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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค เพาเดอร์
เมทลั จ ากดั ไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมมาใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

 
2.1  แนวคิด และทฤษฎ ี

 2.1.1   แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความคิดเห็น  
   1)  ความหมายของความคิดเห็น (Attitude)  
   กุณฑลี เวชสาร (2551, หน้า 107-110) ไดใ้ห้ค  านิยามไวว้า่ ความคิดเห็นยงัเป็นส่ิงท่ีอยู่

ภายในความนึกคิดของมนุษย ์ความคิดเห็นจะตอ้งบงัเกิดข้ึนกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่วา่จะเป็นวตัถุส่ิงของ
ทั้งส่ิงท่ีจบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้ ส่ิงท่ีจบัต้องไม่ได้ เช่น ความคิดเห็นท่ีมีต่อศาสนาหรือลัทธิ
ความคิดต่างๆ เป็นต้น โดยทั่วไปความคิดเห็นประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ (1) 
องคป์ระกอบดา้นสติปัญญา (Cognitive Component) หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ ของคนท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะช่วยในการประเมินค่าและสรุปผลต่อส่ิงเร้าต่างๆท่ีเกิดข้ึนแต่ตอ้งแน่ใจวา่ผูท่ี้
ถูกว ัดความคิดเห็นมีความรู้ในเร่ืองท่ีต้องการจะวัดความคิดเห็นเป็นอย่างดีจึงจะว ัดได้ (2) 
องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Component) สามารถแสดงออกด้วยความรู้สึก 
รัก-เกลียด ชอบ -ไม่ชอบ เห็นด้วย-ไม่ เห็นด้วย หรือ เฉยๆ ซ่ึงความรู้สึกน้ี เม่ือเกิดข้ึนแล้วจะ
เปล่ียนแปลงได้ยาก (3) องค์ประกอบด้านความโน้มเอียงของพฤติกรรม (Behavioral Component) 
เป็นความโนม้เอียงของพฤติกรรมท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความคิดหรือ
ความรู้สึกของบุคคลท่ีไดม้าจากการประเมินผล 

2)  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความคิดเห็น 
ที นิวคอมบ ์(T. Newcomb, 1965 : 107) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น คือ 

การเปล่ียนแปลงของความคิดเห็นจะข้ึนกบัปัจจยัหลายประการคือ 
 1. การจูงใจทางด้านร่างกาย (biological motivations) ความคิดเห็นจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงก าลงัด าเนินการตอบสนองความตอ้งการหรือแรงผลกัดนัพื้นฐานทางร่างกายอยู ่บุคคล
ดงักล่าวจะสร้างความคิดเห็นท่ีดีต่อบุคคลหรือส่ิงของท่ีสามารถช่วยให้บุคคลมีโอกาสตอบสนอง
ความตอ้งการของตนได้ และในทางตรงกนัขา้มจะสร้างความคิดเห็นท่ีไม่ดีต่อส่ิงของหรือบุคคลท่ี
ขดัขวางมิใหบุ้คคลตอบสนองความตอ้งการได ้
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2. ข่าวสารขอ้มูล (information) ความคิดเห็นจะมีพื้นฐานมาจากข่าวสารขอ้มูลท่ีแต่ละคน
ไดรั้บ และน ามาแปรผลดว้ยกลไกต่างๆ ตามประสบการณ์ในการมองเห็น และการเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ 
(selective perception) ข่าวสารข้อมูลบางส่วนท่ีเข้ามาสู่ตวับุคคลจะท าให้บุคคลนั้นเก็บไปคิดและ
สร้างเป็นความคิดเห็นข้ึนมาได ้

3. การเขา้เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม (group affiliation) ความคิดเห็นบางอย่างอาจจะมาจากกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีบุคคลนั้นเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และกลุ่มสังคมต่างๆทั้งโดยทางตรง
และทางออ้ม เป็นตน้ 

4. ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อวตัถุส่ิงของมีส่วนส าคญัท่ี
ท าใหเ้กิดการตีค่าส่ิงท่ีไดมี้ประสบการณ์มาจนกลายเป็นความคิดเห็นได ้

5. ลกัษณะท่าทาง (personality) มีผลทางออ้มท่ีส าคญัในการสร้างความคิดเห็นให้กบัตวั
บุคคลไดด้ว้ย 

 
 2.1.2   แนวคิดเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 
          1)  ความเป็นมาของกจิกรรม 5ส.  
                กิจกรรม 5ส. เป็นเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการท าความสะอาดในสถานท่ี
ท างานถือเป็นความจ าเป็นในประเทศทางตะวนัตก การจดัระเบียบเรียบร้อยและการท าความสะอาด
สถานท่ีท างานนั้นไดป้ฏิบติักนัอยา่งมีระบบมากกวา่ในประเทศญ่ีปุ่น ในประเทศญ่ีปุ่นการจดัระเบียบ
เรียบร้อยในสถานท่ีท างานนั้นถือปฏิบติักนัเป็นกิจวตัรและเป็นเร่ืองของสามญัส านึก โดยในปี พ.ศ. 
2528 การจดัระเบียบในสถานท่ีท างานของญ่ีปุ่นไดถู้กเรียกว่า 5S และจากการศึกษาของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (2556, หน้า 1) พบว่า  5ส. คือ การจดัระเบียบและปรับปรุงสถานท่ีท างานหรือ
สภาพท างาน และงานของตนด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี ปลอดภยั มี
ระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อนัเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต และ“5ส.” มาจาก
ภาษาญ่ีปุ่น 5 ค า คือ (1) SEIRI (เซริ) คือ สะสาง หมายถึง การท าให้เป็นระเบียบโดยการแยกส่ิงท่ีไม่
จ  าเป็นกบัส่ิงท่ีจ  าเป็น (2) SEITON (เซตง) คือ สะดวก หมายถึง การวางของในท่ีท่ีควรอยู ่และเป็นการ
จดัวางส่ิงท่ีจ  าเป็นให้ง่ายต่อการหยิบใช้ รู้ไดท้นัทีว่าอยู่ท่ีใด (3) SEISO  (เซโซ) คือ สะอาด หมายถึง 
การท าความสะอาด การรักษาความสะอาดสถานท่ี เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ บริเวณทางเดินให้ปราศจากขยะ 
ฝุ่ นผงและเศษวสัดุ เป็นตน้ (4) SEIKETSU (เซเคทซึ) คือ สุขลกัษณะ/สร้างมาตรฐาน หมายถึง การ
รักษาความสะอาด โดยการรักษาสถานท่ีท างานให้สะอาดตา อนัเป็นผลมาจากการรักษา 3 ส. แรกให้ดี
อยูเ่สมอ (5) SHITSUKE (ชิทซึเคะ) คือ สร้างวินยั หมายถึง การฝึกให้เป็นนิสัยของพนกังานในระดบั
ต่างๆ และเป็นการรักษาและปฏิบติั 4 ส. หรือส่ิงท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ จนติดเป็นนิสัย (ส านักพฒันา
ธุรกิจการคา้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2556) 
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           2) จุดประสงค์ของกจิกรรม 5ส. 
           การด าเนินกิจกรรม 5ส. ไม่ใช่ท าเพื่อความสวยงามหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เท่านั้น หากแต่เพื่อการปรับปรุงด้านการเพิ่มการผลิตโดยประกอบด้วย (1) ด้านคุณภาพ (2) ด้าน
ประสิทธิภาพ (3) ดา้นความปลอดภยั และจากการศึกษาของคณะท างานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ในการท างาน ส านกังานอยัการสูงสุด (2554, หน้า 1-2) พบว่า แนวทางและหลกัการของ 5ส. นั้น มี
ท่ีมาจากความตอ้งการในการปรับปรุงกระบวนการท างานในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ
ท านองเดียวกบัการสร้างเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO , KAIZEN , LEAN เป็นตน้ โดยสร้างเป็น
หลกัการง่าย ๆ ต่อการปฏิบติัเป็น 5 ขั้นตอน คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสัย ซ่ึง
แมจ้ะดูเป็นหลกัการดา้นการจดัระเบียบส่ิงของภายในส านกังานหรือโรงงาน แต่ให้ทางผลลพัธ์แลว้   
5ส. นั้น มีจุดประสงคท่ี์ส าคญั 5 จุดประสงค ์คือ (เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ
คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส, 2553) 

