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  วิถี วิถี 55ส วิถีคณภาพส วิถีคณภาพ  วถ วถ 55ส วถคุณภาพส วถคุณภาพ

โดยโดยโดยโดย

นางพัชรา หาญเจริญกิจนางพัชรา หาญเจริญกิจญ ญญ ญ

ประธานคณะอนกุรรมการกจิกรรม ประธานคณะอนกุรรมการกจิกรรม 55ส ส ุุ

ปการศึกษา ปการศึกษา 25522552



หวัขอหวัขอ
      ทําไมตอง ทําไมตอง 55สส

      ที่มาของ ที่มาของ 55สส

      องคประกอบของ องคประกอบของ 55สส

      ขั้นตอนของ ขั้นตอนของ 55สส

      ความลมเหลว ความลมเหลว && ความสําเร็จของ ความสําเร็จของ 55ส ส 

      คําถาม คําถาม & & คําตอบคําตอบ



ทาํไมตอง ทาํไมตอง 55สสทาไมตอง ทาไมตอง 55สส



ความฝน





ความจรงิความจรง



คุนไหมเอยคุนไหมเอย??



                                                        แบบนีล้ะแบบนีล้ะ??  



แนวคดิของ แนวคดิของ 55สส
  “มุงเนนการพฒันาคนในองคกร ดวยการเริ่มตนพฒันาตนเองเปนอนัดับ

แรก คอื “ฝกใหรูจักสรางระเบียบใหกับตนอง” โดยไมตองใหคนอืน่มา
ั ัควบคุมบงคบ”

ี่ ี ป ิ ั ั ไ  ื่ ั ี  “คนทมีีอุปนสิัย 5ส จะสามารถควบคุมตัวเองได เมือจดัระบบระเบียบ
ใหกับตนเองไดแลว การจัดระบบและระเบียบใหกับการทํางานก็จะ
เกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะสงผลตอเปาหมายในการทํางานหรอืผลผลิตที่น มม ส ล ม น ร น ร ล ล
เพิ่มขึ้น”

    The goal of The goal of 55S is to give a feeling S is to give a feeling 
of ownership of process to each of ownership of process to each 
employee.employee.



กิจกรรม กิจกรรม 55ส ส ((55SS))
5 5 ส มาจากภาษาญี่ปุน ส มาจากภาษาญี่ปุน 5 5 คํา คือ คํา คือ 



  ที่มาของ ที่มาของ 55ส   ส   



ี่ป ั  ี่ป ั  55ส ส คนญปุนกบ คนญปุนกบ 55ส ส 







ิ่ ิ่ จุดเริมตนของ จุดเริมตนของ 55สส



        ศตวรรษที่ ศตวรรษที่ 16 16 ในอุตสาหกรรมตอเรือในเมืองเวในอุตสาหกรรมตอเรือในเมืองเวนิสนิส  ประเทศอิตาลี  ประเทศอิตาลี  

            เพื่อจัดระบบวัสดุอุปกรณและสายการผลิต เพื่อจัดระบบวัสดุอุปกรณและสายการผลิต ((Assembly lineAssembly line))      

ใ  ี ็ ึ้ใ  ี ็ ึ้              ใหมีความรวดเร็วขึนใหมีความรวดเร็วขึน

            คค..ศศ. . 1913 1913 Ford Motor Company Ford Motor Company พัฒนาสายงานการพัฒนาสายงานการp yp y
            ผลิต ผลิต ((Assembly lineAssembly line))  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

            รถยนตรถยนต

                



        
        

        คค..ศศ.. 1949 หลังสงครามโลกสิ้นสุดลง  บริษัท หลังสงครามโลกสิ้นสุดลง  บริษัท Toyota Motor  CompanyToyota Motor  Company
ซึ่  ั้ ใ ป ซึ่  ั้ ใ ป ศศ 1933 1933 ป ส ป ิ  ัส ป  ป ส ป ิ  ัส ป          ซงกอตงในป คซงกอตงในป ค..ศศ..1933 1933 ประสบปญหาทางการเงน ขาดแคลนวสดุอุปกรณ และประสบปญหาทางการเงน ขาดแคลนวสดุอุปกรณ และ
ตองปลดพนักงานออกถึง ตองปลดพนักงานออกถึง 22,,000000 คนคน

  ผูบริหาร ผูบริหาร SakichiSakichiToyoda Kiichiro Toyoda Toyoda Kiichiro Toyoda และ และ TaiichiTaiichi OhnoOhno จึงไดจึงได
เดินทางไปดูสายงานการผลิตเดินทางไปดูสายงานการผลิตของบของบ..ฟอรดฟอรดฯ และเหน็จุดออนเรื่องการสูญเสียเวลาฯ และเหน็จุดออนเรื่องการสูญเสียเวลา
ใ   ไป ีใ   ไป ี ื่ ไป  ี่ื่ ไป  ี่ Pi lPi l Wi l  S  Wi l  S  ในการสงตองานไปอีกจุดในการสงตองานไปอีกจุด และเมือไปดูงานตอที และเมือไปดูงานตอที PigglyPiggly Wiggly Super Wiggly Super 
marketmarket พวกเขาประทบัใจกับระบบการจัดการสินคาของทางหางฯพวกเขาประทบัใจกับระบบการจัดการสินคาของทางหางฯ

