บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาเรื่ อง ความคิ ดเห็ นของพนักงานที่ มี ต่อกิ จกรรม 5ส.ของบริ ษ ทั เค เพาเดอร์
เมทัล จากัด ได้นาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมมาใช้ในการศึกษาดังนี้
2.1 แนวคิด และทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความคิดเห็น
1) ความหมายของความคิดเห็น (Attitude)
กุณฑลี เวชสาร (2551, หน้า 107-110) ได้ให้คานิ ยามไว้วา่ ความคิดเห็ นยังเป็ นสิ่ งที่อยู่
ภายในความนึ กคิดของมนุ ษย์ ความคิดเห็นจะต้องบังเกิดขึ้นกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งไม่วา่ จะเป็ นวัตถุสิ่งของ
ทั้ง สิ่ งที่ จบั ต้อ งได้และจับ ต้องไม่ ได้ สิ่ งที่ จบั ต้องไม่ ไ ด้ เช่ น ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อศาสนาหรื อลัท ธิ
ความคิ ด ต่ า งๆ เป็ นต้น โดยทั่ว ไปความคิ ด เห็ น ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 3 ประการคื อ (1)
องค์ประกอบด้านสติปัญญา (Cognitive Component) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ของคนที่
มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งจะช่วยในการประเมินค่าและสรุ ปผลต่อสิ่ งเร้าต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ตอ้ งแน่ใจว่าผูท้ ี่
ถู ก วัด ความคิ ด เห็ น มี ค วามรู ้ ใ นเรื่ องที่ ต้ อ งการจะวัด ความคิ ด เห็ น เป็ นอย่ า งดี จึ ง จะวัด ได้ (2)
องค์ประกอบด้านอารมณ์ หรื อความรู้สึ ก (Affective Component) สามารถแสดงออกด้วยความรู้ สึ ก
รั ก -เกลี ย ด ชอบ-ไม่ ช อบ เห็ น ด้ ว ย-ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ เฉยๆ ซึ่ งความรู ้ สึ กนี้ เมื่ อ เกิ ด ขึ้ นแล้ ว จะ
เปลี่ ยนแปลงได้ยาก (3) องค์ป ระกอบด้านความโน้มเอียงของพฤติ กรรม (Behavioral Component)
เป็ นความโน้มเอียงของพฤติกรรมที่จะกระทาหรื อไม่กระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความคิดหรื อ
ความรู้สึกของบุคคลที่ได้มาจากการประเมินผล
2) ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความคิดเห็น
ที นิวคอมบ์ (T. Newcomb, 1965 : 107) ได้กล่าวถึง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความคิดเห็น คือ
การเปลี่ยนแปลงของความคิดเห็นจะขึ้นกับปั จจัยหลายประการคือ
1. การจูงใจทางด้านร่ างกาย (biological motivations) ความคิดเห็ นจะเกิ ดขึ้นเมื่อบุ คคล
ใดบุคคลหนึ่ งกาลังดาเนิ นการตอบสนองความต้องการหรื อแรงผลักดันพื้นฐานทางร่ างกายอยู่ บุคคล
ดังกล่ าวจะสร้ างความคิ ดเห็ นที่ ดีต่อบุ คคลหรื อสิ่ งของที่ สามารถช่ วยให้บุ คคลมี โอกาสตอบสนอง
ความต้องการของตนได้ และในทางตรงกันข้ามจะสร้ างความคิดเห็ นที่ ไม่ดีต่อสิ่ งของหรื อบุ คคลที่
ขัดขวางมิให้บุคคลตอบสนองความต้องการได้
4

2. ข่าวสารข้อมูล (information) ความคิดเห็นจะมีพ้ืนฐานมาจากข่าวสารข้อมูลที่แต่ละคน
ได้รับ และนามาแปรผลด้วยกลไกต่างๆ ตามประสบการณ์ในการมองเห็น และการเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ
(selective perception) ข่าวสารข้อมู ล บางส่ วนที่ เข้ามาสู่ ตวั บุ คคลจะท าให้ บุ ค คลนั้น เก็ บ ไปคิ ดและ
สร้างเป็ นความคิดเห็นขึ้นมาได้
3. การเข้าเกี่ ยวข้องกับกลุ่ม (group affiliation) ความคิ ดเห็ นบางอย่างอาจจะมาจากกลุ่ ม
ต่างๆ ที่บุคคลนั้นเกี่ยวข้องอยูด่ ว้ ย เช่น ครอบครัว เพื่อนร่ วมงาน และกลุ่มสังคมต่างๆทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม เป็ นต้น
4. ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์ ของบุคคลที่มีต่อวัตถุสิ่งของมีส่วนสาคัญที่
ทาให้เกิดการตีค่าสิ่ งที่ได้มีประสบการณ์มาจนกลายเป็ นความคิดเห็นได้
5. ลักษณะท่าทาง (personality) มีผลทางอ้อมที่สาคัญในการสร้างความคิดเห็ นให้กบั ตัว
บุคคลได้ดว้ ย
2.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.
1) ความเป็ นมาของกิจกรรม 5ส.
กิจกรรม 5ส. เป็ นเรื่ องความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการทาความสะอาดในสถานที่
ทางานถือเป็ นความจาเป็ นในประเทศทางตะวันตก การจัดระเบียบเรี ยบร้อยและการทาความสะอาด
สถานที่ทางานนั้นได้ปฏิบตั ิกนั อย่างมีระบบมากกว่าในประเทศญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่นการจัดระเบียบ
เรี ยบร้ อยในสถานที่ทางานนั้นถื อปฏิ บตั ิกนั เป็ นกิ จวัตรและเป็ นเรื่ องของสามัญสานึ ก โดยในปี พ.ศ.
2528 การจัดระเบี ยบในสถานที่ ทางานของญี่ ปุ่นได้ถูกเรี ยกว่า 5S และจากการศึกษาของสานักงาน
เลขาธิ การวุฒิสภา (2556, หน้า 1) พบว่า 5ส. คื อ การจัดระเบี ยบและปรั บปรุ งสถานที่ ทางานหรื อ
สภาพท างาน และงานของตนด้วยตนเอง เพื่ อก่ อให้เกิ ดสภาพแวดล้อมการท างานที่ ดี ปลอดภัย มี
ระเบียบเรี ยบร้อย มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ อันเป็ นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิ ต และ“5ส.” มาจาก
ภาษาญี่ปุ่น 5 คา คือ (1) SEIRI (เซริ ) คือ สะสาง หมายถึ ง การทาให้เป็ นระเบียบโดยการแยกสิ่ งที่ไม่
จาเป็ นกับสิ่ งที่จาเป็ น (2) SEITON (เซตง) คือ สะดวก หมายถึง การวางของในที่ที่ควรอยู่ และเป็ นการ
จัดวางสิ่ งที่จาเป็ นให้ง่ายต่อการหยิบใช้ รู ้ ได้ทนั ทีว่าอยู่ที่ใด (3) SEISO (เซโซ) คือ สะอาด หมายถึง
การทาความสะอาด การรักษาความสะอาดสถานที่ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ บริ เวณทางเดินให้ปราศจากขยะ
ฝุ่ นผงและเศษวัสดุ เป็ นต้น (4) SEIKETSU (เซเคทซึ ) คือ สุ ขลักษณะ/สร้างมาตรฐาน หมายถึ ง การ
รักษาความสะอาด โดยการรักษาสถานที่ทางานให้สะอาดตา อันเป็ นผลมาจากการรักษา 3 ส. แรกให้ดี
อยูเ่ สมอ (5) SHITSUKE (ชิทซึ เคะ) คือ สร้างวินยั หมายถึง การฝึ กให้เป็ นนิสัยของพนักงานในระดับ
ต่างๆ และเป็ นการรักษาและปฏิ บตั ิ 4 ส. หรื อสิ่ งที่ กาหนดไว้ขา้ งต้น จนติ ดเป็ นนิ สัย (สานักพัฒนา
ธุ รกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556)
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2) จุดประสงค์ ของกิจกรรม 5ส.