1. จุดประสงค์เพื่อตรวจสอบหรือบ่งช้ีส่ิงผิดปกติ เป็นการจดัระเบียบสภาพของ
สถานท่ีท างานให้เป็นระบบ และท าให้พนักงานสามารถบ่งบอกหรือช้ีให้เห็นส่ิงท่ีผิดปกติได้ เช่น 
ต าแหน่งท่ีใช้วางอุปกรณ์เคร่ืองโทรสาร หากไม่พบเคร่ืองโทรสารวางอยู่ ท  าให้บ่งช้ีไดว้่า เกิดความ
ผดิปกติตอ้งตรวจสอบวา่หายไปหรือไม่ เป็นตน้ 

2. จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานท่ีท างานซ่ึงปลอดภยั (Safety Workplace) 
เป็นการจดัหมวดหมู่ส่ิงของอยา่งเป็นระบบและเป็นระเบียบ เพื่อการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภยัใน
สถานท่ีท างาน เช่น การจดัท าให้ไม่มีส่ิงของกีดขวางทางเดิน หรือการจดัการเคร่ืองมือและอุปกรณ์
สะอาดและถูกตรวจสอบอยูเ่สมอ เป็นตน้ 

3. จุดประสงค์เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต การจดัระเบียบส่ิงของภายใน
ส านกังาน ท าให้ตน้ทุนในการจดัการและจดัเก็บส่ิงของท่ีไม่ไดต้อ้งการใชห้มดไป เป็นการลดตน้ทุน
ไดป้ระการหน่ึง และบุคคลท่ีท างานมีความตั้งใจท างานเป็นทีม เป็นตน้ 

4. จุดประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีท างาน และเป็นประโยชน์
ตามท่ีหน่วยงานก าหนด โดยในการจดักิจกรรม 5ส. นั้น ในการด าเนินกิจกรรม จะตอ้งมีการอาศยั
ความมีส่วนร่วมของพนกังานในทุกภาคส่วน จึงจะส่งผลให้การจดักิจกรรม 5ส. ประสบความส าเร็จ 
ประกอบกบัการจดักิจกรรม 5ส. นั้น จะเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลการภายในองคก์ร 
การท างานเป็นทีม และการมุ่งท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ อนัเป็นสมรรถนะท่ีทุกองคก์รตอ้งการให้เกิด
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ข้ึน 
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         2.1.3   องค์ประกอบปัจจัยด้านองค์กรทีม่ีผลต่อกจิกรรม 5ส.  
                          กิจกรรม 5ส. หรือ 5S มีองค์ประกอบดา้นองค์กรท่ีส าคญั 7 ประการ (ตฤตณัย 
นพคุณและศิริชยั อระเอ่ียม. 2550, หนา้ 29) คือ 
                                  1. ทุกคนตอ้งมีส่วนเขา้ร่วม (participation by all) กิจกรรม 5ส. ตอ้งใหทุ้กคนเขา้
มีส่วนร่วมให้พนกังานเขา้ใจวา่ท าไมถึงตอ้งท ากิจกรรมน้ี และกิจกรรมน้ีจะช่วยเพิ่มผลผลิตใหอ้ยา่งไร 
โดยมีการก าหนดวนัเร่ิมตน้กิจกรรมใหท้ราบโดยทัว่กนั 
                                  2. ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารสูงสุด คือ ตอ้งให้ความส าคญั และสนับสนุนอย่าง
จริงจงั (top management commitment) ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งแสดงออกอยา่งชดัเจน ให้ความสนใจอยา่ง
จริงจงั และตอ้งประกาศอยา่งเป็นทางการใหท้ราบถึงความส าคญัของกิจกรรมน้ีโดยผูบ้ริหาร 
                                 3. ตอ้งมีการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์เพื่อกระตุน้ ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม   
5ส. (promoting activities) ควรจดัท าคู่มือ เอกสาร แผ่นพบั โปสเตอร์ ค าขวญั ข่าวสารให้ทราบถึง
ความส าคญัของกิจกรรม และเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพนกังาน  
                           3.1  ควรท าการอบรม  ท าความ เข้าใจกับพนักงาน ซ่ึ งการอบรม น้ีควร
ประกอบการดูงาน 5ส.ในโรงงาน ส านกังาน เพื่อใหพ้นกังานไดเ้ห็นตวัอยา่ง 
             3.2 ควรมีการตรวจพื้นท่ีเป็นระยะโดยผูบ้ริหารระดบัสูง ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
และคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบใหค้ าแนะน า 
                                   3.3 ทุกเดือนควรมีการทบทวน ตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรม โดยผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และคณะกรรมการเดินดูรอบโรงงาน ประเมินผลแต่ละแผนก ให้คะแนนและค าติชม และ
มอบรางวลั อีกทั้งเพื่อการปรับปรุงงานกิจกรรมต่อไป 
                                4. ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุน (supported by all) โดยคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งกระตุน้และแนะน าใหพ้นกังาน 
                                5. ผูบ้ริหารระดับสูงควรเดินดูโรงงานเป็นคร้ังคราว (one CEO should make a 
periodic factory tour in person) เพื่อให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการเพื่อแกไ้ขให้เหมาะสม รวมทั้งให้
ค  ายกยอ่งชมเชยแก่กลุ่มท่ีดีเด่น 
                               6. การเร่ิมตน้กิจกรรมตอ้งท าโดยพร้อมกนัและท าอยา่งจริงจงั หน่วยงานใหญ่อาจ
เร่ิมตน้ท าพื้นท่ีตวัอยา่งก่อน และใชพ้ื้นท่ีนั้นเป็นแบบอยา่งแก่แผนกอ่ืนๆทั้งบริษทั 
                               7. การด าเนินกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกบักิจกรรมปรับปรุงเพื่อพฒันาและยกระดบั
เป็นมาตรฐาน 
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2.2  กจิกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากดั  
        บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั เป็นบริษทัหน่ึงท่ีมีความตระหนกั และให้ความส าคญัต่อ
การพฒันาองคก์ร และพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยใชกิ้จกรรม 5ส. อนัเป็นผลมาจากในการศึกษาของ
บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั พบวา่ กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ในการบริหารงานของ
บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั และกิจกรรมดงักล่าว จะส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบและสถานท่ี
ท างานน่าอยู ่น่ามอง รวมถึงบุคลาการท่ีมีวนิยั ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัลูกคา้หรือผูม้าเยีย่ม
ชมผลิตภณัฑ์ บริษทัจึงมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานกิจการ 5ส. โดยก าหนดนโยบายให้ 5ส. เป็น
ส่วนหน่ึงของงานในหน้าท่ี และการท ากิจกรรม5ส. ไม่ใช่กิจกรรมท่ีท าๆ หยุดๆ แต่ต้องท าอย่าง
ต่อเน่ือง บริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะด าเนินการท ากิจกรรม5ส. ให้เป็นวฒันธรรมของบริษทัเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกคา้และผูมี้ส่วนได้เสีย ดงันั้น ในกิจกรรม  5ส. เป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงการท างาน
อย่างต่อเน่ืองของบริษัท เค เพาเดอร์เมทลั จ ากัด ท่ีจะเร่ิมต้นจากระดับพื้นฐานท่ีพนักงานทุกคน 
สามารถลงมือปฏิบติัไดใ้นทนัทีเลย และผลต่อมา คือ การจดัท าให้กิจกรรม 5ส. เป็นพื้นฐานของการ
สร้าง “องค์กรคุณภาพ” ท าให้สามารถพฒันาสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อเป็นองค์กรชั้นน าระดับ
ภูมิภาคและระดบัโลกต่อไปในอนาคต (บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั, 2557) 

