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 5ส คอื แนวทางที่ใชเพือ่ปรับปรุงแกไขงานและ
รักษาสิ่งแวดลอมในทีท่าํงานใหดขีึน้ 

ประโยชนและขอดีของ 5ส 
 

5ส มีคุณคาในการพัฒนาคนใหปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเปน
นิสัยที่ดีมีวินัย อันเปนรากฐานของระบบคุณภาพเพราะเปน
กิจกรรมที่ฝกใหทุกคนรวมกันคิด รวมกันทําเปนทีม คอยเปน
คอยไปไมยุงยาก ไมรูสึกวาการปฏิบัติงานอยางมีระเบียบวินัย
เปนภาระเพ่ิมข้ึนอีกตอไป ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคการ
ดังตอไปน้ี 

(1) สิ่งแวดลอมในการทํางานดี เปนการเพ่ิมขวัญกําลังใจ

ใหแกพนักงาน 

(2) ลดอุบัติเหตุในการทํางาน 

(3) ลดความสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุเกินความจําเปน 

(4) ลดการสูญหายของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ 

(5) พ้ืนที่การทํางานเพ่ิมข้ึนจากการขจัดวัสดุที่เกินความ

จําเปนออกไป 

(6) เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการทํางานมากข้ึน 

(7) สถานที่ทํางานสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยสรางความ

ประทับใจใหเกิดข้ึนกับลูกคา 

(8) พนักงานมีการทํางานรวมกันเปนทีมมากข้ึน 

(9) สรางความรูสึกเปนเจาของตอองคการของพนักงาน 
 

  
  
  

 ฉบับท่ี 2 ปท่ี 1 วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2553

เคล็

คณะทํางาน 5ส  
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

114 สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ตอ 5069,5067)      

เว็บไซต : http://cc.swu.ac.th    e-mail : 5s@swu.ac.th 

 

เคล็ดลับในการดําเนินกิจกรรม 5ส  
1. ประกาศนโยบายของกลุมพ้ืนท่ี 5ส. โดยผูบริหาร  

2. หัวหนาพ้ืนท่ีเรียกประชุมใหความรูต้ังเวรตรวจพ้ืนท่ี  

3. แบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบและทําแผนผังแสดงพ้ืนท่ีติดไวให

เดนชัด โดยยึดผังการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคน กําหนด

ขอบเขตโดยอาจยึดแนวเสาหรือแนวโตะ ภายในท่ีทํางาน ท้ังนี้ใน

แตละพ้ืนท่ีควรมีจํานวนเนื้อท่ีเทียบกับจํานวนคนใกลเคียงกัน 

จากนั้นทําการเลือกหัวหนากลุมพ้ืนท่ีของตนขึ้นมาเพ่ือดูแลการ

ดําเนินงานของ สมาชิก ท่ีสําคัญ หัวหนากลุมพ้ืนท่ีและบุคลากร

ระดับผูบริหารในพ้ืนท่ีจะตองมีพ้ืนท่ีท่ี ตัวเองรับผิดชอบดวย เพ่ือ

เปนแบบอยางแกสมาชิกในกลุม  

4. ถายรูปกอนทํากิจกรรม 

5. สํารวจหาขอบกพรองเพื่อทําการแกไข การสํารวจนี้ทํา

โดยสมาขิกของพ้ืนท่ีเอง พรอมเขียนแผนดําเนินกิจกรรม 5ส.  

