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หลกัสตูร 5ส. เพือ่การเพิม่ผลผลติและปรบัปรุงงาน 
5S for Productivity & Improvement 

 
หลักการและเหตผุล 
 หลักสูตร 5ส. หรือ The 5 S's – Five Keys to a Total Quality Environment เป็นหลักสูตรท่ี เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับพนักงาน ซ่ึงเป็นท่ีคุ้นเคยกันด ีแต่จะมีประโยชน์สูงสุด หากมีการถูกน าไปใช้ อย่างเข้าใจถูกต้อง น่ีคือ
สิ่งท่ีจ าเป็นต่อธุรกิจและองค์กรหลายๆ ประเภท โดยอย่างยิ่งในส่วนงานฝ่ายการผลิต 
 กิจกรรม 5 ส. ช่วยสร้างพืน้ฐานในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ 5 ส. ท่ีประกอบด้วย สะสาง 
(Seiri หรือ Sort) สะดวก (Seiton หรือ Set in Order) สะอาด (Seiso หรือ Shine) สุขลักษณะ (Seiketsu หรือ 
Standardize) สร้างนิสัย (Shitsuke หรือ Sustain) นัน้สามารถกระตุ้นและส่งเสริมแนวคิดการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน 
การท างานอย่างมีระบบ ไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีดี น ามาซ่ึงประโยชน์ด้านการลดความสูญเสีย
เน่ืองจากมีการจัดการสิ่งไม่จ าเป็นหรืออุปสรรคการท างานออกไป ช่วยเร่ืองการเพิ่มผลผลิต เน่ืองจากสร้างความ
สะดวก และสร้างนิสัยที่ด ีท าให้งานรวดเร็วข้ึน เข้าใจตรงกันมากข้ึน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานดีข้ึนอย่างไม่
ต้องสงสัย และหากสามารถด าเนินกิจกรรม 5 ส. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทัง้องค์กร ย่อมสามารถต่อยอดไปสู่การ
พัฒนาในโครงการอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ไม่ยาก เช่น Kaizen, QCC, 7 Waste หรือระบบมาตรฐานต่าง ๆ 
ต่อไปในอนาคต เพื่อให้องค์กรพร้อมและพัฒนาอยู่เสมอได้อย่างยั่งยืน 

 
วตัถปุระสงค ์

• เพื่อสร้างจิตส านึกและการหาวิธีการท ากิจกรรม 5ส. ขัน้พืน้ฐานในการท างาน 
• เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลก าไรให้กับบริษัท 
• เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานท่ีท า 
• เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความม่ันใจในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการท ากิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเช่ือม่ันและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความช านาญในการท างานเป็นกลุ่ม 
• เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับผู้เข้ารับการอบรม 

 
กลุม่เป้าหมาย 
 พนักงานทุกคนในองค์กร 
 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.15 เตรียมพร้อมสู่การอบรม แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.15-10.00 แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและ
พัฒนางาน 

อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจ าเป็น 
ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทัง้
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดการเพิ่มผลผลิตใน
องค์กร 

10.00-10.45 หลักการ 5ส และขัน้ตอนการ
ด าเนินโครงการ 

อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม
ตามแผน โครงการท่ีองค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA 

10.45-12.00 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และ
ปรับปรุงคุณภาพ 

อธิบายถึงเคร่ืองมือในการเพิ่มผลผลิต, การน ากิจกรรม 5ส 
เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการด าเนินกิจกรรม, ปัญหา 
อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล และ 
Workshop 1 : การสร้างมาตรฐาน 5 ส ในพืน้ท่ีการท างาน
และข้อดีของการใช้ 5ส ในพืน้ท่ีการท างาน 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-14.00 การท า 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายถึงหลักการจัดท าเอกสารในระบบ 5ส, การสร้าง
แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรม 5ส, การ
ควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดท ามาตรฐาน 5ส ของ
หน่วยงาน และของบริษัท 

14.00-15.00 การประยุกต์ใช้ 5ส ในกิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิตอ่ืน ๆ 

การประยุกต์ใช้ 5ส เพื่อเป็นพืน้ฐานของกิจกรรม SGA, TPM, 
KAIZEN,QCC และกิจกรรมเพิ่มคุณภาพในองค์กรท่ีพนักงาน
มีส่วนร่วมอ่ืน ๆ พร้อมแสดงตัวอย่าง ความส าเร็จ 
Workshop 2 : แนวคิดการท า 5ส ผ่านกิจกรรมและรูปภาพ
ต่าง ๆ 

15.00-16.00 5ส กับการท างานเป็นทีม Workshop 3 : 3ส. อันทรงพลัง (ให้ผู้เข้าอบรมแบง่กลุ่มท า
กิจกรรมระดมสมอง เพื่อด าเนินการจัดการกับสิ่งของท่ีอยู่
ตรงหน้าให้เกิดประสิทธิภาพ) 

*อาจมีการปรับให้สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ มีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ พักเบรกตาม
เหมาะสม (ปกติ 10.30, 14.30 น.) 
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รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การบรรยาย  40 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 % 

 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

• พนักงาน ทีมงาน .ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส. อย่างถูกต้อง 
• ผู้เข้าอบรมสามารถน าหลักการของ 5ส ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมอ่ืน ๆ ในงานของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น TPM, KAIZEN, QCC 
• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
• ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึกเร่ืองคุณภาพและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมมีส านึกการรักองค์กรมากข้ึน 

 
วทิยากร 
 อ.ไมตรี บุญขันธ์ (ดูประวัติ) 
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