 ซ่ึงจากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั มีการก าหนดแบบ
แผน และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม 5ส. คือ  

 (1) การก าหนดผงัโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกิจกรรม  5ส.  
 (2) ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 5ส.  
 (3) หนา้ท่ีและความรับผดิชอบคณะกรรมการ 5ส. 
 (4) ความหมายและหลกัการการด าเนินกิจการ 5ส.  
 (5) มาตรฐานโตะ๊ท างานและอุปกรณ์ส านกังาน  
 (6) มาตรฐานการจดัพื้นท่ีปฏิบติังาน สภาพแวดลอ้ม และอุปกรณ์  
 (7) มาตรฐานขนาด แบบอกัษรและการจดัท าป้าย  
 (8) ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 5ส.  

(9) ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส. ซ่ึงจากประเด็น 9 ประการขา้งตน้ ผูศึ้กษา
สามารถน าเสนอรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
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1. การก าหนดผงัโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกจิการ 5ส.  

 
 ภาพท่ี 1 แสดงผงัโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกิจการ 5ส. 
 
 ท่ีมา : บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั. 
 
 2. ขั้นตอนการด าเนินกจิกรรม  5ส.  
                                  ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม 5ส. กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งการให้ทุก
คนในหน่วยงานร่วมใจท า ซ่ึงการน ากิจกรรม 5ส.เข้ามาใช้ในสถานประกอบการจ าเป็นจะต้องมี
การศึกษา วางแผน เตรียมการท่ีดีก่อนท่ีจะน ากิจกรรม 5ส.ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง  จะท าให้เกิดพลังท่ีคอยกระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนเห็น
ความส าคญัของกิจกรรม 5ส.โดยกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดัแบ่งเป็นขั้นตอน 
ดงัน้ี (คู่มือ 5ส. บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั) 
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      ประกาศเป็นนโยบาย  เป็นเร่ืองส าคญัเป็นอย่างมากในทางจิตใจของพนักงาน 
และมีประโยชน์ในการบริหารกิจกรรมให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีหลายหน่วยงานน ากิจกรรม  
5ส.ไปใช ้แต่วา่ไม่ไดน้ าข้ึนเป็นนโยบายของฝ่ายบริหาร ท าให้พนกังานปฏิบติัก็ไม่แน่ใจ เพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดความลงัเลในหม่ีพนกังาน ฝ่ายบริหารจึงควรประกาศเป็นนโยบายอยา่งชดัเจนเขียนใส่กรอบ
ใหญ่ๆติดไวท่ี้ทางเขา้ของหน่วยงานลงนามโดยผูบ้ริหารสูงสุด เพื่อกระตุน้ให้พนกังานทุกระดบัเห็น
ความส าคญัของกิจกรรม อีกทั้งมีการจดัตั้งกลุ่มคณะกรรมการ 5ส. เพื่อคอยติดตามผลและรับผิดชอบ
กิจกรรมโดยตรง 

    ให้การอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ในการอบรมและพฒันาพนกังาน อาจท าไดโ้ดย
การน าพนกังานเขา้เยี่ยมหน่วยงานอ่ืนท่ีไดด้ าเนินกิจกรรม 5ส. มาก่อนหนา้นั้นแลว้ ซ่ึงจุดน้ีจะเป็นตวั
ช้ีแนะพนักงานบางคนท่ียงัไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการด าเนินงานท่ีได้รับฟังจากการอบรมข้างต้น
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากลูกนอ้งยงัไม่เขา้ใจหวัหนา้ ตอ้งท าตวัเป็นอาจารยท่ี์พร้อมจะให้ค  าปรึกษา และ
คอยกระจายความรู้ใหเ้ขา้ใจตรงกนั 

    จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์  เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นต้องมีการรณรงค์
ส่งเสริมเพื่อกระตุน้ให้พนกังานทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมให้เป็นไปดว้ยความพร้อมเพรียงต่อเน่ือง และ
พฒันายกระดบัความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ีท างาน เพราะกิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีทุกคน
ตอ้งท า ถ้าคนใดคนหน่ึงเพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามก็จะเกิดความเสียหายทั้งกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการรณรงคแ์ละกระตุน้ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 3 ประเภท 