การดาเนิ นกิ จกรรม 5ส. ไม่ใช่ ทาเพื่อความสวยงามหรื อความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย
เท่ านั้น หากแต่ เพื่ อการปรั บ ปรุ งด้านการเพิ่ ม การผลิ ตโดยประกอบด้วย (1) ด้านคุ ณ ภาพ (2) ด้าน
ประสิ ทธิภาพ (3) ด้านความปลอดภัย และจากการศึกษาของคณะทางานโครงการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
ในการทางาน สานักงานอัยการสู งสุ ด (2554, หน้า 1-2) พบว่า แนวทางและหลักการของ 5ส. นั้น มี
ที่มาจากความต้องการในการปรับปรุ งกระบวนการทางานในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ทานองเดี ยวกับการสร้ างเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เช่ น ISO , KAIZEN , LEAN เป็ นต้น โดยสร้างเป็ น
หลักการง่าย ๆ ต่อการปฏิบตั ิเป็ น 5 ขั้นตอน คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุ ขลักษณะ และสร้างนิ สัย ซึ่ ง
แม้จะดูเป็ นหลักการด้านการจัดระเบียบสิ่ งของภายในสานักงานหรื อโรงงาน แต่ให้ทางผลลัพธ์แล้ว
5ส. นั้น มีจุดประสงค์ที่สาคัญ 5 จุดประสงค์ คือ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ
คู่มือการดาเนินกิจกรรม 5ส, 2553)
1. จุ ดประสงค์เพื่ อตรวจสอบหรื อ บ่ งชี้ สิ่ ง ผิดปกติ เป็ นการจัด ระเบี ย บสภาพของ
สถานที่ ทางานให้เป็ นระบบ และทาให้พนักงานสามารถบ่งบอกหรื อชี้ ให้เห็ นสิ่ งที่ ผิดปกติ ได้ เช่ น
ตาแหน่ งที่ ใช้วางอุปกรณ์ เครื่ องโทรสาร หากไม่พบเครื่ องโทรสารวางอยู่ ทาให้บ่งชี้ ได้ว่า เกิ ดความ
ผิดปกติตอ้ งตรวจสอบว่าหายไปหรื อไม่ เป็ นต้น
2. จุ ดประสงค์เพื่ อส่ งเสริ ม ให้เป็ นสถานที่ ท างานซึ่ งปลอดภัย (Safety Workplace)
เป็ นการจัดหมวดหมู่สิ่งของอย่างเป็ นระบบและเป็ นระเบียบ เพื่อการส่ งเสริ มให้เกิดความปลอดภัยใน
สถานที่ ทางาน เช่ น การจัดทาให้ไม่มีสิ่งของกี ดขวางทางเดิ น หรื อการจัดการเครื่ องมือและอุปกรณ์
สะอาดและถูกตรวจสอบอยูเ่ สมอ เป็ นต้น
3. จุ ด ประสงค์เพื่ อ การลดต้น ทุ น และเพิ่ ม ผลผลิ ต การจัด ระเบี ย บสิ่ ง ของภายใน
สานักงาน ทาให้ตน้ ทุนในการจัดการและจัดเก็บสิ่ งของที่ไม่ได้ตอ้ งการใช้หมดไป เป็ นการลดต้นทุน
ได้ประการหนึ่ง และบุคคลที่ทางานมีความตั้งใจทางานเป็ นทีม เป็ นต้น
4. จุ ดประสงค์เพื่ อสร้ างการมี ส่ วนร่ วมของบุ ค ลากรที่ ท างาน และเป็ นประโยชน์
ตามที่ หน่ วยงานกาหนด โดยในการจัดกิ จกรรม 5ส. นั้น ในการดาเนิ นกิ จกรรม จะต้องมี การอาศัย
ความมีส่วนร่ วมของพนักงานในทุกภาคส่ วน จึงจะส่ งผลให้การจัดกิ จกรรม 5ส. ประสบความสาเร็ จ
ประกอบกับการจัดกิจกรรม 5ส. นั้น จะเป็ นการเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของบุคลการภายในองค์กร
การทางานเป็ นทีม และการมุ่งทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อันเป็ นสมรรถนะที่ทุกองค์กรต้องการให้เกิด
มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

6

2.1.3 องค์ ประกอบปัจจัยด้ านองค์ กรทีม่ ีผลต่ อกิจกรรม 5ส.
กิ จกรรม 5ส. หรื อ 5S มีองค์ประกอบด้านองค์กรที่ส าคัญ 7 ประการ (ตฤตณัย
นพคุณและศิริชยั อระเอี่ยม. 2550, หน้า 29) คือ
1. ทุกคนต้องมีส่วนเข้าร่ วม (participation by all) กิจกรรม 5ส. ต้องให้ทุกคนเข้า
มีส่วนร่ วมให้พนักงานเข้าใจว่าทาไมถึงต้องทากิจกรรมนี้ และกิจกรรมนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้อย่างไร
โดยมีการกาหนดวันเริ่ มต้นกิจกรรมให้ทราบโดยทัว่ กัน
2. ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หารสู งสุ ด คือ ต้องให้ความสาคัญ และสนับสนุ นอย่าง
จริ งจัง (top management commitment) ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดต้องแสดงออกอย่างชัดเจน ให้ความสนใจอย่าง
จริ งจัง และต้องประกาศอย่างเป็ นทางการให้ทราบถึงความสาคัญของกิจกรรมนี้ โดยผูบ้ ริ หาร
3. ต้องมีการจัดกิ จกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุน้ ส่ งเสริ มการดาเนิ นกิจกรรม
5ส. (promoting activities) ควรจัดท าคู่ มือ เอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ค าขวัญ ข่าวสารให้ทราบถึ ง
ความสาคัญของกิจกรรม และเพื่อเรี ยกร้องความสนใจจากพนักงาน
3.1 ควรท าการอบรม ท าความเข้ า ใจกั บ พนั ก งานซึ่ งการอบรมนี้ ควร
ประกอบการดูงาน 5ส.ในโรงงาน สานักงาน เพื่อให้พนักงานได้เห็นตัวอย่าง
3.2 ควรมี การตรวจพื้ นที่ เป็ นระยะโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอก
และคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบให้คาแนะนา
3.3 ทุกเดื อนควรมีการทบทวน ตรวจสอบผลการดาเนิ นกิจกรรม โดยผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง และคณะกรรมการเดิ นดูรอบโรงงาน ประเมินผลแต่ละแผนก ให้คะแนนและคาติชม และ
มอบรางวัล อีกทั้งเพื่อการปรับปรุ งงานกิจกรรมต่อไป
4. ทุ กฝ่ ายให้ความร่ วมมื อและสนับ สนุ น (supported by all) โดยคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารทุกระดับต้องกระตุน้ และแนะนาให้พนักงาน
5. ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งควรเดิ น ดู โรงงานเป็ นครั้ งคราว (one CEO should make a
periodic factory tour in person) เพื่อให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการเพื่อแก้ไขให้เหมาะสม รวมทั้งให้
คายกย่องชมเชยแก่กลุ่มที่ดีเด่น
6. การเริ่ มต้นกิจกรรมต้องทาโดยพร้อมกันและทาอย่างจริ งจัง หน่วยงานใหญ่อาจ
เริ่ มต้นทาพื้นที่ตวั อย่างก่อน และใช้พ้นื ที่น้ นั เป็ นแบบอย่างแก่แผนกอื่นๆทั้งบริ ษทั
7. การดาเนิ นกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมปรับปรุ งเพื่อพัฒนาและยกระดับ
เป็ นมาตรฐาน
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2.2 กิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด
บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด เป็ นบริ ษทั หนึ่ งที่มีความตระหนัก และให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาองค์กร และพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ โดยใช้กิจกรรม 5ส. อันเป็ นผลมาจากในการศึกษาของ
บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด พบว่า กิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการบริ หารงานของ
บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด และกิ จกรรมดังกล่ าว จะส่ งผลให้เกิ ดความเป็ นระเบียบและสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่ามอง รวมถึงบุคลาการที่มีวนิ ยั ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ลูกค้าหรื อผูม้ าเยีย่ ม
ชมผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั จึงมี ความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นงานกิ จการ 5ส. โดยกาหนดนโยบายให้ 5ส. เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของงานในหน้าที่ และการท ากิ จกรรม5ส. ไม่ ใช่ กิ จกรรมที่ ท าๆ หยุดๆ แต่ ต้องท าอย่าง
ต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะดาเนินการทากิจกรรม5ส. ให้เป็ นวัฒนธรรมของบริ ษทั เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้าและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ดังนั้น ในกิ จกรรม 5ส. เป็ นแนวทางเพื่อปรับปรุ งการทางาน
อย่า งต่ อเนื่ องของบริ ษ ัท เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด ที่ จะเริ่ ม ต้น จากระดับ พื้ น ฐานที่ พ นัก งานทุ ก คน
สามารถลงมือปฏิบตั ิได้ในทันทีเลย และผลต่อมา คือ การจัดทาให้กิจกรรม 5ส. เป็ นพื้นฐานของการ
สร้ าง “องค์ก รคุ ณ ภาพ” ท าให้ส ามารถพัฒ นาสู่ วิสั ยทัศ น์ ข ององค์ก ร เพื่ อเป็ นองค์ก รชั้นน าระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกต่อไปในอนาคต (บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด, 2557)
ซึ่ งจากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ทาให้บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด มีการกาหนดแบบ
แผน และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 5ส. คือ
(1) การกาหนดผังโครงสร้างคณะกรรมการบริ หารกิจกรรม 5ส.
(2) ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม 5ส.
(3) หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการ 5ส.
(4) ความหมายและหลักการการดาเนินกิจการ 5ส.
(5) มาตรฐานโต๊ะทางานและอุปกรณ์สานักงาน
(6) มาตรฐานการจัดพื้นที่ปฏิบตั ิงาน สภาพแวดล้อม และอุปกรณ์
(7) มาตรฐานขนาด แบบอักษรและการจัดทาป้ าย
(8) ตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการดาเนินกิจกรรม 5ส.
(9) ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จในการทากิจกรรม 5ส. ซึ่ งจากประเด็น 9 ประการข้างต้น ผูศ้ ึกษา
สามารถนาเสนอรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
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1. การกาหนดผังโครงสร้ างคณะกรรมการบริหารกิจการ 5ส.

ภาพที่ 1 แสดงผังโครงสร้างคณะกรรมการบริ หารกิจการ 5ส.
ที่มา : บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด.
2. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม 5ส.
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม 5ส. กิ จกรรม 5ส. เป็ นกิ จกรรมที่ ตอ้ งการให้ทุก
คนในหน่ วยงานร่ วมใจท า ซึ่ งการนากิ จกรรม 5ส.เข้ามาใช้ในสถานประกอบการจาเป็ นจะต้องมี
การศึ ก ษา วางแผน เตรี ยมการที่ ดีก่ อนที่ จะนากิ จกรรม 5ส.ไปประยุกต์ใช้ในหน่ วยงาน และมี การ
ด าเนิ น งานอย่า งเป็ นระบบต่ อ เนื่ อ ง จะท าให้ เกิ ด พลัง ที่ ค อยกระตุ ้น เตื อ นให้ พ นัก งานทุ ก คนเห็ น
ความสาคัญของกิ จกรรม 5ส.โดยกิ จกรรม 5ส.ของบริ ษ ทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัดแบ่งเป็ นขั้นตอน
ดังนี้ (คู่มือ 5ส. บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด)
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ประกาศเป็ นนโยบาย เป็ นเรื่ องส าคัญเป็ นอย่างมากในทางจิ ตใจของพนักงาน
และมีประโยชน์ในการบริ หารกิจกรรมให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีหลายหน่ วยงานนากิจกรรม
5ส.ไปใช้ แต่วา่ ไม่ได้นาขึ้นเป็ นนโยบายของฝ่ ายบริ หาร ทาให้พนักงานปฏิบตั ิก็ไม่แน่ใจ เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความลังเลในหมี่พนักงาน ฝ่ ายบริ หารจึงควรประกาศเป็ นนโยบายอย่างชัดเจนเขียนใส่ กรอบ
ใหญ่ๆติดไว้ที่ทางเข้าของหน่วยงานลงนามโดยผูบ้ ริ หารสู งสุ ด เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานทุกระดับเห็น
ความสาคัญของกิจกรรม อีกทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ 5ส. เพื่อคอยติดตามผลและรับผิดชอบ
กิจกรรมโดยตรง
ให้ การอบรมแก่ พนักงานทุกระดับ ในการอบรมและพัฒนาพนักงาน อาจทาได้โดย
การนาพนักงานเข้าเยี่ยมหน่ วยงานอื่นที่ได้ดาเนิ นกิจกรรม 5ส. มาก่อนหน้านั้นแล้ว ซึ่ งจุดนี้ จะเป็ นตัว
ชี้ แนะพนัก งานบางคนที่ ย งั ไม่ เข้า ใจถึ ง ขั้น ตอนการด าเนิ น งานที่ ไ ด้รับ ฟั ง จากการอบรมข้า งต้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากลูกน้องยังไม่เข้าใจหัวหน้า ต้องทาตัวเป็ นอาจารย์ที่พร้อมจะให้คาปรึ กษา และ
คอยกระจายความรู้ให้เข้าใจตรงกัน
จั ด กิจ กรรมส่ งเสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์ เป็ นเรื่ อ งที่ จ าเป็ นต้อ งมี ก ารรณรงค์
ส่ งเสริ มเพื่อกระตุน้ ให้พนักงานทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรมให้เป็ นไปด้วยความพร้อมเพรี ยงต่อเนื่ อง และ
พัฒนายกระดับความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน เพราะกิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่ทุกคน
ต้องทา ถ้าคนใดคนหนึ่ งเพิกเฉยไม่ปฏิ บตั ิ ตามก็จะเกิ ดความเสี ยหายทั้งกลุ่ ม เครื่ องมื อที่ ช่วยในการ
ส่ งเสริ มการดาเนินกิจกรรม เพื่อเป็ นการรณรงค์และกระตุน้ ให้พนักงานมีส่วนร่ วมแบ่งเป็ น 3 ประเภท
ก. เครื่ องมือส่ งเสริ มกิจกรรม 5ส. (promotion tools)
- การติดตั้งโปสเตอร์ 5ส. อาจให้พนักงานคิดทากันเอง หรื อแข่งขันวาดภาพ
- ค าขวัญ 5ส. อาจจัดให้ มี ก ารประกวดค าขวัญ และน าค าขวัญ ที่ ช นะมาจัด ท า
โปสเตอร์
- ข่ าวกิ จกรรม 5ส. เป็ นเอกสารเผยแพร่ ก ารดาเนิ น กิ จกรรม 5ส. ในหน่ วยงาน
เพื่อให้พนักงานได้ทราบข่าวความเลื่อนไหวภายในและภายนอก รวมทั้งมีเนื่ อหาทางวิชาการแทรกอยู่
ซึ่ งข่าว 5 ส. นี้ จะเป็ นสื่ อในการประกาศผล การประเมินความคืบหน้าของการดาเนิ นกิ จกรรม 5ส.