        

      การเดินทางไปดูงานครั้งนี้จึงถือการเดินทางไปดูงานครั้งนี้จึงถือ

      ไดวาเปนจดเริ่มตนของแนวคิดไดวาเปนจดเริ่มตนของแนวคิด      ไดวาเปนจุดเรมตนของแนวคดไดวาเปนจุดเรมตนของแนวคด

      เรื่อง เรื่อง 55ส ของส ของบริษัทบริษัท Toyota Toyota 
Motor Company Motor Company นั่นเอง นั่นเอง oto  Co pa y oto  Co pa y นนนน



องคประกอบ องคประกอบ 55ส ส ((55SS))



                                55ส สามภาษาส สามภาษา

ญี่ปุนญี่ปุน ไทยไทย           อัอังกฤษงกฤษ             คําคําแปลแปล

SEIRISEIRI สะสางสะสาง SORTSORT คัดแยกคัดแยก

SEITON            SEITON            สะดวกสะดวก SET IN ORDER             SET IN ORDER             เปนระเบียบเปนระเบียบ

SEIRISEIRI สะสางสะสาง SORTSORT คดแยกคดแยก

SEISOSEISO สะอาดสะอาด SHINESHINE สะอาดสะอาด

SEIKETSU     SEIKETSU         สุสุขลักษณะขลักษณะ STANDARDISTANDARDIzzEE สุขลักษณะสุขลักษณะ

 ิ ั ิ ั ี ิ ัี ิ ัSHITSUKE        SHITSUKE        สรางนิสัยสรางนิสัย SUSTAIN  SUSTAIN  มีวินัยมีวินัย



SEIRISEIRI  SEIRISEIRI  
สะสางสะสาง--แยกสิ่งที่ไมจําเปนออกจากสิง่ที่จําเปน แยกสิ่งที่ไมจําเปนออกจากสิง่ที่จําเปน สะสางสะสาง แยกสงทไมจาเปนออกจากสงทจาเปน แยกสงทไมจาเปนออกจากสงทจาเปน 



SEITON SEITON SEITON SEITON 
สะดวก สะดวก --  การจัดการกับสิ่งที่จําเปน การจัดการกับสิ่งที่จําเปน 

ใหงายตอการหยิบใชรูไดทันทีวาอยูที่ใด ใหงายตอการหยิบใชรูไดทันทีวาอยูที่ใด 



SEISOSEISO
    สะอาดสะอาด--การบํารุงรักษาความสะอาดสถานที่ วัสดุ การบํารุงรักษาความสะอาดสถานที่ วัสดุ 

ป  ื ้ ี่ใ ป ฝ  ั  ป  ื ้ ี่ใ ป ฝ  ั  อปุกรณ พืนทีใหปราศจากฝุนผง เศษวสดุ และขยะอปุกรณ พืนทีใหปราศจากฝุนผง เศษวสดุ และขยะ



SEIKETSUSEIKETSUSEIKETSUSEIKETSU
สขุลกัษณะสขุลกัษณะ//สรางมาตรฐานสรางมาตรฐาน--รักษาสภาพของรักษาสภาพของุุ ฐฐ

สถานที่ทํางานใหสะอาดตาโดยรักษา สถานที่ทํางานใหสะอาดตาโดยรักษา 33ส แรกส แรก

ใหดีอยูเสมอ ใหดีอยูเสมอ 



SHITSUKESHITSUKE
                                                สรางนิสยัสรางนิสยั//สรางวินัย คือ การ     สรางวินัย คือ การ     

                                                รักษาและปฏบิัติตามที่ รักษาและปฏบิัติตามที่ 44ส ส 

่่                                                อยางตอเนื่องจนเปนนิสยั อยางตอเนื่องจนเปนนิสยั 



ขั้นตอนของ ขั้นตอนของ 55สสขนตอนของ ขนตอนของ 55สส





การกําหนดมาตรฐานการกําหนดมาตรฐาน
  55ส ื   ํ ีส่ ชิ  ื้ ี่  ัส ื   ํ ีส่ ชิ  ื้ ี่  ัมาตรฐาน มาตรฐาน 55ส คอ ขอกาหนดทสมาชกแตละพนทมารวมกนส คอ ขอกาหนดทสมาชกแตละพนทมารวมกน

กําหนดขึ้นเพื่อใหปฏิบัติไปในแนวเดียวกนั ซึ่งครอบคลุมทั้งกําหนดขึ้นเพื่อใหปฏิบัติไปในแนวเดียวกนั ซึ่งครอบคลุมทั้ง