    ก. เคร่ืองมือส่งเสริมกิจกรรม 5ส. (promotion tools) 
    - การติดตั้งโปสเตอร์ 5ส. อาจใหพ้นกังานคิดท ากนัเอง หรือแข่งขนัวาดภาพ 
    - ค  าขวญั 5ส. อาจจัดให้มีการประกวดค าขวญั และน าค าขวญัท่ีชนะมาจดัท า

โปสเตอร์ 
    - ข่าวกิจกรรม 5ส. เป็นเอกสารเผยแพร่การด าเนินกิจกรรม 5ส. ในหน่วยงาน

เพื่อใหพ้นกังานไดท้ราบข่าวความเล่ือนไหวภายในและภายนอก รวมทั้งมีเน่ือหาทางวชิาการแทรกอยู ่
ซ่ึงข่าว    5 ส. น้ีจะเป็นส่ือในการประกาศผล การประเมินความคืบหน้าของการด าเนินกิจกรรม 5ส. 
ในแต่ละช่วงท่ีตรวจติดตาม 5ส. ดว้ย 

    - เหรียญ 5ส. จดัท าเหรียญ 5ส. ติดหน้าอกเส้ือ แสดงถึงการด าเนินกิจกรรม 5ส. 
หรือเหรียญแสดงถึงผูติ้ดอยู่ในกลุ่มพื้นท่ีท่ีชนะเลิศการด าเนินกิจกรรม 5ส. ประจ าเดือน/ประจ า
โครงการของบริษทั 

 
 
 



 

 11 

    ข. เคร่ืองมือในการด าเนินการ (implementing tools)  
    - การประกวดขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั 5ส. กระตุน้ให้พนกังานน าเร่ือง 5ส. มาเขียน

เป็นขอ้เสนอแนะ 
    - ก าหนดวนั 5ส. เดือนละคร้ัง หรือก าหนดวนัท่ีแน่นอน 
    - การบนัทึกภาพควรท าเป็นประจ า อาจท าทุก 3 เดือน เพื่อใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง

และการเปล่ียนแปลงความกา้วหนา้เป็นล าดบั และจูงใจใหเ้กิดการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
    ค. เคร่ืองมือการประเมินผลกิจกรรม (evaluation tools) 
    - management by walking around เป็นการตรวจติดตามโดยผู ้บ ริหารสูงสุด

นอกจากสร้างความคุน้เคยระหว่างผูบ้ริหารและพนักงานแลว้ ยงัเป็นการแสดงถึงการเอาจริงเอาจงั
ของผูบ้ริหารอีกดว้ย  

    - morning check rally เป็นการตรวจสอบโดยผูบ้ริหารระดบัตน้/ระดบักลาง เดิน
ตรวจสอบสถานท่ีปฏิบติังานทุกเชา้ ทุกวนั 

     - การตรวจให้คะแนน เป็นส่ิงท่ีกระตุน้ส่งเสริมให้พนกังานร่วมมือร่วมใจกนัท า
กิจกรรม 5ส. ท่ีดีวิธีหน่ึง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการอบรม “เทคนิคการตรวจ 5ส.” ให้กบักรรมการทุกคน
ก่อนท าหนา้ท่ีตรวจ 5ส. มีตารางแสดงผลการใหค้ะแนนเพื่อเปรียบเทียบกบัคร้ังก่อนๆเพื่อดูการพฒันา
พื้นท่ีหรือยกระดบัมาตรฐาน 5ส. ของพื้นท่ีๆรวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง และ
ขอ้ดีเด่นท่ีควรยกยอ่งต่อไป 

    การตรวจประเมินผลกจิกรรม มี 2 ส่วน  
    ส่วนท่ี 1 คือ การให้คะแนนระดับผลการด าเนินกิจกรรม เช่น ระดับของความ

สะอาด การสะสาง หรือ การจดัสะดวก ความปลอดภยั และความร่วมมือร่วมใจ 
    ส่วนท่ี 2 คือ ขอ้เสนอแนะของกรรมการ พื้นท่ีจะตอ้งน าไปปรับปรุง หรือขอ้ดีเด่น

ท่ีพบ ซ่ึงสามารถน าไปเป็นตวัอยา่ง หรือก าหนดมาตรฐานต่อไป 
     การตั้ งมาตรฐาน เม่ือกลุ่มได้ด าเนินการจนเสร็จในหัวข้อนั้ นๆแล้ว จะต้อง

ตรวจสอบดูว่ามีหนทางปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าน้ีหรือไม่ ถา้เห็นว่าดีท่ีสุดแลว้ก็ให้ตั้งเป็นมาตรฐานไว ้
และจะตอ้งรักษามาตรฐานน้ีไวต้ลอดไป เช่น พื้นสะอาดไม่มีคราบน ้ ามนั ก็จะตอ้งไม่มีคราบน ้ ามนั
เปรอะเป้ือนตลอดไป  คือ เม่ือมีน ้ ามันเลอะเทอะก็ต้องจัดการเช็ดให้สะอาดทันท่ี หรือมีการตั้ ง
มาตรฐานบนโตะ๊ท างาน ดว้ยความเห็นชอบของสมาชิกทุกคนในพื้นท่ี และสมาชิกก็ตอ้งร่วมกนัรักษา
มาตรฐานนั้นไว ้เป็นตน้ 
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3. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบคณะกรรมการ 5ส.  
3.1 คณะกรรมการกลุ่มแผนงานและติดตามผล จะท าหนา้ท่ี คือ (1) การจดัท าแผน

หลักในการด าเนินกิจการ 5ส. รวมถึง จดัท าแผนรวม ทบทวน ติดตามการด าเนินงานกิจการ 5ส. 
ประจ าปี และก าหนดพฒันากิจกรรม 5ส. ประจ าปี เช่น จดักิจกรรม Big Cleaning Day วนัสะสาง วนั
สะดวก วนัสะอาด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามกิจกรรม 5ส. ท่ีไดก้  าหนดไว ้(2) ประสานงานกบั
คณะกรรมการกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อให้ค  าปรึกษาหรือแนะแนวทางการปฏิบติักิจกรรม 5ส. กบัผูท่ี้มีส่วนร่วม
ต่างๆ เป็นตน้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. ให้บุคลากรทุกระดบัทราบ และ
ปฏิบติัตาม 

3.2 คณะกรรมการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ จะท าหน้าท่ีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 
ความเคล่ือนไหวของการด าเนินกิจกรรม 5ส. เช่น การจดับอร์ดข่าวสาร ท าโปสเตอร์ หรือเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ 5ส. การจดัท าเสียงตามสาย ป้ายตวัวิ่ง แผ่นพบัเผยแพร่การด าเนินกิจการ 5ส. ของ
บริษทัฯ มอบใหผู้ส้นใจหรือผูท่ี้มาเยีย่มชม เป็นตน้ 

