมทั้งมีการทบทวนหลักการของกิจกรรม เพื่อใหทุกคนไดมีแนวทางในการปฏิบัติงานไป
ในทิศทางเดียวกันดวย 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน จูงใจ สงเสริม ซ่ึงหากมีการทํากิจกรรม 5ส ไปสักระยะหนึ่งแลว พนักงานงานเกิด
ความเฉื่อยชา หรือมีความใสใจลดลง ดั้งน้ันคณะกรรมการจงึตองจัดกิจกรรมกระตุน หรือจูงใจใหแกพนักงาน 
เชน จดัวันทําความสะอาดใหญครั้งย่ิงใหญ Big Cleaning Day หรือจดัประกวดแตงคําขวญั การประชาสมัพันธ 
เปนตน ท้ังน้ีเพือ่ใหพนักงานทุกคนมีจิตสํานึกท่ีจะทํา 5ส ดวยตัวเองตลอดเวลา 

6. มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานของกิจกรรม 5ส ไปเรื่อย ๆ เชนเดยีวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในดานอ่ืน ๆ 
ของบริษัท 

 
การทํากิจกรรม 5ส จะประสบผลความสําเร็จเพียงใดน้ัน ตองขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของทุก ๆ คนใน

องคกร ตั้งแตผูบริหารสูงสุดจนถึงภารโรง หากทุกฝายไมใหความรวมมือแลว โอกาสท่ีกิจกรรมน้ีจะประสบผลสําเรจ็คง
เปนไปไดยาก การรณรงคทํากิจกรรม 5ส ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง จึงจะกาวไปสูฝน ท่ีไกลถึงดวงดาว กันได 
 
การทํากิจกรรม 5ส จะประสบผลความสําเร็จเพียงใดน้ัน ตองข้ึนอยูกับความรวมมือรวมใจของทุก ๆ คนใน
องคกร ต้ังแตผูบริหารสูงสุดจนถึงภารโรง 
 

 


