
กิจกรรม 5ส ไดร้บัความนิยมอยา่ง

แพรห่ลาย   

5ส เป็นเทคนิคที่ท ุกคนสามารถ

เขา้ใจแนวทางการปฏิบัติไดง้า่ย อปุกรณ์ที่

ใชม้ีเพียงเครื่องมือท าความสะอาด ซ่ึงใช ้

งบประมาณต ่า ผู้ท า 5ส ได ้เรียนรู้การ

ท างานเป็นทีมเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติ เป็น

กลุ่มพื้นที่  ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนเรื่องการ

ท างานเป็นทีม สมาชิกในพื้นที่ไดร้่วมกัน

ว า ง แผ น แล ะล ง มื อ ป รั บ ป รุ ง พื้ น ที่ 

ปฏิบัติงานของตนเอง และกลุ่มกิจกรรม   

5ส ยังช่วยเสริมสรา้งทักษะการเป็นผูน้ า

ให้แก่หัวหน้าพื้นที่อีกด้วยเห็นผลที่ เป็น

รปูธรรม พื้นที่ไดร้ับการพัฒนาปรับปรงุ

ใหด้ีขึ้นและมีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยมี

การจัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบมากขึ้น ท า

ใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลาคน้หาของหรือเอกสาร 

การปรับปรงุที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้

และเป็นรปูธรรม ส่งเสริมการสรา้งนิสัย 

และการมีวินยัในหนว่ยงาน 

      การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่าง

สม า่เสมอจนกลายเป็นส่วนหนึง่ของ

กิจวัตรประจ าวันจะเสริมสรา้ง 

ลักษณะนิสัยและความเป็น ระเบียบ วินัย

ใหแ้ก่ผูป้ฏิบัติกิจกรรม สิ่งของในที่ท างาน

มีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และจัดเก็บ

อย่ าง เป็ นร ะบบ  ท า ให้ก ารท างาน  มี

ประสิทธิภาพสงูยิ่งขึน้ 

ประโยชนจ์ากการท ากจิกรรม 5 ส. 

1. บคุคลจะท างานไดร้วดเร็วขึน้               

2. เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ จะเกิดขึน้ 

บคุลากรจะรักหนว่ยงานมากขึน้                

3. บคุลากรจะมีระเบียบวินยัมากขึน้            

4. บคุลากรปฎิบัติตามกฎระเบียบ และ

คู่มือการปฎิบัติงานท าใหค้วามผิดพลาด

และความเสี่ยงตา่ง ๆ ลดลง                  

5. บคุลากรจะมีจิตส านกึของการปรับปรงุ 

ซ่ึงจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการท างาน                                                   

6. เป็นการยืดอายกุารใชง้านของ

เครื่องจกัร อปุกรณ ์เครื่องมือตา่งๆ               

7. การไหลเวียนของวัสด ุและ work in 

process จะราบรื่นขึน้                               

8. พื้นทีท่ างานมีระเบียบ มทีี่ว่าง สะอาด

ตา สามารถสงัเกตสิ่งผิดปกติตา่งๆ ได้

งา่ย                                                  

9. การใชว้ัสดคุุม้ค่า ตน้ทนุต า่ลง 

 

 

 

 

 

 

การจดัการความร ู ้  

Knowledge Management 

เรื่อง ส านกังานน่าอย ู ่

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ านวน 4 ครั้ง                                    

วันที่  19 เมษายน 2565  

วันที่ 2,3 และ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

 ผา่นโปรแกรม zoom                                                    

ผูเ้ขา้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จ านวน 9 คน 

 

 

 

 

 

คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์                       

422 ถนนมรพุงษ ์ต าบลหนา้เมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000                                                              

โทรศัพท ์: 038-515826 , 038-568165                              

Website : http://krusart.rru.ac.th/                                                       

Facebook : https://www.facebook.com/edu.rru.ac 

https://www.facebook.com/edu.rru.ac


การจดัการความร ู ้                       

Knowledge Management 

เรื่อง ส านกังานน่าอย ู่ 
 

ส านักงาน  หมายถึง ที่ตั้งของ

หน่วยงานหรือสถานที่ท างาน ซ่ึงเป็นส่วน

หนึ่งขององคก์ร มีหนา้ที่ส าคัญในการเป็น

ศูนย์กลางของข ้อมูล  การให้บริการ         

การวิ เคราะห์ข ้อมูล การตัดสินใจ และ               

การเป็นที่ปรึกษา มีขนาดใหญ่หรือเล็ก

ขึ้นอยู่กับภาระหนา้ที่ของส านักงานนั้นๆ 

เป็นส าคัญ 

ปัจจบุันส านักงานมีพัฒนาการที่

ทันสมัย เพราะอาศัยเทคโนโลยีเขา้มาช่วย

ในการบริหารจัดการท าให้ภารกิจของ

ส านักงานมีความส าเร็จลุล่วงอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีรปูแบบที่แตกต่างกัน