3.3 คณะกรรมการกลุ่มควบคุมโซนพื้นท่ี จะท าหนา้ท่ีในการจดัท าแผนผงั / แบ่ง
เขตพื้นท่ี 5ส. ในบริษัท และการก าหนดผู ้รับผิดชอบพื้นท่ีส่วนกลาง ก าหนดจุดติดต่อตั้ งป้าย/
สัญลกัษณ์ พื้นท่ีส่วนนกลาง เช่น ป้ายจราจร เส้นทางเดิน รวมถึงการส่งเสริม ผลกัดนั เพื่อพฒันาพื้นท่ี
ในการจดักิจกรรม 5ส. โดยการถ่ายภาพเปรียบเทียบก่อน และหลงัปรับปรุง ตลอดจนการให้ค  าปรึกษา
หรือแนะน าแนวทางการปฏิบติั 5ส. กบัผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. ทั้งหมด และหากพบปัญหาท่ี
จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ก็จะท าการประชุม เพื่อระดมสมองกลุ่ม ในการหาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

3.4 คณะกรรมการกลุ่มพฒันาและฝึกอบรม จะท าหน้าท่ีในการฝึกอบรมและ
พฒันาความรู้ให้กบัพนักงานในบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั เช่น การจดัหลกัสูตรตอบสนองต่อ
วตัถุประสงค์เป้าหมาย 5ส. ประจ าปี หรือการจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี เป็นตน้ รวมถึงมีการ
จดัหาวิทยากร ท่ีมีความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส. ให้มาเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรม ให้กบัพนกังานทุก
ระดบั และผูรั้บเหมา ตลอดจนการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรมเสร็จ และปรับปรุงหลกัสูตร
การฝึกอบรมคร้ังต่อไป 
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3.5 คณะกรรมการกลุ่มมาตรฐานและประเมินผล จะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ
และให้คะแนนการปฏิบติังานต่างๆ ของพนกังานตามกิจกรรม 5ส. และคณะกรรมการดงักล่าว จะมี
การก าหนดตวัช้ีวดั เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานของพนกังานใหม้ากยิง่ข้ึน  

3.6 เลขานุการ จะท าหนา้ท่ีติดต่อประสานงานภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ในการด าเนินกิจการ 5ส. และมีการจดัท าหลกัการ วิธีการ หรือขั้นตอนการท างานใน
ด้านต่างๆ ของการจดักิจกรรม 5ส. ข้ึน รวมถึงการสรุป/ บันทึกและแจกจ่ายผลการประชุมของ
คณะกรรมการ 5ส. ประจ าเดือน ใหก้บัผูบ้ริหารและหวัหนา้งานต่อไป  

 
4. ความหมายและหลกัการการด าเนินกจิการ 5ส.  

บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั จะมีแนวทางในการบริหารงานตามกิจกรรม 5ส. 
คือ 

4.1 ขั้นตอนการด าเนินการตามกิจกรรม 5ส. - สะสาง เป็นขั้นตอนท่ีทุกหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นส านักงานโรงงาน คลังพัสดุ เป็นต้น สามารถน าขั้นตอนการสะสางไปใช้ในการ
ปฏิบติังานได ้คือ (1) การส ารวจ / คน้หา ส่ิงของต่างๆ ในหน่วยงาน โดยเฉพาะบริเวณท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบ (2) การแยก / ตดัสินใจ แยกส่ิงของท่ีตอ้งการใชก้บัไม่ตอ้งการใชง้านออกจากกนั (3) การ
ขจดั/ลดความสูญเปล่า ส่ิงของท่ีไม่ตอ้งการทิ้ง/ขาย, งานท่ีคา้งตอ้งรีบท าให้เสร็จ, ของเสียก าหนดการ
แกไ้ข ตอ้งเนน้พื้นทุกจุดบริเวณท่ีท างาน, ตูเ้ก็บ เอกสาร, เคร่ืองมือ, อุปกรณ์, Locker, โต๊ะ (บน โต๊ะ, 
ใตโ้ต๊ะ, ล้ินชกั), เกา้อ้ี, ป้าย, รหสั, โคต๊, ผงัพื้นท่ี, ชั้นวางของ, คู่มือ, เอกสาร, ผลิตภณัฑ์, ภาชนะบรรจุ, 
เคร่ืองจกัร / เคร่ืองมือ / อุปกรณ์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ตูไ้ฟฟ้า / เคร่ืองปรับอากาศ ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไปของพื้นท่ี (มุมอบัของหอ้ง, มุมอบัต่างๆ) ทั้งภายในและภายนอกตวัอาคาร เป็นตน้ 

4.2 ขั้นตอนการด าเนินการตามกิจกรรม 5ส. – สะดวก เป็นขั้นตอนท่ีพนกังานใน
บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั จะตอ้งมีการด าเนินการ คือ (1) การจดัเก็บหรือจดัการวางส่ิงของอย่าง
เป็นหมวดหมู่ ใชห้ลกั 4 ป. (ปลอดภยั,ประสิทธิภาพ,ประกนัคุณภาพ, ประหยดัพื้นท่ี) (2) การก าหนด
สถานท่ีจดัเก็บหรือจดัวางใหช้ดัเจน (3) การก าหนดป้ายช้ีบ่งตรงตามระบุ (4) การก าหนดแผนผงัแสดง
สถานท่ีจดัเก็บ จดัวาง ของพื้นท่ีงาน (5) การเพิ่มความสามารถในการคนัหา, ทดลองจบัเวลาการหา
ของใชป้ระจ าวนั (6) การขจดัส่ิงกีดขวาง, ทางเดิน, ทางออก, อุปกรณ์ฉุกเฉิน (7) การวางส่ิงของซ้อน
ชั้น มีความสูงพอเหมาะ (8) การก าหนดปริมาณ, จ านวน และระยะเวลาท่ีเสร็จให้ชดัเจน (9) การเฝ้า
ระวงั/ป้องกนัความผดิพลาด โดยควบคุมดว้ยดว้ยการมองเห็น (VISUAL CONTROL) 
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4.3 ขั้นตอนการด าเนินการตามกิจกรรม 5ส. – สะอาด เป็นขั้นตอนท่ีพนกังานจะ
ท าการคน้หาส่ิงผิดปกติเพื่อบารุ่งรักษาเชิงป้องกนั ท าการก าจดัตน้เหตุของความสกปรก รวมถึงการ
บ ารุงรักษาด้วยตวัเอง ตลอดจนการก าหนดแผนท าความสะอาด และตรวจสอบพื้นท่ี เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ และพนักงานจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนด และพนักงานจะต้องมีความ
ตระหนกัวา่ความสะอาดของพื้นท่ี เป็นหนา้ท่ีของทุกคน 

