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5S & KAIZEN
เทคนิคการทา 5ส. และไคเซ็น เพื่อการเพิ่มผลผลิต
ในปัจจุบนั การแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทาให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพือ่ อยูร่ อดได้คือการ
ทาให้องค์กรใช้ศกั ยภาพที่องค์กรมีอยูอ่ ย่างเต็มที่เพือ่ เพิม่ ผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการ
เพิม่ ผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆโดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน
การดาเนินกิจกรรม 5 ส. เป็ นการสร้างพื้นฐานให้กบั พนักงานในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคณุ ภาพให้
เกิดขึ้นต่องานที่ทาด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส.ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดาเนินกิจกรรม 5
ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ตอ้ งให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทากิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้
พนักงานทุกคนมีจิตสานึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนาไปสู่ผลลัพธ์ของการดาเนินงานตาม
นโยบายและเป้าหมายที่บริษทั กาหนด และสิ่งสาคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม 5 ส. จึง
เป็ นสิ่งจาเป็ นและสาคัญเพือ่ ให้พนักงานดาเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทาให้
บริษทั ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิม่ ผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพือ่ สร้างคุณภาพให้แก่
องค์กร
ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องของกิจกรรมการเพิม่ ผลผลิต เพือ่ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความไม่
ปลอดภัย และการทางานที่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยการใช้แนวคิด ไคเซ็น ร่วมกับการทา 5ส. ก็เพือ่ ให้พนักงาน
ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและเกิดจิตสานึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุงวิธีการทางาน เพือ่ ให้ส ะดวกขึ้น ง่ายขึ้น มีของ
เสียที่ลดลง ทั้งยังเป็ นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการเพิม่ ผลผลิต เพือ่ ต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความยัง่ ยืนแก่
องค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างจิตสานึกและการหาวิธีการทากิจกรรม 5ส. ในการทางาน
2. เพือ่ สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกาไรให้กบั บริษทั
3. เพือ่ สร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้แนวคิด ไคเซ็น กับ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทา
4. เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษทั อย่างต่อเนื่อง
5. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทากิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
6. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
7. เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
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5S&KAIZEN for Productivity Improvement

เนื้อหาหลักสู ตร
1. แนวคิดการเพิม่ ผลผลิต
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิม่ ผลผลิต ความ
จาเป็ นผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไรรวมทั้ง
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมตามแนวคิด
2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดาเนินโครงการ
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการ
ดาเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยูด่ ว้ ยหลัก PDCA
3. 5ส เพือ่ การเพิม่ ผลผลิต และปรับปรุงงาน
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิม่ ผลผลิต, หลักการ
5ส, การนากิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และ
วิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม 5ส ได้อย่าง
มีประสิทธิผล
4. การประยุกต์ใช้แนวคิด ไคเซ็น ในการทากิจกรรม 5ส. อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด ไคเซ็น (เลิก/
ลด/เปลี่ยน) และ ECRS ในการทากิจกรรม 5ส ที่มีประสิทธิภาพ
5. การจัดทาเอกสารระบบ 5ส / การจัดทามาตรฐาน 5ส
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทาเอกสารในระบบ 5ส,
การสร้างแบบฟอร์มต่างๆเพือ่ ใช้ในการดาเนินกิจกรรม 5ส, การ
ควบคุมเอกสารในระบบ5ส, การจัดทามาตรฐาน 5ส ของ
หน่วยงาน และของบริษทั

ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ :

1. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลัก การ 5ส.
อย่างถูกต้อง
2. ผู้เ ข้าอบรมสามารถนาหลัก การของ ไคเซ็น ไป
ประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4. ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
5. ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากรอาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
(วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)
การศึกษา
Quality Management System:
Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System:
ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
และอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
กลุ่มเป้าหมาย
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อ ย (Small
(สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
group activity)หรือผูท้ ี่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รูปแบบการสั มมนา
(สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
การบรรยาย
40 %
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอ
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ผลงานกลุ่ม
50%
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิ่งใน
กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
การให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่ าน.
ระยะเวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
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กาหนดการอบรม

เวลา
9.00- 9.15 น.

9.15- 10.00 น.

