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สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย มี

พยัญชนะขึ้นต้นด้วย ส 5 คำา จึงเรียกว่า 5ส

ค�าว่า สะสาง สะดวก สะอาด ถูกใช้เป็นประจ�า ท�าให้มีคน

จ�านวนไม่น้อยนึกถึง การเก็บกวาดให้เรียบร้อย และการท�าความ

สะอาด ซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดแต่ไม่เพียงพอส�าหรับการท�า กิจกรรม 5ส ใน

ที่ท�างาน ถ้าคนหนึ่งคิดว่าเป็นการ ท�าให้สะดวก แต่คนอื่นกลับคิด

ว่า ไม่เป็นการท�าให้สะดวก จะท�าให้เป็นที่ยอมรับในที่ท�างานได้ยาก 

5ส คืออะไร และมีวัตถุประสงค์อะไร

5ส ในทีท่ำางานเริม่จากการสร้างสำานึกในการใช้รว่มกนั

นิยามของ 5ส คือ

■	 สะสาง จำาแนก

ของที่จำาเป็นกับของที่ไม่

จำาเป็น และกำาจัดของที่ไม่

จำาเป็น

■	 สะดวก ทำาให้

อยู่ในสภาพที่สามารถนำา

ของที่จำาเป็นออกมาใช้ในยามจำาเป็นได้ทันที

■	 สะอาด  ทำาให้อยู่ในสภาพที่ไม่สกปรก

■	 สุขลักษณะ  รักษาให้อยู่ในสภาพที่ไม่สกปรก

■	 สร้างนิสัย  สร้างนิสัย 5ส

ซึ่งให้ความส�าคัญกับ 3ส ได้แก่ 

■ สะสาง ■ สะดวก      ■  สะอาด  

เนื่องจากจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการอะไรบางอย่างนั่นเอง 

ท�าใหม้สีถานทีท่�างานทีผ่ลกัดนักจิกรรม 5ส  แบบ 3ส เปน็จ�านวนมาก

5ส คือ พื้นฐานของไคเซ็น 

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการท�างาน 

1 2ก่อนอื่นต้องตระหนักถึงการใช้ 5ส ร่วมกัน นิยาม 5ส

กจิกรรมของท่ีท�ำงำน
ต้องเร่ิมจำกกำรเข้ำใจ 
ความหมายของค�าศพัท ์
อย่างถูกต้องของทุกคน

ไม่ใช่ค่ะ !
ต้องไม่วางของทีไ่ม่ใช้

ต่างหากล่ะ !

แม้ใช้ค�าศพัทเ์ดียวกนั
แต่สามารถแสดงภาพได้ต่างกนั

ตระหนกัถึงการใช้ 5ส ร่วมกัน

แค่เกบ็กวาดขยะ
กพ็อแล้ว !

สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะ 

สร้างนิสัย

มีกำรแสดงรำยละเอียด ส 
ลำ ดับท่ี 5 แตกต่ำงกันข้ึนอยู่กับ

แต่ละท่ีทำ งำน

สถานที่
ท�า
งาน
เป็น
ระ

เบยีบ
ด้วย 
5ส

สะสำง

สะดวก

สะอำด

สุขลักษณะ

สร้ำงนิสัย

นิยาม 5ส

สะสาง

สะดวก

สะอาด

หวัใจของกำรด�ำเนนิกำร
คอื 3ส นี้

สะสาง จ�ำแนกของที่

จ�ำเป็นกบัของทีไ่ม่
จ�ำเป็น และก�ำจดั
ของทีไ่ม่จ�ำเป็น

สขุลกัษณะ รกัษำ

สขุลกัษณะโดยสะสำง 

สะดวก และสะอำด
เป็นประจ�ำ

สะดวก ท�ำให้
สำมำรถน�ำของที่

จ�ำเป็นออกมำ
ใช้ได้ทนัที

สร้างนิสัย สร้ำงนิสัย

กำรรักษำกฎระเบียบ

สะอาด ท�ำให้อยู่
ในสภำพทีไ่ม่มี
ขยะ ไม่สกปรก

5ส เป็นพ้ืนฐานของการทำ งาน

ทำ เร่ืองธรรมดาให้เป็นเร่ือง
ธรรมดา
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จุดประสงค์ของ สะสาง สะดวก สะอาด คือ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างาน ไม่ใช่ เพื่อให้สะอาดสวยงาม เท่านั้น