4.4 ขั้นตอนการด าเนินการตามกิจกรรม 5ส. – สร้างมาตรฐาน เป็นขั้นตอนท่ี
พนักงานจะต้องท าการก าหนดขั้นตอนการท างานและค่าควบคุม เช่น การก าหนด- ขั้ นตอน
กระบวนการท่ีซับซ้อน โดยใช้ Flow chart เพื่อท าให้เกิดการอธิบายท่ีเข้าใจมากยิ่งข้ึน ส่วนการ
น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข ใหด้ าเนินการเป็นตาราง เพื่อท าใหง่้าย และเกิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

4.5 ขั้นตอนการด าเนินการตามกิจกรรม 5ส. – สร้างวินยั เป็นขั้นตอนท่ีพนกังาน
จะตอ้งมีความตระหนักถึงความสม ่าเสมอในการด าเนินการกิจการ 3ส แรกอย่างต่อเน่ือง โดยการ
รักษากฎระเบียบวินัยขององค์กรอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ จะให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม 
แนวคิด 5ส อยา่งต่อเน่ือง มีการตรวจสอบการท างานให้เสร็จตรงตามแผนก าหนด รวมถึงมีการสร้าง
วฒันธรรม และค่านิยมร่วมกัน โดยจดัการประชุมกลุ่มพื้นท่ี และตรวจประเมินตนเอง เพื่อการ
ปรับปรุง และใหพ้นกังานสามารถน าเสนอผลงานตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 

5. มาตรฐานโต๊ะท างานและอุปกรณ์ส านักงาน  
บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั จะมีการก าหนดมาตรฐานโต๊ะท างานและอุปกรณ์

ส านกังาน คือ บนโต๊ะท างานสามารถมีส่ิงของเหล่าน้ีไวค้รอบครอง ซ่ึงบางชนิดจะมีหรือไม่มีก็ไดแ้ละ
บนโตะ๊ท างาน แต่จะตอ้งมีความสะอาดและเป็นระเบียบอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ 

บนโตะ๊ท างาน ประกอบดว้ย 
1. ปฏิทินตั้งโตะ๊     1 เล่ม / โตะ๊ 
2. ท่ีใส่กระดาษบนัทึก    1 ท่ี / แผนก 
3. ถว้ยกาแฟ 1 แกว้น ้า 2    1 ชุด / คน 
4. ตะกร้าใส่เอกสารเขา้-ออก    1 ชุด / คน 
5. คอมพิวเตอร์     1 ชุด / คน 
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ส่วนล้ินชักเก็บอุปกรณ์ท างานสามารถมีส่ิงของเหล่านั้นไวค้รอบครอง ซ่ึงบาง
ชนิดจะมีหรือไม่มีก็ไดแ้ละในล้ินชกั แต่จะตอ้งมีความสะอาดและเป็นระเบียบอยูเ่สมอ 

1. ปากกาสี    1 ดา้ม / คน 
2. ดินสอ / ไส้ดินสอ อยา่งละ    1 ดา้ม / ซอง 
3. ยางลบดินสอ/ลบหมึก    1 กอ้น / คน 
4. ท่ีเยบ็กระดาษ (แมก็ซ์ เล็ก/ใหญ่)   1 อนั / แผนก 
5. ลวดเสียบกระดาษ    1 กล่อง / แผนก 
6. ท่ีเจาะกระดาษ     1 อนั / แผนก 
7. ท่ีหนีบกระดาษ     1 กล่อง / แผนก 
8. ปากการสีสะทอ้นแสง สีละ    1 ดา้ม / คน 
9. กรรไกร     1 อนั / แผนก 
10. คดัเตอร์     1 อนั / แผนก 
11. กล่อง/ถาดใส่ดินสอ/ปากกา    1 ถาด / แผนก 
12. กล่องใส่นามบตัรส่วนตวั    1 กล่อง / คน 
13. แท่นเทปใส     1 แท่น 
14. เคร่ืองคิดเลข     1 เคร่ือง / คน 
มาตรฐานอ่ืนๆ (ตามความสะดวกและเหมาะสม) 
1. ตะกร้า/ถงัขยะ (ไม่จ  าเป็นตอ้งมีทุกคน)   1 ใบ / คน 
2. มีช่ือเจา้ของโตะ๊/ผูรั้บผดิชอบดา้นซา้ยหรือขวามือ  1 ป้าย / โตะ๊ 
3. เกา้อ้ีใหมี้หมอนรองนัง่หรือพิงได ้(ถา้มี)   1 ใบ / คน 
4. โทรศพัท ์ตีกรอบหรือก าหนดจุดวาง   1 จุด / แผนก 
5. ท่ีแขวนอุปกรณ์ท าความสะอาด (ไมก้รวด, ท่ีตกัขยะ) 1 จุด / แผนก 
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6. มาตรฐานการจัดพืน้ทีป่ฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม และอุปกรณ์  
6.1 ผนัง, ฝ้า, ประตู , หน้าต่าง, กระจก ไม่ควรมีสติกเกอร์ กระดาษโน๊ต และใบ

ประกาศ และไม่วางส่ิงของริมหนา้ต่าง หรือกีดขวางทางเขา้ออกของประตู ประกอบกบัการจดัสายไฟ 
ควรจดัใหเ้รียบร้อย สวยงาม ปลอดภยั และมีการก าหนดผูรั้บผดิชอบ 

6.2 สภาพแวดล้อมของพื้นท่ี, จุดบริเวณท างาน จะตอ้งมีการจดัท าป้ายบอกช่ือ
หน่วยงาน หรือขอ้ความช้ีบ่งท่ีจ  าเป็นให้ชดัเจน เพื่อให้พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ และจดัการ
ความสะอาดของพื้นท่ีของตนเอง รวมถึงการดูแลสภาพต่างๆ ในหน่วยงานให้มีความปลอดภยัอยู่
เสมอ 

6.3 ทางเดิน ควรมีป้ายบอกทางเดินพื้นท่ีต่างระดบั ระวงัล่ืน หรืออ่ืนๆ ตามสภาพ
ความเหมาะสม และมีป้ายบอกทางเดิน หรือเส้นแสดงขอบเขตทางเดิน บนัได บอกทางข้ึน - ลง ระวงั
ล่ืน ประกอบกบัทางเดินออกสู่ภายนอกตอ้งสะดวกไม่เป็นอุปสรรคในกรณีฉุกเฉิน และมีความกวา้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 80 cm รวมถึงหา้มวางสารไวไฟบริเวณทางเดินออกภายนอก เป็นตน้  