ในแต่ละช่วงที่ตรวจติดตาม 5ส. ด้วย
- เหรี ยญ 5ส. จัดทาเหรี ยญ 5ส. ติ ดหน้าอกเสื้ อ แสดงถึ งการดาเนิ นกิ จกรรม 5ส.
หรื อเหรี ยญแสดงถึ งผูต้ ิ ด อยู่ในกลุ่ ม พื้ น ที่ ที่ ช นะเลิ ศ การดาเนิ น กิ จกรรม 5ส. ประจาเดื อ น/ประจา
โครงการของบริ ษทั
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ข. เครื่ องมือในการดาเนินการ (implementing tools)
- การประกวดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 5ส. กระตุน้ ให้พนักงานนาเรื่ อง 5ส. มาเขียน
เป็ นข้อเสนอแนะ
- กาหนดวัน 5ส. เดือนละครั้ง หรื อกาหนดวันที่แน่นอน
- การบันทึกภาพควรทาเป็ นประจา อาจทาทุก 3 เดือน เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง
และการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าเป็ นลาดับ และจูงใจให้เกิดการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ค. เครื่ องมือการประเมินผลกิจกรรม (evaluation tools)
- management by walking around เป็ นการตรวจติ ด ตามโดยผู้บ ริ หารสู งสุ ด
นอกจากสร้ างความคุ น้ เคยระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานแล้ว ยังเป็ นการแสดงถึ งการเอาจริ งเอาจัง
ของผูบ้ ริ หารอีกด้วย
- morning check rally เป็ นการตรวจสอบโดยผูบ้ ริ หารระดับต้น/ระดับกลาง เดิ น
ตรวจสอบสถานที่ปฏิบตั ิงานทุกเช้า ทุกวัน
- การตรวจให้คะแนน เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ส่ งเสริ มให้พนักงานร่ วมมือร่ วมใจกันทา
กิ จกรรม 5ส. ที่ ดีวิธีหนึ่ ง ซึ่ งจาเป็ นต้องมี การอบรม “เทคนิ คการตรวจ 5ส.” ให้กบั กรรมการทุ กคน
ก่อนทาหน้าที่ตรวจ 5ส. มีตารางแสดงผลการให้คะแนนเพื่อเปรี ยบเทียบกับครั้งก่อนๆเพื่อดูการพัฒนา
พื้นที่หรื อยกระดับมาตรฐาน 5ส. ของพื้นที่ๆรวมทั้งข้อเสนอแนะที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุ ง และ
ข้อดีเด่นที่ควรยกย่องต่อไป
การตรวจประเมินผลกิจกรรม มี 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 คื อ การให้ ค ะแนนระดับ ผลการดาเนิ น กิ จกรรม เช่ น ระดับ ของความ
สะอาด การสะสาง หรื อ การจัดสะดวก ความปลอดภัย และความร่ วมมือร่ วมใจ
ส่ วนที่ 2 คือ ข้อเสนอแนะของกรรมการ พื้นที่จะต้องนาไปปรับปรุ ง หรื อข้อดีเด่น
ที่พบ ซึ่ งสามารถนาไปเป็ นตัวอย่าง หรื อกาหนดมาตรฐานต่อไป
การตั้ งมาตรฐาน เมื่ อ กลุ่ ม ได้ด าเนิ น การจนเสร็ จ ในหั ว ข้อ นั้ นๆแล้ว จะต้อ ง
ตรวจสอบดูว่ามีหนทางปรับปรุ งให้ดีข้ ึนกว่านี้ หรื อไม่ ถ้าเห็ นว่าดี ที่สุดแล้วก็ให้ต้ งั เป็ นมาตรฐานไว้
และจะต้องรักษามาตรฐานนี้ ไว้ตลอดไป เช่ น พื้นสะอาดไม่มีคราบน้ ามัน ก็จะต้องไม่มีคราบน้ ามัน
เปรอะเปื้ อนตลอดไป คื อ เมื่ อ มี น้ ามัน เลอะเทอะก็ ต้อ งจัด การเช็ ด ให้ ส ะอาดทัน ที่ หรื อ มี ก ารตั้ง
มาตรฐานบนโต๊ะทางาน ด้วยความเห็นชอบของสมาชิกทุกคนในพื้นที่ และสมาชิกก็ตอ้ งร่ วมกันรักษา
มาตรฐานนั้นไว้ เป็ นต้น

11

3. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบคณะกรรมการ 5ส.
3.1 คณะกรรมการกลุ่มแผนงานและติดตามผล จะทาหน้าที่ คือ (1) การจัดทาแผน
หลัก ในการดาเนิ น กิ จการ 5ส. รวมถึ ง จัดท าแผนรวม ทบทวน ติ ดตามการดาเนิ นงานกิ จการ 5ส.