ในทางตรงกันข้าม ลองนึกถึงสภาพที่ท�า 5ส ไม่ได้ จะท�าให้

การท�างานล่าช้าไม่ราบรื่น เพราะ เสียเวลาในการค้นหาของที่จ�าเป็น 

พ้ืนที่ในการท�างานน้อยลงเนื่องจากของที่ไม่จ�าเป็นที่เกิดจาก

มองไม่เห็นความเดือดร้อน ส่ิงสกปรก หรือเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 

ถ้าท�างานด้วยวิธีการที่วนไปวนมา วุ่นวายและไม่มีประสิทธิภาพ  

ทั้งอัตราการผลิตและคุณภาพงานก็จะลดลง เพื่อไม่ให้เป็นเช่นนั้น 

จึงต้องท�า 5ส 

■ นิยามของสะสาง
จ�าแนกของที่จ�าเป็นกับของที่ไม่จ�าเป็น และก�าจัดของที่ไม่

จ�าเป็น ถ้ากล่าวถึง 5ส อย่างแรกต้อง สะสาง ไม่ว่าพื้นที่ เวลา หรือ

แรงงาน ต่างก็มีข้อจ�ากัด ถ้าใช้สิ่งเหล่านี้ไปกับของที่ไม่จ�าเป็นท�าให้

ต้องลดพื้นที่ เวลา แรงงานที่จะไปใช้กับ ของที่จ�าเป็น นอกจากนี้

✻	 ถา้ของทีจ่ำาเปน็ปนกบัของทีไ่มจ่ำาเปน็	จะทำาใหค้น้หาหรอื

หยิบใช้ของที่จำาเป็นลำาบาก

✻	 เกิดค่าใช้จ่ายในการ เก็บรักษา ของที่ไม่จำาเป็น

ถงึแม ้จะรูส้กึเสยีดายทีต่อ้งก�าจดัสิง่ทีไ่มจ่�าเปน็ แตถ่า้ไมท่�า

เช่นนั้นก็จะเป็นการ สูญเสียเวลาและพื้นที่ โดยใช่เหตุ

5ส ทำ ให้ทำ งำน
ได้ง่ำย

เพ่ือการทำ งาน
ท่ีดี

5ส คือ การสร้างท่ี ทำ งานท่ีสามารถทำ งานได้อย่างมีคุณภาพ

หลักกำรสะสำงท่ีนิยมกัน 
คือ กลยุทธป้์ายแดง
ติดป้ายสีแดงบนของ

ท่ีไม่จำ เป็นแล้ว
นำ ไปกำ จัด

ทีว่างของป้ายแดง
ของฝ่ายผลิต 2

ผู้รับผิดชอบ : นาคาอิ 
แผนก 2 ฝ่ำยผลิต 2

กฎพ้ืนฐานของการเก็บของป้ายแดง 

① ไม่วำงของทีช่�ำรดุ เสยีหำย
② เครือ่งใช้ในส�านกังาน เช่น แฟ้ม กรณุาเกบ็ที่

ส�ำนกังำนชัน้ 2
③ โต๊ะ เก้าอี ้ตูเ้อกสาร เป็นต้น กรณุาเกบ็ในทีท่ี่

ก�าหนดไว้ในอาคารฝึกงาน
④ ขอความร่วมมอืช่วยกนัจดัทีว่างนีใ้ห้เป็นระเบยีบ

นิยามของสะสาง

จ�าแนกของทีจ่�าเป็นกับของทีไ่ม่จ�าเป็น
และก�าจัดของทีไ่ม่จ�าเป็น

ถ้าไม่ทิง้ส่ิงทีไ่ม่จ�าเป็นละก.็..

ใช้ พืน้ทีท่ีม่จี�ากดั ไม่ได้

ไม่สามารถค้นหาของท่ี
ต้องกำรได้ทันที

3 4เพิ่มคุณภาพงานด้วย 5ส สะสาง

วัตถุประสงคข์อง 5ส

เพ่ิมผลิตภาพ และ คุณภาพ ด้วยการทำ งานอย่างมีประสิทธิภาพ

5ส
เพ่ิมผลิตภาพและ

คุณภาพ

ท่ีทำ งานท่ีสามารถทำ งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำ งานได้สะดวก
เคล่ือนท่ีได้สะดวก

กจิกรรม 5ส เพือ่ก�าจดัความสญูเปล่า
ร่วมกนัคดิ สะสาง สะดวก สขุลกัษณะ สะอาด