6.4 อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรมีสภาพเรียบร้อย ไม่ช ารุด และมีสภาพปลอดภยั ไม่มี
ส่ิงของไม่จ  าเป็นวางอยู ่หรือกีดขวางบริเวณตูไ้ฟฟ้า และควรมีป้ายบอกวธีิใช ้เพื่อแสดงสถานะ การใช้
งาน – เลิกใช้ ส่วนเต้าเสียบสายไฟฟ้าต่อกนัมากให้เขียนช่ืออุปกรณ์ท่ีปลั๊กไฟรวมถึงการก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ และทางเดินในกรณีฉุกเฉิน ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 80 cm 

6.5 การจดัเก็บผลิตภณัฑ์ และภาชนะบรรจุ จะตอ้งมีป้ายช้ีบ่งบอกช่ือ, ชนิด และ
สถานะของผลิตภณัฑ์ และภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน มีการก าหนดพื้นท่ีจดัเก็บ และภาชนะบรรจุ มี
การก าหนดมาตรฐานการกองเก็บ การวางซ้อนท่ีมีความสูงตอ้งมีความปลอดภยั มีการแบ่งแยกเก็บ
ของดี - เสีย ชดัเจน และจดัวางใหเ้ป็นระเบียบ 

6.6 เคร่ืองมือ, เคร่ืองจกัร จะตอ้งมีป้ายช่ือผูรั้บผิดชอบประจ าเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
และในบริเวณนั้น ตอ้งไม่มีส่ิงของท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หรือของไม่จ  าเป็นวางบนเคร่ืองจกัร ส่วนการดูแล
เคร่ืองจกัร และบริเวณโดยรอบของเคร่ืองจกัรให้สะอาด เรียบร้อย ดูเหมือนใหม่อยูเ่สมอ ประกอบกบั
มีป้ายบ่งบอก กรณีไม่ใช้งานซ่อม , ปรับปรุง จุดอนัตรายเวลาเดินเคร่ือง และควรมี Visual Indicator 
เพื่อควบคุมแสดงสถานะความมีอยู่ ในระดบัปกติ หรือมี Visual Control เพื่อควบคุมถึงการท างาน
ปกติ-ผดิปกติ ของเคร่ืองจกัร และควรมีเส้นขอบเขตของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
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6.7 พื้นท่ี/บริเวณจดัเก็บเคมี, น ้ ามัน, วตัถุอันตราย จะต้องมีป้ายช้ีบ่งสถานะ, 
ภาชนะบรรจุ และแสดงสถานท่ีอยา่งชดัเจน ส่วนบริเวณเก็บสารเคมี ตอ้งมี MSDS จดัเก็บ หรือติดอยู่
ดว้ย และการจดัเก็บสารเคมี น ้ ามนัท่ีเปิดใชค้วรมีถาดรองการหก หยด ร่ัวไหลลงพื้น ประกอบกบัการ
จดัเก็บ แยกกลุ่ม แก๊ส, สารเคมี ตามขอ้ก าหนดการจดัเก็บสารเคมี และวตัถุอนัตราย รวมถึงบริเวณเก็บ
สารไวไฟ ตอ้ง อยูห่่างจากแหล่งเกิดประกายไฟ ส่วนสถานท่ีเก็บสารเคมีตอ้งมีความปลอดภยั และมี
ป้ายเตือนอนัตราย หรือ ป้ายหา้ม เป็นตน้ 

6.8 ตู้ใส่เอกสาร, ชั้นวางของ, อุปกรณ์ , Locker จะต้องมีดัชนี / ป้ายบ่งบอก
สถานะของช่อง / ชั้น ส่วนแฟ้มท่ีใส่ ตอ้ง เรียงเป็นหมายเลข / อกัษร หรือ ก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน
ตนเอง ซ่ึงในการจดัวางเป็นระเบียบ สะดวกง่ายต่อการใช้งาน หายก็รู้ แลดูงามตา รวมถึงไม่วาง
อุปกรณ์, เคร่ืองมือ หรือ เอกสารบนหลงัตู ้และมีการก าหนดผูรั้บผดิชอบ อยา่งชดัเจน 

7. มาตรฐานขนาด แบบอกัษรและการจัดท าป้าย  
                           มาตรฐานขนาดแบบอกัษร และการจดัท าป้ายนั้น จะมีหลกัการ คือ (1) ตอ้งใช้ Font 
Angsana UPC (2) พื้นท่ีของป้ายจะตอ้งเป็นสีเหลือง และตวัอกัษรจะตอ้งเป็นสีด า (3) ขนาดตวัอกัษร
จะตอ้งมีขนาดท่ีใหญ่ มองเห็นไดใ้นระยะไกล  

8. ตัวช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินกจิกรรม 5ส. 
บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากัด มีการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนิน

กิจกรรม 5ส. ประกอบดว้ย 
8.1 ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม 5ส.  

P: Productivity   การเพิ่มผลผลิต 
Q: Quality   คุณภาพ 
C: Cost   ราคา 
D: Delivery   การส่งมอบ 
S: Safety   ความปลอดภยั 
M: Moral   ขวญัและก าลงัใจ 
E: Environment  สภาพแวดลอ้ม 
E: Ethic   จรรยาบรรณ 
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8.2 ตวัช้ีวดัความส าเร็จของกิจกรรม 5ส. เช่น 
- จ  านวนคร้ังท่ีเอกสารผดิพลาดหรือตอ้งแกไ้ขเอกสารใหม่ 
- จ  านวนคร้ังท่ีหาเอกสารไม่เจอ 
- จ  านวนคร้ังท่ีหาเอกสารสูญหาย 
- จ  านวนขอ้ร้องเรียน 
- จ  านวนคร้ังคร้ังท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตาม WI 
- จ  านวนคร้ังท่ีท าผดิกฎระเบียบ หรือกฎหมาย 
- มูลค่าสินทรัพยท่ี์สูญหายหรือรายการทรัพยสิ์นท่ีไม่ตรงกบัทะเบียน 
- จ  านวนคร้ังท่ีอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย 
- ร้อยละความพึงพอใจของลูกคา้ 

                             9. ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท ากจิกรรม 5ส. ( บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั) 
                                 การท ากิจกรรม 5ส. จะประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงไร ข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญั    
2 ดา้น คือ ดา้นบุคคลและดา้นการด าเนินงาน 
                                ด้านบุคคล 
                                ผู้บริหารระดับสูง 

                  1. ตอ้งให้ความส าคญัและสนับสนุนอย่างจริงจงั โดยถือว่าการท ากิจกรรม 5ส. 
เป็นส่วนหน่ึงของการท างานปกติ 

                  2. ตอ้งเอาใจใส่เขา้ไปมีส่วนร่วม อาทิ เป็นประธานกรรมการ 5ส. ของหน่วยงาน 
และคอยติดตามผลอยูต่ลอดเวลา 

                  3. ตอ้งท าหนา้ท่ี ดงัน้ี 
                  1) ท าตนให้เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการท า 5ส. เช่น ลงมือสะสาง และท าความสะอาด