การสะสาง สะดวก และสะอาดทั้ง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือการสะสาง สะดวก และสะอาดทั้ง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใช รวมถึงการดแลสภาพแวดลอมของสํานักงานใหเครื่องใช รวมถึงการดแลสภาพแวดลอมของสํานักงานใหเครองใช รวมถงการดูแลสภาพแวดลอมของสานกงานใหเครองใช รวมถงการดูแลสภาพแวดลอมของสานกงานให

พรอมบริการเสมอพรอมบริการเสมอ



การกําหนดพื้นที่รับผิดชอบการกําหนดพื้นที่รับผิดชอบ

ผังแสดงการจัดวางวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑของพื้นที่ทีก่ําหนดผังแสดงการจัดวางวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑของพื้นที่ทีก่ําหนด

ไวโดยตองระบชื่อผรับผิดชอบในการดแลรักษาพื้นที่นั้นๆ ใหไวโดยตองระบชื่อผรับผิดชอบในการดแลรักษาพื้นที่นั้นๆ ใหไวโดยตองระบุชอผูรบผดชอบในการดูแลรกษาพนทนนๆ ใหไวโดยตองระบุชอผูรบผดชอบในการดูแลรกษาพนทนนๆ ให

ชัดเจนชัดเจน



การตรวจประเมินโซนพื้นที่การตรวจประเมินโซนพื้นที่
เพื่อใหการดําเนนิกิจกรรม เพื่อใหการดําเนนิกิจกรรม 55ส เปนไปอยางตอเนื่องและมีการส เปนไปอยางตอเนื่องและมีการ

ปรับปรงพื้นที่อยตลอดเวลา จึงตองมีการประเมินผลตามปรับปรงพื้นที่อยตลอดเวลา จึงตองมีการประเมินผลตามปรบปรุงพนทอยูตลอดเวลา จงตองมการประเมนผลตามปรบปรุงพนทอยูตลอดเวลา จงตองมการประเมนผลตาม

มาตรฐานที่กําหนดไวมาตรฐานที่กําหนดไว



                                                                                

                                                รวมดวย ชวยกันรวมดวย ชวยกัน                                                ......รวมดวย ชวยกนรวมดวย ชวยกน



ประโยชนประโยชน
  

พื้นที่

ประสิทธิภาพ
ความ

นาเชื่อถือ
ิ่

หนวยงาน

เพิม

ลด

เวลา

อัตราการ

คาใชจาย

ชํารุด



ประโยชนประโยชน

รวดเร็ว

ปลอดภัย
สภาพแวด

ลอม

บุคลากร

วินัยส ิ วนยสุขภาพจต



อุปสรรคของ อุปสรรคของ 55สส
““ยังยังทําทํา  55ส อยูอีกเหรอส อยูอีกเหรอ””

““ไไ  ็ ี  ี๋ ั ็ส ป ี็ ี  ี๋ ั ็ส ป ี  ีี”““ไมไมเหนจะดเลย เดยวมนกสกปรกอกอยูเหนจะดเลย เดยวมนกสกปรกอกอยูดด”

““แมแมจะดจะดรกแตรกแตฉนัก็หาสิ่งฉนัก็หาสิ่งที่ตที่ตองการเจอองการเจอ””ูู

““งานยุงานยุงมากงมากไมมีเวลาไมมีเวลาทําทําหรอกหรอก””

ฯลฯฯลฯ



      

สดทายปลายทางสดทายปลายทางสุดทายปลายทางสุดทายปลายทาง



    66ส เพื่อความสําเร็จ ส เพื่อความสําเร็จ 



คําถามคําถาม คําตอบคําตอบคาถามคาถาม--คาตอบคาตอบ
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Motor-Company-assembly-line-Detroit-c.1917-
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Japan's Crown Princess Masako (L) touche...
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Japan's Princess Aiko (R), accompanied by her father Crown Prince Naruhito, arrives at the 
Gakushuin Kindergarten on the father's visiting day in Tokyo June 18  2006Gakushuin Kindergarten on the father s visiting day in Tokyo June 18, 2006.

http://pictures.reuters.com/

Japanese children. http://www.dannychoo.com/post/en/9651/Japanese+Children.html
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Lean in life, experimenting with lean in life, fitness, music, work and more.  
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Lean Maintenance: 5S Your Maintenance Department. http://info.marshallinstitute.com/?Tag=5S
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wondering.html

Technology in the Middle.  http://pwoessner.com/2008/07/08/are-you-the-obstacle-or-the-
answer/

Travel in Japan.  http://feross.org/japan/    

What is 5S?  http://www.kaizenworld.com/kaizen/5s.html

Yes to 5S Anywhere Anytime.  http://solutions.wolterskluwer.com/blog/2011/03/yes-to-5s-
anywhere-anytime/
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1927  Th  d i  li    F d  f  i  Mi hi  USA   1927: The production line at a Ford motor factory in Michigan, USA.   
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