ประจาปี และกาหนดพัฒนากิ จกรรม 5ส. ประจาปี เช่น จัดกิ จกรรม Big Cleaning Day วันสะสาง วัน
สะดวก วันสะอาด เพื่อให้การดาเนิ นงานบรรลุตามกิจกรรม 5ส. ที่ได้กาหนดไว้ (2) ประสานงานกับ
คณะกรรมการกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้คาปรึ กษาหรื อแนะแนวทางการปฏิบตั ิกิจกรรม 5ส. กับผูท้ ี่มีส่วนร่ วม
ต่างๆ เป็ นต้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. ให้บุคลากรทุกระดับทราบ และ
ปฏิบตั ิตาม
3.2 คณะกรรมการกลุ่มประชาสัมพันธ์ จะทาหน้าที่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ความเคลื่ อนไหวของการดาเนิ นกิ จกรรม 5ส. เช่ น การจัดบอร์ ดข่าวสาร ทาโปสเตอร์ หรื อเอกสาร
ประชาสัม พันธ์ 5ส. การจัดทาเสี ยงตามสาย ป้ ายตัววิ่ง แผ่นพับเผยแพร่ การดาเนิ นกิ จการ 5ส. ของ
บริ ษทั ฯ มอบให้ผสู้ นใจหรื อผูท้ ี่มาเยีย่ มชม เป็ นต้น
3.3 คณะกรรมการกลุ่มควบคุมโซนพื้นที่ จะทาหน้าที่ในการจัดทาแผนผัง / แบ่ง
เขตพื้ น ที่ 5ส. ในบริ ษ ัท และการก าหนดผู ้รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ส่ ว นกลาง ก าหนดจุ ด ติ ด ต่ อ ตั้ง ป้ าย/
สัญลักษณ์ พื้นที่ส่วนนกลาง เช่น ป้ ายจราจร เส้นทางเดิน รวมถึงการส่ งเสริ ม ผลักดัน เพื่อพัฒนาพื้นที่
ในการจัดกิจกรรม 5ส. โดยการถ่ายภาพเปรี ยบเทียบก่อน และหลังปรับปรุ ง ตลอดจนการให้คาปรึ กษา
หรื อแนะนาแนวทางการปฏิ บ ตั ิ 5ส. กับผูม้ ี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. ทั้งหมด และหากพบปั ญหาที่
จะต้องดาเนิ นการแก้ไข ปรั บ ปรุ ง ก็ จะท าการประชุ ม เพื่ อระดมสมองกลุ่ ม ในการหาแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
3.4 คณะกรรมการกลุ่ ม พัฒ นาและฝึ กอบรม จะท าหน้าที่ ในการฝึ กอบรมและ
พัฒนาความรู ้ ให้กบั พนักงานในบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด เช่ น การจัดหลักสู ตรตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์เป้ าหมาย 5ส. ประจาปี หรื อการจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี เป็ นต้น รวมถึงมีการ
จัดหาวิทยากร ที่มีความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ให้มาเผยแพร่ ความรู ้และฝึ กอบรม ให้กบั พนักงานทุก
ระดับ และผูร้ ับเหมา ตลอดจนการติดตามประเมินผลหลังการฝึ กอบรมเสร็ จ และปรับปรุ งหลักสู ตร
การฝึ กอบรมครั้งต่อไป
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3.5 คณะกรรมการกลุ่มมาตรฐานและประเมินผล จะทาหน้าที่ ในการตรวจสอบ
และให้คะแนนการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของพนักงานตามกิจกรรม 5ส. และคณะกรรมการดังกล่าว จะมี
การกาหนดตัวชี้วดั เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้มากยิง่ ขึ้น
3.6 เลขานุการ จะทาหน้าที่ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกเพื่อเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ในการดาเนิ นกิ จการ 5ส. และมี การจัดทาหลักการ วิธีการ หรื อขั้นตอนการทางานใน
ด้า นต่ างๆ ของการจัด กิ จกรรม 5ส. ขึ้ น รวมถึ งการสรุ ป / บัน ทึ ก และแจกจ่ ายผลการประชุ ม ของ
คณะกรรมการ 5ส. ประจาเดือน ให้กบั ผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานต่อไป
4. ความหมายและหลักการการดาเนินกิจการ 5ส.
บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด จะมีแนวทางในการบริ หารงานตามกิ จกรรม 5ส.
คือ
4.1 ขั้นตอนการดาเนิ นการตามกิจกรรม 5ส. - สะสาง เป็ นขั้นตอนที่ทุกหน่วยงาน
ไม่ ว่ า จะเป็ นส านั ก งานโรงงาน คลัง พัส ดุ เป็ นต้น สามารถน าขั้น ตอนการสะสางไปใช้ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานได้ คือ (1) การสารวจ / ค้นหา สิ่ งของต่างๆ ในหน่ วยงาน โดยเฉพาะบริ เวณที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบ (2) การแยก / ตัดสิ นใจ แยกสิ่ งของที่ตอ้ งการใช้กบั ไม่ตอ้ งการใช้งานออกจากกัน (3) การ
ขจัด/ลดความสู ญเปล่า สิ่ งของที่ไม่ตอ้ งการทิ้ง/ขาย, งานที่คา้ งต้องรี บทาให้เสร็ จ, ของเสี ยกาหนดการ
แก้ไข ต้องเน้นพื้นทุกจุดบริ เวณที่ทางาน, ตูเ้ ก็บ เอกสาร, เครื่ องมือ, อุปกรณ์ , Locker, โต๊ะ (บน โต๊ะ,
ใต้โต๊ะ, ลิ้นชัก), เก้าอี้, ป้ าย, รหัส, โค๊ต, ผังพื้นที่, ชั้นวางของ, คู่มือ, เอกสาร, ผลิตภัณฑ์, ภาชนะบรรจุ,
เครื่ องจักร / เครื่ องมือ / อุปกรณ์, อุปกรณ์ไฟฟ้ า, ตูไ้ ฟฟ้ า / เครื่ องปรับอากาศ ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ทัว่ ไปของพื้นที่ (มุมอับของห้อง, มุมอับต่างๆ) ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร เป็ นต้น
4.2 ขั้นตอนการดาเนิ นการตามกิจกรรม 5ส. – สะดวก เป็ นขั้นตอนที่พนักงานใน
บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด จะต้องมีการดาเนิ นการ คือ (1) การจัดเก็บหรื อจัดการวางสิ่ งของอย่าง
เป็ นหมวดหมู่ ใช้หลัก 4 ป. (ปลอดภัย,ประสิ ทธิ ภาพ,ประกันคุณภาพ, ประหยัดพื้นที่) (2) การกาหนด
สถานที่จดั เก็บหรื อจัดวางให้ชดั เจน (3) การกาหนดป้ ายชี้บ่งตรงตามระบุ (4) การกาหนดแผนผังแสดง
สถานที่จดั เก็บ จัดวาง ของพื้นที่ งาน (5) การเพิ่มความสามารถในการคันหา, ทดลองจับเวลาการหา
