หลักสู ตร : 5 ส. เพื่อการเพิม่ ผลผลิตในโรงงาน
โดย อาจารย์พิทกั ษ์ บุญชม
ในปั จจุบนั การแข่งขันในธุรกิจต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการบริ การ ได้มีความรุ นแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมต่างๆต้องพัฒนาพนักงานและระบบการทางานให้สามารถ
แข่งขันเพื่ออยูร่ อดได้
คือการทาให้องค์กรใช้ศกั ยภาพพนักงานและ
ทรัพยากรที่องค์กรมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตของ
องค์กรให้สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตนั้นมีปัจจัย
หลายอย่างที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งต้องมีการผสมผสานทั้งทางด้านวิศวกรรม
(Engineering) การบริ หาร กิจกรรมต่างเพื่อควบคุมปัจจัยต่างๆ โดยการบูร
ณาการเข้าด้วยกัน
การดาเนินกิจกรรม 5 ส. เป็ นกิจกรรมพื้นฐานในการสร้างพื้นฐานให้กบั พนักงานในการทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้น
ต่องานที่ทาด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสยั การดาเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่ องยากแต่ตอ้ งให้
พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทากิจกรรม 5 ส. รวมถึงการนาไปประยุกต์ใช้ดงั นั้นการส่งเสริ มและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึ ก
และความตระหนักในการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5 ส. จะนาไปสู่ ผลลัพธ์ของการดาเนิ นงานตามนโยบายและเป้ าหมาย ที่ บริ ษทั กาหนด และสิ่ ง
สาคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดาเนิ นกิจกรรม 5 ส. จึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ น และสาคัญเพื่อให้พนักงานดาเนิ นกิ จกรรมไปใน
ทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทาให้บริ ษทั ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่
สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กรและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ในการฝึ กอบรม
1. เพื่อสร้างจิตสานึกการทากิจกรรม 5ส. ขั้นพื้นฐานในพื้นที่สานักงานและพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกาไรให้กบั องค์กร
3. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทาพัฒนาปรับปรุ งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่ องมือในการทากิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถทางานเป็ นทีมได้ดีและสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสื่ อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบตั ิ 70 %
2. ทา Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นาเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
Note : สอนจากประสบการณ์ในการทางานจริ ง
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)
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เวลา
08.30 – 09.00

หัวข้ อการฝึ กอบรม

09.00 – 10.30

ลงทะเบียน
• หลักการและแนวคิดการเพิ่มผลผลิต
• หลักการและเหตุผลในการดาเนินกิจกรรม 5 ส. ในพื้นที่สานักงาน และ ในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
• ความหมายและความเป็ นมาของ 5 ส.

10.30 – 10.45

พักเบรก

10.45 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.30 – 14.45
14.45 – 16.00

• หลักการและแนวคิด PDCA ของ 5 ส.
• รายละเอียดของ 5 ส. ในแต่ละ ส. เพื่อการเพิม่ ผลผลิต ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ปฏิบตั ิงาน
• การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5 ส. ในพื้นที่ปฏิบตั ิงานสาหรับพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
• การประยุกต์ใช้ ส. ที่ 6 และ ส. ที่ 7 ในพื้นที่ปฏิบตั ิงานสาหรับพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
• โครงสร้างกิจกรรม 5 ส.
พักเบรกกลางวัน
• ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม 5 ส.
-. การประกาศนโยบาย
-. การฝึ กอบรมให้ความรู ้กบั บุคลากร
-. การจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส.
-. การประชุมคณะกรรมการและวางแผนร่ วมกัน
-. การจัดทา Layout แผนผังรับผิดชอบ 5 ส.
-. เก็บข้อมูลและถ่ายภาพพื้นที่ก่อนทากิจกรรม
-. สารวจพื้นที่รับผิดชอบและเลือกหัวข้อที่จะทาการปรับปรุ ง
-. ตรวจผลการดาเนินการ ประเมินผล ปรับปรุ งแก้ไข
-. ตั้งมาตรฐาน 5 ส.
-. ให้มีการตรวจเช็คพื้นที่อย่างสม่าเสมอโดยผูบ้ ริ หาร
-. เก็บข้อมูลและถ่ายภาพพื้นที่หลังทากิจกรรม
-. รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
-. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
-. การวัดผล
พักเบรก
ปั ญหา อุปสรรค ในการทากิจกรรม 5 ส
วิธีการส่งเสริ มและพัฒนากิจกรรม 5ส.
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