ออกไป 

 

วตัถปุระสงคข์องส านกังาน คือ 

การใหบ้ริการที่รวดเร็วและเชื่อถือไดใ้หแ้ก่

ส่วนงานต่างๆส่วนวัตถปุระสงคร์องๆ ลง

ไป ก็มีการลดค่าใชจ้่ายส านกังาน คณุภาพ

ของงานส านักงาน และปริมาณของงาน

ส านักงาน โดยรวมแลว้วัตถปุระสงค์ของ

ส านกังานมีดงันี ้

1 . เพื่ อปรับปรุงร ะบบงาน ให้

ทนัสมยั เพราะระบบของการท างานจะตอ้ง

มีการปรับปรงุและพัฒนาอยู่เสมอมิฉะนั้น

แลว้ ก็จะเป็นงานที่ปฏิบัติซ ้าๆ หรือจ าเจ 

โดยเฉพาะบรรยากาศในส านกังานควรที่จะ

เปลี่ยนแปลงใหน้า่อยู่ 

2. บริการไดร้วดเร็วสะดวกแก่ผูท้ี่

ใชบ้ริการ จะไดเ้ป็นที่ประทับใจ เช่น การ

บริ ก าร เส ร็ จ  ณ  จุด เดี ย ว  (One Stop 

Service) 

3. ให้มีความเชื่อถือขององค์กร 

เมื่อองค์กรใดสามารถสรา้งความเชื่อถือ

ให้แก่องค์กร ทั้ งบุคลากรภายในและ

ภายนอกก็จะมีความสขุ ไม่วิตกกังวลใน

ดา้นความกา้วหนา้หรือการบริการตา่งๆ 

4 . เพื่ อป ร ะหยั ด งบป ร ะม าณ 

ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ส าคัญที่สดุขอ้หนึ่ง

ของวัตถปุระสงคข์องส านกังาน เพราะการ

ประหยัดงบประมาณ จะท าใหม้ีส่วนที่จะท า

น ามาพัฒนาองค์กร หรือเป็นขวัญและ

ก าลงัใจของบคุลากรมากขึน้ 

5. เพื่อคณุภาพขององค์กร ในทกุ

ส่วนของการบริหารจัดการส านกังาน และ

ตอ้งก าหนดเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคณุภาพ

ขององค์กรเป็นหลัก มิฉะนั้นแลว้ก็จะเป็น

ส านักงานที่ไรค้ณุภาพ กระทบเป็นผลเสีย

ของทกุส่วนขององคก์ร 

ความหมายของ 5 ส คือ กิจกรรม 5ส 

เป็นกระบวนการหนึ่งที่ เป็นระบบมีแนว

ปฏิ บั ติ  ที่ เหม าะสมสามารถน าม าใช ้      

เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไข ง า น แ ล ะรั ก ษ า

สิ่ งแวดล้อม ในสถานที่ ท างาน ให้ดี ขึ้น                

ทั้งในส่วนงานดา้นการผลิตและดา้นการ

บริการ ซ่ึงน ามาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างานขององคก์ร ไดอ้ีกทางหนึง่ 

              สะสาง (ท าใหเ้ป็นระเบียบ)  

คือ การแยกระหว่างของที่จ าเป็นตอ้งใชก้ับ

ขอ งที่ ไม่ จ า เป็ น ต้อ ง ใช ้ข จั ด ขอ งที่ ไม่

จ าเป็นตอ้งใชท้ิ้งไป 

              สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) 

คือ การจัดวางของที่จ าเป็นตอ้งใชใ้หเ้ป็น

ระเบียบสามารถหยิบใชง้านไดท้นัที 

              สะอาด (ท าความสะอาด)   

คือการปัดกวาด เช็ดถูสถานที่ สิ่ งของ 

อปุกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ใหส้ะอาด

อยู่เสมอ 

              สุ ข ลั ก ษณ ะ (รั ก ษ าค ว าม

สะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ไดแ้ก่ 

สะสาง สะดวก และสะอาดใหด้ีตลอดไป 

              สรา้งนิสัย (ฝึกใหเ้ป็นนิสัย) คือ 

การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่ ก าหนด

ไวแ้ลว้อย่างถกูตอ้งจนติดเป็นนสิยั 