ของใช้ประจาวัน (6) การขจัดสิ่ งกีดขวาง, ทางเดิน, ทางออก, อุปกรณ์ ฉุกเฉิ น (7) การวางสิ่ งของซ้อน
ชั้น มีความสู งพอเหมาะ (8) การกาหนดปริ มาณ, จานวน และระยะเวลาที่เสร็ จให้ชดั เจน (9) การเฝ้ า
ระวัง/ป้ องกันความผิดพลาด โดยควบคุมด้วยด้วยการมองเห็น (VISUAL CONTROL)
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4.3 ขั้นตอนการดาเนิ นการตามกิจกรรม 5ส. – สะอาด เป็ นขั้นตอนที่พนักงานจะ
ทาการค้นหาสิ่ งผิดปกติเพื่อบารุ่ งรักษาเชิ งป้ องกัน ทาการกาจัดต้นเหตุของความสกปรก รวมถึ งการ
บ ารุ งรั ก ษาด้วยตัวเอง ตลอดจนการก าหนดแผนท าความสะอาด และตรวจสอบพื้ น ที่ เครื่ องจัก ร
เครื่ องมื อ และพนัก งานจะต้องมี ก ารปฏิ บ ัติต ามมาตรฐานที่ ก าหนด และพนัก งานจะต้อ งมี ค วาม
ตระหนักว่าความสะอาดของพื้นที่ เป็ นหน้าที่ของทุกคน
4.4 ขั้น ตอนการดาเนิ น การตามกิ จกรรม 5ส. – สร้ างมาตรฐาน เป็ นขั้น ตอนที่
พนั ก งานจะต้อ งท าการก าหนดขั้น ตอนการท างานและค่ า ควบคุ ม เช่ น การก าหนด- ขั้น ตอน
กระบวนการที่ ซับ ซ้ อ น โดยใช้ Flow chart เพื่ อ ท าให้ เกิ ด การอธิ บ ายที่ เข้าใจมากยิ่ง ขึ้ น ส่ ว นการ
นาเสนอข้อมูลที่เป็ นตัวเลข ให้ดาเนินการเป็ นตาราง เพื่อทาให้ง่าย และเกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
4.5 ขั้นตอนการดาเนิ นการตามกิจกรรม 5ส. – สร้างวินยั เป็ นขั้นตอนที่พนักงาน
จะต้องมีความตระหนักถึ งความสม่ าเสมอในการดาเนิ นการกิ จการ 3ส แรกอย่างต่อเนื่ อง โดยการ
รั ก ษากฎระเบี ย บวินัย ขององค์ก รอย่างเคร่ ง ครั ด และบริ ษ ัท ฯ จะให้ พ นัก งานได้รับ การฝึ กอบรม
แนวคิด 5ส อย่างต่อเนื่ อง มีการตรวจสอบการทางานให้เสร็ จตรงตามแผนกาหนด รวมถึงมีการสร้ าง
วัฒ นธรรม และค่ านิ ย มร่ วมกัน โดยจัด การประชุ ม กลุ่ ม พื้ น ที่ และตรวจประเมิ น ตนเอง เพื่ อการ
ปรับปรุ ง และให้พนักงานสามารถนาเสนอผลงานตนเองอย่างสม่าเสมอ
5. มาตรฐานโต๊ ะทางานและอุปกรณ์ สานักงาน
บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด จะมีการกาหนดมาตรฐานโต๊ะทางานและอุปกรณ์
สานักงาน คือ บนโต๊ะทางานสามารถมีสิ่งของเหล่านี้ไว้ครอบครอง ซึ่ งบางชนิดจะมีหรื อไม่มีก็ได้และ
บนโต๊ะทางาน แต่จะต้องมีความสะอาดและเป็ นระเบียบอยูเ่ สมอ ได้แก่
บนโต๊ะทางาน ประกอบด้วย
1. ปฏิทินตั้งโต๊ะ
1 เล่ม / โต๊ะ
2. ที่ใส่ กระดาษบันทึก
1 ที่ / แผนก
3. ถ้วยกาแฟ 1 แก้วน้ า 2
1 ชุด / คน
4. ตะกร้าใส่ เอกสารเข้า-ออก
1 ชุด / คน
5. คอมพิวเตอร์
1 ชุด / คน
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ส่ วนลิ้ นชักเก็บอุ ปกรณ์ ทางานสามารถมี สิ่งของเหล่ านั้นไว้ครอบครอง ซึ่ งบาง
ชนิดจะมีหรื อไม่มีก็ได้และในลิ้นชัก แต่จะต้องมีความสะอาดและเป็ นระเบียบอยูเ่ สมอ
1. ปากกาสี
1 ด้าม / คน
2. ดินสอ / ไส้ดินสอ อย่างละ
1 ด้าม / ซอง
3. ยางลบดินสอ/ลบหมึก
1 ก้อน / คน
4. ที่เย็บกระดาษ (แม็กซ์ เล็ก/ใหญ่)
1 อัน / แผนก
5. ลวดเสี ยบกระดาษ
1 กล่อง / แผนก
6. ที่เจาะกระดาษ
1 อัน / แผนก
7. ที่หนีบกระดาษ
1 กล่อง / แผนก
8. ปากการสี สะท้อนแสง สี ละ
1 ด้าม / คน
9. กรรไกร
1 อัน / แผนก
10. คัดเตอร์
1 อัน / แผนก
11. กล่อง/ถาดใส่ ดินสอ/ปากกา
1 ถาด / แผนก
12. กล่องใส่ นามบัตรส่ วนตัว
1 กล่อง / คน
13. แท่นเทปใส
1 แท่น
14. เครื่ องคิดเลข
1 เครื่ อง / คน
มาตรฐานอื่นๆ (ตามความสะดวกและเหมาะสม)
1. ตะกร้า/ถังขยะ (ไม่จาเป็ นต้องมีทุกคน)
1 ใบ / คน
2. มีชื่อเจ้าของโต๊ะ/ผูร้ ับผิดชอบด้านซ้ายหรื อขวามือ
1 ป้ าย / โต๊ะ
3. เก้าอี้ให้มีหมอนรองนัง่ หรื อพิงได้ (ถ้ามี)
1 ใบ / คน
4. โทรศัพท์ ตีกรอบหรื อกาหนดจุดวาง
1 จุด / แผนก
5. ที่แขวนอุปกรณ์ทาความสะอาด (ไม้กรวด, ที่ตกั ขยะ)
1 จุด / แผนก
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6. มาตรฐานการจัดพืน้ ทีป่ ฏิบัติงาน สภาพแวดล้ อม และอุปกรณ์
6.1 ผนัง, ฝ้ า, ประตู , หน้าต่าง, กระจก ไม่ควรมีสติกเกอร์ กระดาษโน๊ ต และใบ
ประกาศ และไม่วางสิ่ งของริ มหน้าต่าง หรื อกีดขวางทางเข้าออกของประตู ประกอบกับการจัดสายไฟ
ควรจัดให้เรี ยบร้อย สวยงาม ปลอดภัย และมีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบ
6.2 สภาพแวดล้อมของพื้ นที่ , จุดบริ เวณท างาน จะต้องมี การจัดทาป้ ายบอกชื่ อ
หน่วยงาน หรื อข้อความชี้ บ่งที่จาเป็ นให้ชดั เจน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ และจัดการ
ความสะอาดของพื้นที่ ของตนเอง รวมถึ งการดู แลสภาพต่างๆ ในหน่ วยงานให้มีความปลอดภัยอยู่
เสมอ
6.3 ทางเดิน ควรมีป้ายบอกทางเดินพื้นที่ต่างระดับ ระวังลื่น หรื ออื่นๆ ตามสภาพ
ความเหมาะสม และมีป้ายบอกทางเดิน หรื อเส้นแสดงขอบเขตทางเดิน บันได บอกทางขึ้น - ลง ระวัง
ลื่น ประกอบกับทางเดินออกสู่ ภายนอกต้องสะดวกไม่เป็ นอุปสรรคในกรณี ฉุกเฉิ น และมีความกว้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 80 cm รวมถึงห้ามวางสารไวไฟบริ เวณทางเดินออกภายนอก เป็ นต้น
6.4 อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ควรมี ส ภาพเรี ยบร้ อย ไม่ ช ารุ ด และมี ส ภาพปลอดภัย ไม่ มี