6. กําหนดวันทําความสะอาดคร้ังใหญของพ้ืนท่ี ทุกคน

รวมกันทําความสะอาด เร่ิมดวยการทําสะสาง ตามดวยสะดวก 

ตอเนื่องไปและควรกําหนดระยะเวลาในการทําแตละ ส ดวย แลว

มีการใหบุคลากรในกลุมพ้ืนท่ีแตละกลุม เสนอผลงานวา ไดทํา

อะไรไปบาง ปจจุบันอยูขั้นใด และตอไปจะทําอะไร  

7. ตรวจ ติดตามและประเมินผลหลังการทําความสะอาด ให

ขอแนะนํา ท้ังมีการใหรางวัล คณะกรรมการตรวจพื้นท่ี 5ส ควร

ตรวจทุกเดือน ตอเนื่องกันไป เพราะถาหากทําไมตอเนื่องจะไม

เกิดผล และผูบริหารสูงสุดจะตองตรวจพ้ืนท่ีเปนบางคร้ัง พรอมให

คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุง  

8. ต้ังมาตรฐานของพ้ืนท่ี  

9. ถายรูปหลังทํากิจกรรม  

10. ตรวจพ้ืนท่ีเพ่ือแกไข ปรับปรุง โดยสมาชิกของพ้ืนท่ีเอง  

11. จัดประชุมสมาชิกในพ้ืนท่ีอยางสม่ําเสมออยางนอยเดือน

ละ 1 คร้ัง  

12. สรุปผลความคืบหนาและบันทึกผลการประชุม  

13. ประชาสัมพันธพ้ืนท่ี ติดรูปกอนทํา หลังทํา เปนขั้นตอน  

14. วัดและประเมินผลอยางตอเนื่อง   

 
 
 
แหลงที่มา: 
http://vdo.eng.psu.ac.th/web2/5s/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=77&Itemid=70 
  

 

เคล็ดไมลับกับกิจกรรม 5ส 
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 5ส กจิกรรมดี ๆ ทีอ่ยากบอกตอ การประกวด มมุกิจกรรม 5 ส ดีเดน 
    กิจกรรมการประกวดมุมกิจกรรม 5ส ดีเดน เปนกิจกรรม
สงเสริมกิจกรรม 5ส ท่ีคณะทํางานไดจัดขึ้น เพ่ือใหบุคลากร มี
สวนรวมในการดําเนินการกิจกรรม 5ส และเพ่ือปรับภูมิทัศนใน
ท่ีทํางานใหดีขึ้น 
 
  วัตถุประสงค 

1 เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 5ส 
2 เพ่ือปรับภูมิทัศนในท่ีทํางาน 
3 เพ่ือสะสางส่ิงของอุปกรณ ท่ีไมจําเปนออก  

 
กฎกติกา การตัดสิน มุมกิจกรรม 5ส ดีเดน 
        1. จะตองเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการทํากิจกรรม / ใชงานรวมกัน 
        2. มีการเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน 
        3. อุปกรณ และเคร่ืองอํานวยความสะดวก อยูในสภาพ 
พรอมใชงาน              
        4. มีบรรยากาศ ท่ีสดช่ืน ไมมีกล่ิน เสียง รบกวน และไม
คับแคบ 

พืน้ที่ 5ส ดีเดน  
เดอืน พฤษภาคม 2553 

 5ส ดีเดน ระดับผูบริหาร ประจําเดือนมีนาคม 2553 
 

  นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง 
  
 

 5ส ดีเดน ระดับพนักงาน ประจําเดือนมีนาคม 2553 
 

 นางสาวจันทนา หมื่นพันธ          (องครักษ) 
 นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรปภัทร  (ประสานมิตร) 

ประกาศ ผลการตัดสนิ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เงินสด 200 บาท พรอมเกียรติบัตร 
 

 
 

ชื่อผลงาน       : มุมสบายสไตลไอที 
เจาของผลงาน : สํานักคอมพิวเตอร องครักษ  
 

ประกวดตัง้ชื่อคําขวัญ การดําเนนิกิจกรรม 5ส 
    กิจกรรมการประกวดการตั้งช่ือคําขวัญการดําเนนิกิจกรรม 5ส เปน
กิจกรรมสงเสริมกิจกรรม 5ส ท่ีคณะทํางานไดจัดขึ้น เพ่ือใหบุคลากร มี
สวนรวมในการดําเนินการกิจกรรม 5ส  
ประกาศผลการตัดสินรางวัล 
 
ชนะเลิศอันดับ1   เงินสด 200 บาท พรอมเกียรติบัตร 
 
         ผลงาน “5ส สุขสันต สดใส สุขใน สมปรารถนา" 
         เจาของผลงาน สํานักคอมพิวเตอร องครักษ 
 