ร่วมกบั เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
                 2) ตรวจสอบการด าเนินงาน 5ส. ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ 
                 3) ชมเชยหน่วยงานท่ีท า 5ส. ไดผ้ลดี 

                                ผู้ปฏิบัติงาน 
                 1. ทุกคนตอ้งมีความเขา้ใจหลกัการขั้นตอน วธีิการท ากิจกรรม 5ส. 
                 2. ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมเป็นผูจ้ดัท ากิจกรรม 5ส. (ไม่มีผูส้ังเกตการณ์) 
 
 
 



 

 19 

                               ด้านการด าเนินงาน 
                1. ตอ้งมีการให้การศึกษาอบรมเพื่อสร้างความเขา้ใจการท ากิจกรรม 5ส. ให้ทุกคน

ในหน่วยงานทราบรวมทั้งจดัให้มีการศึกษาดูงานท่ีสามารถเป็นตวัอย่างได ้รวมทั้งขจดัขอ้สงสัยทั้ง
ปวง ต่อค าถามท่ีวา่ท าไมตอ้งท า 5ส. 

                2. มีการก าหนดมาตรฐาน และปรับระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึน 
                3. มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบรายงานผลความคืบหน้า

ของกิจกรรม 5 ส ใหท้ราบทัว่กนั 
                4. จดัให้มีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์เพื่อกระตุน้ส่งเสริมการท ากิจกรรม 5ส. เป็น

ประจ า เช่น 
                   - จดัท าป้าย ค าขวญั โปสเตอร์ กระดานข่าว 

                                 - จดัท าคู่มือ แผน่พบั และเอกสารเผยแพร่ 
                                  - การตรวจพื้นท่ีเป็นระยะโดยผูบ้ริหาร เช่น การจดัให้มีกิจกรรม Morning Rally 
โดยไม่บอกล่วงหน้า เม่ือผูบ้ริหารตรวจพื้นท่ีใดแลว้ อาจให้ขอ้สังเกต/ตกัเตือน ในรูปสัญลกัษณ์เช่น 
ติดโบวแ์ดงท่ีโตะ๊ท่ีรกรุงรังเพื่อให้เจา้ของโตะ๊ปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

               5. ท ากิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมอ่ืน อาทิ กิจกรรมปรับปรุง หรือระบบ
ขอ้เสนอแนะส าคญั 
 ดงันั้น  จากคู่มือ 5 ส. ของบริษทั เคเพาเดอร์เมทัล จ ากดั  ผูศึ้กษาสามารถสรุปกรอบ
แนวคิดการศึกษา ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อกิจกรรม 5 ส ของบริษทัฯ ไดด้งัน้ี 
 1) ดา้นบุคคล  ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงและผูป้ฏิบติังาน 
      การศึกษาความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5 ส.  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. 
 2) ด้านการด า เนินงาน   ศึกษาความ คิดเห็นของพนักงาน ท่ี มี ต่อการรับ รู้ข่ าว
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5 ส. การฝึกอบรมกิจกรรม 5 ส. และการประเมินผลกิจกรรม 5 ส.   
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2.3  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 รัตน์   ใบกระเบา (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 

5ส. ของพนักงานบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จ ากัด เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จาก
พนกังานจ านวน 405 คน โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. ทฤษฎีความตอ้งการ และทฤษฎี
สองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก พบว่าปัจจยัท่ีมีผลมีต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวม
พนกังานเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ดา้นการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน ด้านการท ากิจกรรม 5ส. และด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. ส่วน
ปัจจยัด้านการฝึกอบรม 5ส. พนักงานเห็นด้วยว่ามีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส. อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีการน าหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีเป็นประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนกังาน เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และจะไดน้ าความรู้ ความเขา้ใจท่ีไดรั้บมาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งหรือจดัสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมคุณภาพ 5ส. เพื่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก 
ปรับปรุง ภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างานให้น่าอยู ่มีความปลอดภยัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน นอกจากน้ี ในการศึกษาพบว่า ปัจจยัต่างๆนั้นตอ้งได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร มีการ
ก าหนดเป้าหมายชัดเจน และตอ้งมีนโยบายลงไปสู่ ระดบัพนักงานในบริษทั มีการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจ และความเช่ือมัน่ในตวัพนกังาน 

 ภูชิต สงวนศิลป์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนิน
กิจกรรม 5ส. อย่างต่อเน่ืองของบริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากดั(มหาชน) สาขา
ล าพูน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากพนักงานจ านวน 150 ราย โดยใช้แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับกิจกรรม 5ส. พบว่า พนักงานท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส. 
โดยรวมในระดบัมากอนัประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ดา้นวิชาการ ดา้นตรวจ
ประเมิน ด้านประชาสัมพนัธ์ และด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับความ
คิดเห็นสูงสุด 3 อนัดบัคือ ปัจจยัดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ดา้นมาตรฐาน และดา้นการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน ซ่ึงบริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากัด(มหาชน) สาขาล าพูน ควร
รักษาและยกระดบัการด าเนินกิจกรรมท่ีท าอยูใ่หไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง และจากการศึกษาพบวา่พนกังานให้
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นวชิาการและประชาสัมพนัธ์เป็นอนัดบัสุดทา้ย ผูต้อบแบบสอบถามให้
ขอ้เสนอแนะว่าควรให้ความส าคญักบัทั้ง 2 ปัจจยัน้ีเพิ่มเติม เพื่อจะได้เป็นการกระตุ้นให้พนักงาน
ด าเนินกิจกรรม 5ส. ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 สายฝน สุขสม (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของพนกังานต่อกิจกรรม 5ส. กรณีศึกษา 
บริษทัศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน)  สาขากาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถามจากพนกังานของบริษทัศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) สาขากาญจน
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ดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ  านวน 125 คน พบวา่ ทศันคติของพนกังานต่อกิจกรรม 5ส.โดยรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นด้วย เม่ือศึกษาระดบัทศันคติของพนักงานต่อกิจกรรม 5ส. จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
โดยรวมพบวา่ พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุการ
ท างาน ต าแหน่งงาน สังกดั หนา้ท่ีดูแลสนบัสนุนการปฏิบติักิจกรรม 5ส. และการเป็นคณะกรรมการ
กิจกรรม 5ส. มีระดบัทศันคติโดยรวมต่อกิจกรรม 5ส. แตกต่างกนั นอกจากน้ี การศึกษาความสัมพนัธ์
ของปัจจยัทางด้านองค์กรกบัทศันคติของพนักงานต่อกิจกรรม 5ส. พบว่า ปัจจยัทางด้านองค์กรมี
ความสัมพนัธ์ กบัทศันคติของพนกังานต่อกิจกรรม  5ส. ในทิศทางเดียวกนั 

 
 

 