สิ่ งของไม่จาเป็ นวางอยู่ หรื อกีดขวางบริ เวณตูไ้ ฟฟ้ า และควรมีป้ายบอกวิธีใช้ เพื่อแสดงสถานะ การใช้
งาน – เลิ ก ใช้ ส่ วนเต้าเสี ยบสายไฟฟ้ าต่ อกัน มากให้เขี ย นชื่ ออุ ป กรณ์ ที่ ป ลั๊ก ไฟรวมถึ งการก าหนด
ผูร้ ับผิดชอบ และทางเดินในกรณี ฉุกเฉิ น ต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 80 cm
6.5 การจัดเก็บผลิ ตภัณฑ์ และภาชนะบรรจุ จะต้องมีป้ายชี้ บ่งบอกชื่ อ, ชนิ ด และ
สถานะของผลิ ตภัณฑ์ และภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน มี การกาหนดพื้นที่ จดั เก็บ และภาชนะบรรจุ มี
การกาหนดมาตรฐานการกองเก็บ การวางซ้อนที่มีความสู งต้องมี ความปลอดภัย มี การแบ่งแยกเก็บ
ของดี - เสี ย ชัดเจน และจัดวางให้เป็ นระเบียบ
6.6 เครื่ องมือ, เครื่ องจักร จะต้องมีป้ายชื่อผูร้ ับผิดชอบประจาเครื่ องมือ เครื่ องจักร
และในบริ เวณนั้น ต้องไม่มีสิ่งของที่ไม่เกี่ ยวข้อง หรื อของไม่จาเป็ นวางบนเครื่ องจักร ส่ วนการดูแล
เครื่ องจักร และบริ เวณโดยรอบของเครื่ องจักรให้สะอาด เรี ยบร้อย ดูเหมือนใหม่อยูเ่ สมอ ประกอบกับ
มีป้ายบ่งบอก กรณี ไม่ใช้งานซ่ อม , ปรับปรุ ง จุดอันตรายเวลาเดินเครื่ อง และควรมี Visual Indicator
เพื่อควบคุ มแสดงสถานะความมี อยู่ ในระดับปกติ หรื อมี Visual Control เพื่อควบคุ มถึ งการทางาน
ปกติ-ผิดปกติ ของเครื่ องจักร และควรมีเส้นขอบเขตของเครื่ องจักร เป็ นต้น
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6.7 พื้ น ที่ /บริ เวณจัด เก็ บ เคมี , น้ ามัน , วัต ถุ อ ัน ตราย จะต้อ งมี ป้ ายชี้ บ่ งสถานะ,
ภาชนะบรรจุ และแสดงสถานที่อย่างชัดเจน ส่ วนบริ เวณเก็บสารเคมี ต้องมี MSDS จัดเก็บ หรื อติดอยู่
ด้วย และการจัดเก็บสารเคมี น้ ามันที่เปิ ดใช้ควรมีถาดรองการหก หยด รั่วไหลลงพื้น ประกอบกับการ
จัดเก็บ แยกกลุ่ม แก๊ส, สารเคมี ตามข้อกาหนดการจัดเก็บสารเคมี และวัตถุอนั ตราย รวมถึงบริ เวณเก็บ
สารไวไฟ ต้อง อยูห่ ่ างจากแหล่งเกิดประกายไฟ ส่ วนสถานที่เก็บสารเคมีตอ้ งมีความปลอดภัย และมี
ป้ ายเตือนอันตราย หรื อ ป้ ายห้าม เป็ นต้น
6.8 ตู ้ใ ส่ เอกสาร, ชั้น วางของ, อุ ป กรณ์ , Locker จะต้อ งมี ดัช นี / ป้ ายบ่ ง บอก
สถานะของช่ อง / ชั้น ส่ วนแฟ้ มที่ ใส่ ต้อง เรี ยงเป็ นหมายเลข / อักษร หรื อ กาหนดไว้เป็ นมาตรฐาน
ตนเอง ซึ่ งในการจัดวางเป็ นระเบี ย บ สะดวกง่ ายต่ อการใช้งาน หายก็ รู้ แลดู งามตา รวมถึ งไม่ วาง
อุปกรณ์, เครื่ องมือ หรื อ เอกสารบนหลังตู ้ และมีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบ อย่างชัดเจน
7. มาตรฐานขนาด แบบอักษรและการจัดทาป้าย
มาตรฐานขนาดแบบอักษร และการจัดทาป้ ายนั้น จะมีหลักการ คือ (1) ต้องใช้ Font
Angsana UPC (2) พื้นที่ของป้ ายจะต้องเป็ นสี เหลือง และตัวอักษรจะต้องเป็ นสี ดา (3) ขนาดตัวอักษร
จะต้องมีขนาดที่ใหญ่ มองเห็นได้ในระยะไกล
8. ตัวชี้วดั ความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรม 5ส.
บริ ษ ทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด มี ก ารกาหนดตัวชี้ วดั ความส าเร็ จในการดาเนิ น
กิจกรรม 5ส. ประกอบด้วย
8.1 ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของการดาเนินกิจกรรม 5ส.
P: Productivity
การเพิ่มผลผลิต
Q: Quality
คุณภาพ
C: Cost
ราคา
D: Delivery
การส่ งมอบ
S: Safety
ความปลอดภัย
M: Moral
ขวัญและกาลังใจ
E: Environment
สภาพแวดล้อม
E: Ethic
จรรยาบรรณ
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8.2 ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของกิจกรรม 5ส. เช่น
- จานวนครั้งที่เอกสารผิดพลาดหรื อต้องแก้ไขเอกสารใหม่
- จานวนครั้งที่หาเอกสารไม่เจอ
- จานวนครั้งที่หาเอกสารสู ญหาย
- จานวนข้อร้องเรี ยน
- จานวนครั้งครั้งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตาม WI
- จานวนครั้งที่ทาผิดกฎระเบียบ หรื อกฎหมาย
- มูลค่าสิ นทรัพย์ที่สูญหายหรื อรายการทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับทะเบียน
- จานวนครั้งที่อุปกรณ์เสี ยหายหรื อสู ญหาย
- ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า
9. ปัจจัยสู่ ความสาเร็จในการทากิจกรรม 5ส. ( บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด)
การทากิจกรรม 5ส. จะประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยสาคัญ
2 ด้าน คือ ด้านบุคคลและด้านการดาเนินงาน
ด้ านบุคคล
ผู้บริหารระดับสู ง
1. ต้องให้ความส าคัญและสนับ สนุ นอย่างจริ งจัง โดยถื อว่าการท ากิ จกรรม 5ส.
เป็ นส่ วนหนึ่งของการทางานปกติ
2. ต้องเอาใจใส่ เข้าไปมีส่วนร่ วม อาทิ เป็ นประธานกรรมการ 5ส. ของหน่ วยงาน
และคอยติดตามผลอยูต่ ลอดเวลา
3. ต้องทาหน้าที่ ดังนี้
1) ทาตนให้เป็ นตัวอย่างที่ดีในการทา 5ส. เช่น ลงมือสะสาง และทาความสะอาด
ร่ วมกับ เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
2) ตรวจสอบการดาเนินงาน 5ส. ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยูเ่ สมอ
3) ชมเชยหน่วยงานที่ทา 5ส. ได้ผลดี
ผู้ปฏิบัติงาน
1. ทุกคนต้องมีความเข้าใจหลักการขั้นตอน วิธีการทากิจกรรม 5ส.