ชนะเลิศอันดับ2 เงินสด 100 บาท พรอมเกียรติบัตร 
 
         ผลงาน “ใชใหเก็บ เก็บใหจัด จัดใหสวย สวยใหสะอาด 

สะอาดใหประจํา มุงมั่นทํา 5ส” 
         เจาของผลงาน นายชัยวฒัน ชางกลึง 

รางวัลชนะเลิศอันดับ2 เงินสด 100 บาท พรอมเกียรติบัตร 

           

ชื่อผลงาน        : หองประชุม vdo conference 
เจาของผลงาน : สํานักงานผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
ประสานมิตร  
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 การจัดระเบยีบหนาจอ Desktop 
พ้ืนที่หนาจอ Desktop ของเครื่องคอมพิเตอร ถือเปน

พ้ืนที่สําคัญในการทํางาน ถาหนาจอ desktop เต็มไปดวย
ไอคอนและไฟลเอกสารคงไมดีแน ดังน้ันเรามาเริ่มการจัด
ระเบียบกันเถอะ 

 

การจัดลําดับความสําคัญของงาน 
ในการทํางานเราอาจไดรับมอบหมายงานพรอมๆ กัน หากเรา

ไมจัดลําดับความสําคัญของงานมีหวังทํางานไมทันแนๆ โดยเทคนิค
งายๆ ในการจัดลําดับความสําคัญ มี 4 ขอ คือ 

    1. งานท่ีไดถึงกําหนดสงเร็วท่ีสุด 
    2. งานท่ีมีคนรอ หรืองานท่ีควรทําโดยคํานึงถึงเวลาของคนอ่ืน 

(งานท่ีใหคนอ่ืนทําและตองตรวจสอบ ถาติดตอไมไดจะตองเล่ือนงาน
ใหลาชาเปนวันรุงขึ้น) 

    3. งานท่ีใชเวลาไมมาก (แทนท่ีจะเร่ิมตนจากงาน “ช้ินใหญ” 
ท่ีทําท้ังวันก็ไมเสร็จเปนอันดับแรก การสงงานท่ีทําเสร็จแมเพียง
เล็กนอยใหหัวหนาจะใหความรูสึกกวาทํางานเปน) 

    4. จัดการและจัดทํางานดานเอกสาร ซ่ึงเปนงานท่ีทําดวย
ตนเองคนเดียวได 
 

จากนั้นเราแยกไฟลงานท่ีกําลังใชหรือรูวากําลังจะไดใช
ออกมาวางไวท่ี desktop อะไรท่ีเปนท่ีเปนงานเกาเอาเก็บไวท่ี Drive 
D หรือ Burn ลง CD เก็บไว จากนั้นเราสรางโฟลเดอร ตามลําดับต
วามสําคัญของงานท่ีเราไดจัดอันดับไว เชน  

• งานท่ีจะตองทําวันนี้  
• งานท่ีตองทําในอาทิตยหนา  
• งานท่ีตองทําแตยังมีเวลา เปนตน  

จากนั้นนําไฟลมาใสในโฟลเดอรท่ีต้ังไวบนหนา desktop 
หากตองการใหโฟลเดอรสะดุดตาเราอาจเปล่ียนรูปไอคอนของ
โฟลเดอรเพ่ือเราจะไดสังเกตไดงาย การทําความสะอาดหนาจอดวย 
“Desktop Cleanup Wizard”  

“Desktop Cleanup Wizard” เปนเคร่ืองมือท่ีมาพรอม
โปรแกรม Microsoft ท่ีชวยจัดเก็บไอคอนตางๆ ท่ีหนาจอ desktop 
ซ่ึงเราสามารถไปต้ังเวลาใหทําความสะอาดทุกๆ 60 วันได โดย เรา
สามารถทําใหหนาจอดูดีไดตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. คลิกท่ี Start > Settings > Control Panel 
2. ดับเบิลคลิกท่ี Display 
3. เลือกแท็บ Desktop แลวคลิกปุม Customize Desktop  
4. ใหคลิกปุม Clean Desktop Now แลวคลิกปุม Next 
5. Desktop Cleanup WiZard จะตรวจสอบไอคอนตาง ๆ ถึงวัน