10.00-10.30 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลายพฤติ กรรม

เนื ้อหา / รายละเอียด
สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิ ทยากร
การมองปั ญหาของแต่ ละบุ คคล สร้างการใช้ความคิ ดและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่ น
วิ ทยากรเปิ ดรู ปภาพและตั้ง
เปิ ดรู ปภาพแต่ ละรู ปและตั้งคาถาม กับภาพที่ เปิ ดเป็ นภาพเชิ งซ้อน คาถามให้ขอ้ คิ ดและ
ที่ สามารถมองได้เป็ นหลายรู ปแบบ ทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิด แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
การใช้ความคิ ดในการสังเกต จดจา และวิ เคราะห์
หลักการ 5ส และขั้นตอนการ
ดาเนิ นโครงการ

อธิ บายหลักการแนวคิ ดการเพิ่มผลผลิ ต ความจาเป็ นผลประโยชน์ วิ ทยากรบรรยาย
ต่ อพนักงาน องค์กร และลู กค้าอย่างไรรวมทั้งขั้นตอนการดาเนิ น แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
กิจกรรมตามแนวคิ ดเพิ่มผลผลิ ต
ฉายสไลด์เรี ยนรู ้ประกอบ

10.30- 10.45น. พักเบรก
10.45 - 11.20 น. หลักการ 5ส และขั้นตอนการ
ดาเนิ นโครงการ
11.20- 12.00 น.

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิ ต และ
ปรับปรุ งคุ ณภาพงาน

อธิ บายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดาเนิ นกิจกรรมตาม วิ ทยากรบรรยาย
แผน โครงการที่ องค์กรมี อยู่ดว้ ยหลัก PDCA
และเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
อธิ บายถึ งเครื่ องมื อในการเพิ่มผลผลิ ต, หลักการ 5ส, การนา
วิ ทยากรบรรยายและให้ผเู ้ ข้ารับ
กิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่ วยงาน, เทคนิ คการดาเนิ น
การอบรมรวมกลุ่ มกัน เพื่อทา
กิจกรรมอย่างถู กต้องและถู กขั้นตอน, ปั ญหา อุ ปสรรค และวิ ธีการ กิจกรรม
ส่ งเสริ มกิจกรรม 5ส, การลงมื อปฏิ บตั ิ กิจกรรม 5ส ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผล
Workshop1: ตรวจหาสิ่ งผิดปกติ บนโต๊ะทางานและการสร้าง
มาตรฐานของพื้นที่ การทางานเบื้องต้น

12.00- 13.00 น.
13.00-13.10 น.

พักเที่ ยง
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับการ
อบรม

13.15-14.30 น.

การ 5ส. อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ

14.30-14.45น.
14.45- 15.30 น.

พักเบรก
การทางานเป็ นที ม

15.30-16.00 น.

การจัดทาเอกสารระบบ 5ส / การ อธิ บายถึ งหลักการจัดทาเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์ ม วิ ทยากรบรรยาย
จัดทามาตรฐาน 5ส
ต่ างๆเพื่อใช้ในการดาเนิ นกิจกรรม 5ส, การควบคุ มเอกสารใน
ระบบ 5ส, การจัดทามาตรฐาน5ส ของหน่ วยงาน และของบริ ษทั
**ระหว่ างการอบรมจะมี กิจกรรมย่อยกระตุ น้ และฝึ กคิ ดในการทา
5ส. ทุ กบทเรี ยน

ให้แต่ ละกลุ่ มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ยง โดยวิ ทยากร
ถามชื่ อกลุ่ มและใครเป็ นหัวหน้ากลุ่ ม เลขากลุ่ ม และจานวน
สมาชิ ก
แสดงตัวอย่างการทากิจกรรม 5ส.ของหน่ วยงาน และของบริ ษทั
ต่ างๆ ที่ ประสบผลสาเร็ จ และ การประยุกต์ใช้แนวคิ ด ไคเซ็น
(เลิ ก/ลด/เปลี่ ยน) และ ECRS ในการทากิจกรรม 5ส ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ
Workshop2: แนวคิ ดการทา 5ส ผ่านกิจกรรมและรู ปภาพต่ างๆ 3
กิจกรรม
เปิ ดวี ดีโอตัวอย่างการทางานเป็ นทีม

วิ ทยากรใช้คาถามแต่ ละกลุ่ ม

วิ ทยากรใช้คาถามแต่ ละกลุ่ ม
และเปิ ดวี ดีโอคลิ ป ให้กลุ่ ม
ช่ วยกันระดมสมอง

Workshop3:3ส. อันทรงพลัง (ให้ผเู ้ ข้าอบรมแบ่ งกลุ่ มทากิจกรรม วิ ทยากรบรรยาย
ระดมสมอง เพื่อดาเนิ นการจัดการกับสิ่ งของที่ อยู่ตรงหน้าให้เกิด Work Shop
ประสอทธิ ภาพ)
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