2. ทุกคนต้องมีส่วนร่ วมเป็ นผูจ้ ดั ทากิจกรรม 5ส. (ไม่มีผสู ้ ังเกตการณ์)
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ด้ านการดาเนินงาน
1. ต้องมีการให้การศึกษาอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการทากิจกรรม 5ส. ให้ทุกคน
ในหน่ วยงานทราบรวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานที่สามารถเป็ นตัวอย่างได้ รวมทั้งขจัดข้อสงสัยทั้ง
ปวง ต่อคาถามที่วา่ ทาไมต้องทา 5ส.
2. มีการกาหนดมาตรฐาน และปรับระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
3. มี การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งมี ระบบรายงานผลความคืบหน้า
ของกิจกรรม 5 ส ให้ทราบทัว่ กัน
4. จัดให้มี กิ จกรรมประชาสั มพัน ธ์ เพื่ อกระตุ น้ ส่ งเสริ ม การท ากิ จกรรม 5ส. เป็ น
ประจา เช่น
- จัดทาป้ าย คาขวัญ โปสเตอร์ กระดานข่าว
- จัดทาคู่มือ แผ่นพับ และเอกสารเผยแพร่
- การตรวจพื้นที่เป็ นระยะโดยผูบ้ ริ หาร เช่น การจัดให้มีกิจกรรม Morning Rally
โดยไม่บอกล่วงหน้า เมื่อผูบ้ ริ หารตรวจพื้นที่ใดแล้ว อาจให้ขอ้ สังเกต/ตักเตือน ในรู ปสัญลักษณ์ เช่ น
ติดโบว์แดงที่โต๊ะที่รกรุ งรังเพื่อให้เจ้าของโต๊ะปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
5. ท ากิ จกรรม 5ส. ควบคู่ ไ ปกับ กิ จกรรมอื่ น อาทิ กิ จกรรมปรั บ ปรุ ง หรื อระบบ
ข้อเสนอแนะสาคัญ
ดังนั้น จากคู่มื อ 5 ส. ของบริ ษ ทั เคเพาเดอร์ เมทัล จากัด ผูศ้ ึ ก ษาสามารถสรุ ป กรอบ
แนวคิดการศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5 ส ของบริ ษทั ฯ ได้ดงั นี้
1) ด้านบุคคล ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูป้ ฏิบตั ิงาน
การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หารและความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5 ส.
2) ด้ า นการด าเนิ นงาน ศึ ก ษาความคิ ด เห็ นของพนั ก งานที่ มี ต่ อ การรั บ รู ้ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส. การฝึ กอบรมกิจกรรม 5 ส. และการประเมินผลกิจกรรม 5 ส.
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2.3 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รัตน์ ใบกระเบา (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการดาเนิ นกิจกรรม
5ส. ของพนัก งานบริ ษ ัท นิ ค อน(ประเทศไทย) จ ากัด เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถาม จาก
พนักงานจานวน 405 คน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ ยวกับกิจกรรม 5ส. ทฤษฎีความต้องการ และทฤษฎี
สองปั จจัยของเฮิร์ซเบิร์ก พบว่าปั จจัยที่มีผลมีต่อความสาเร็ จในการดาเนิ นกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวม
พนักงานเห็ นด้วยในระดับปานกลาง ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร ด้านการมี
ส่ วนร่ วมของพนักงาน ด้านการทากิ จกรรม 5ส. และด้านการประเมิ นผลการทากิ จกรรม 5ส. ส่ วน
ปั จจัยด้านการฝึ กอบรม 5ส. พนัก งานเห็ นด้วยว่ามี ผลต่ อความส าเร็ จในการท ากิ จกรรม 5ส. อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีการนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่เป็ นประโยชน์ เพิ่มพูนความรู ้ให้แก่พนักงาน เพื่อให้
เกิดความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และจะได้นาความรู ้ ความเข้าใจที่ได้รับมาปรับใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิที่ถูกต้องหรื อจัดสรรงบประมาณสาหรับกิจกรรมคุณภาพ 5ส. เพื่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวก
ปรับปรุ ง ภูมิทศั น์ สิ่ งแวดล้อมในที่ทางานให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน นอกจากนี้ ในการศึ กษาพบว่า ปั จจัยต่ างๆนั้นต้องได้รับ การสนับ สนุ นจากผูบ้ ริ หาร มี การ
กาหนดเป้ าหมายชัดเจน และต้องมี นโยบายลงไปสู่ ระดับพนักงานในบริ ษทั มี การสร้ างขวัญและ
กาลังใจ และความเชื่อมัน่ ในตัวพนักงาน
ภู ชิ ต สงวนศิ ล ป์ (2554) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น
กิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั กรุ งเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จากัด(มหาชน) สาขา
ล าพูน เก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากแบบสอบถาม จากพนัก งานจานวน 150 ราย โดยใช้แนวคิ ดทฤษฎี
เกี่ ย วกับ กิ จกรรม 5ส. พบว่า พนัก งานที่ มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการดาเนิ นกิ จกรรม 5ส.
โดยรวมในระดับมากอันประกอบไปด้วย ปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร ด้านวิชาการ ด้านตรวจ
ประเมิ น ด้านประชาสั มพันธ์ และด้านการมี ส่วนร่ วมของพนักงาน ซึ่ งปั จจัยที่ มีผลต่ อระดับความ
คิดเห็นสู งสุ ด 3 อันดับคือ ปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร ด้านมาตรฐาน และด้านการมีส่วนร่ วม
ของพนักงาน ซึ่ งบริ ษ ทั กรุ งเทพผลิ ตผลอุ ตสาหกรรมการเกษตร จากัด(มหาชน) สาขาลาพูน ควร
รักษาและยกระดับการดาเนินกิจกรรมที่ทาอยูใ่ ห้ได้อย่างต่อเนื่ อง และจากการศึกษาพบว่าพนักงานให้
ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านวิชาการและประชาสัมพันธ์เป็ นอันดับสุ ดท้าย ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ข้อเสนอแนะว่าควรให้ความส าคัญกับ ทั้ง 2 ปั จจัยนี้ เพิ่ มเติ ม เพื่อจะได้เป็ นการกระตุ ้นให้พ นักงาน
ดาเนินกิจกรรม 5ส. ได้อย่างต่อเนื่อง
สายฝน สุ ขสม (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของพนักงานต่อกิ จกรรม 5ส. กรณี ศึกษา
บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามจากพนักงานของบริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) สาขากาญจน
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ดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จานวน 125 คน พบว่า ทัศนคติของพนักงานต่อกิจกรรม 5ส.โดยรวมอยูใ่ น
ระดับเห็ นด้วย เมื่ อศึ กษาระดับ ทัศนคติ ของพนักงานต่อกิ จกรรม 5ส. จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล
โดยรวมพบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการ
ทางาน ตาแหน่งงาน สังกัด หน้าที่ดูแลสนับสนุ นการปฏิบตั ิกิจกรรม 5ส. และการเป็ นคณะกรรมการ
กิจกรรม 5ส. มีระดับทัศนคติโดยรวมต่อกิจกรรม 5ส. แตกต่างกัน นอกจากนี้ การศึกษาความสัมพันธ์
ของปั จจัยทางด้านองค์ก รกับ ทัศนคติ ข องพนักงานต่อกิ จกรรม 5ส. พบว่า ปั จจัยทางด้านองค์ก รมี
ความสัมพันธ์ กับทัศนคติของพนักงานต่อกิจกรรม 5ส. ในทิศทางเดียวกัน
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