เวลาใชงานใหเลือกสวนท่ีตองการยายไปเก็บ เมื่อเลือกเรียบรอย ให
คลิกปุม Next จะเขาสูหนาตาง ยืนยันการยายไอคอนนั้น ๆ 

6. คลิกท่ีปุม Finish 
ลองทํากันดูนะคะ เร่ิมตนจากส่ิงเล็ก ๆ กอน แลวจะทําใหเรา
เสริมสรางลักษณะนิสัยท่ีดี หนึ่งใน หัวใจหลักของ 5 ส คะ 
 
แหลงที่มา:  
http://greettv.dusit.ac.th/e‐training/desktop_cleanup/ 

ตัวชวยในการจัดระเบยีน Desktop 
• Fences :  เปนโปรแกรมท่ีจะชวยคุณจัดระเบียบตาง  ๆ  บน 

Desktop โดยการสรางกรอบหรือพ้ืนท่ีขึ้นมาเปนประเภทตาง ๆ และ
สามารถจัดการพื้นท่ีนั้น ๆ ไดโดยอิสระ ไมวาจะเปนยอ/ขยาย ยาย 
หรือสรางพ้ืนท่ีขึ้นมาใหม และหากตองการเพียง Desktop วาง ๆ ก็
แคกดดับเบ้ิลคลิกบนพ้ืนท่ีวางเทานั้น หนาจอท่ีมีภาพสวย ๆ ไมมี
อะไรมาบดบัง 

คุณสมบัติ 
1.สรางไดหลาย fence ตามตองการ 
2.จัดการเรียง layout ตามท่ีตองการ
3.ต้ังช่ือให fence ไดตามตองการ 
4 ฟรีแวรปลอดไวรัส 

 
 

• ShockDesktop : เปนโปรแกรมยูทิลิต้ีสารพัดประโยชน  
แถมยังมีขนาดเล็กมาก  
ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือชวย 
ในการจัดเรียงไอคอนท่ี 
รกรุงรังใหสวยงามเหมือน  
นั่งเรียงดวยตัวเอง ภายใน 
เวลาไมถึง 3 วินาทีเทานั้น  

 

• RocketDock : โปรแกรมท่ีสามารถจัดระเบียบหนาจอ Desktop 
คอมพิวเตอรของคุณใหเปนระเบียบเรียบรอย และดูดีมากขึ้น สามารถ
จัดการหนา Desktop  
ไดเองไอคอนแสดงบน Desktop 
เปนแบบ Animation สวยงาม 
เวลาเปดหลากหลายหนาตางหรือ 
หนาจอก็ไมดูรกเกะกะ จัดพับ 
หนาจอไดอยางเปนระเบียบ 
โปรแกรมนี้ 

 
ระบบปฎิบัติการท่ีรองรับ 

- Windows 2000/XP/2003 
- 500Mhz or faster CPU 
- 10MB RAM free 

• ObjectDock : โปรแกรมสําหรับหนาจอเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ  
ท่ีทําใหหนาจอของคุณสวยงาม  
เลิศหรู อลังการ ไมนาเบ่ืออีกตอไป  
ดวยโปรแกรมสามารถจัดการ Icon  
หนาจอเคร่ืองของคุณไดอยางอิสระ  
และสวยงาม มีลูกเลนเยอะพอสมควร  
สามารถใชงานกันไดแบบฟรี ๆ 

------------------------------------------------------------------------------ 
นี้เปนเพียงโปรแกรมชวยจัดระเบียนใหกับ desktop บางสวนเทานัน้ 

ทานผูสนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจากเว็บไซต และหากมีโอกาสใน
คร้ังตอไปจะนําแนะโปรแกรมตัวชวยดาน ๆ ตางๆตอไปคะ ติดตามไดจาก
ขาวกิจกรรม 5  ส ในคร้ังตอๆไปคะ 


