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5ส และ 3 TEI คืออะไร?

5ส คือ พื้นฐานการดูแลจัดการที่ทํางานหรือสถานประกอบการตาง ๆ 
ใหเปนระเบียบเรียบรอย

3 TEI คือ การกําหนดสถานที่ที่จะวางสิ่งของ และวางจํานวนเทาไหร 
และวางผลิตภัณฑอะไร ที่สามารถบอกวาจะตองใสจํานวนนอยที่สุด
เทาใดและมากที่สุดเทาใด



5ส ประกอบดวย

1. ส  สะสาง        (SEIRI)
2. ส  สะดวก        (SEITON)
3. ส  สะอาด        (SEISO)
4. ส  สุขลักษณะ  (SEIKETSU)
5. ส  สรางนิสัย    (SHITSUKE) 
     โดยรวมถึง อัตราการมาทํางาน    
     (SHUHHIN-RITSU)



1. ส  สะสาง (SEIRI)

       สะสาง หมายถึง  การสํารวจแยกแยะสิ่งของ และจัดรวมเปนกลุม 
ตามชนิดหรือประเภทของสิ่งของเหลานั้น ผลไดรับ คือ จะพบวามี
สิ่งของที่ไมจําเปนตองใช ปรากฏใหเห็น และของที่มีอยูในคลังเก็บ
สินคาที่มากเกินไป ก็จะสามารถกําจัดออกไปได



1. ส  สะสาง (SEIRI) (ตอ)

กลยุทธที่ใชในการทําสะสางคือ การใช RED TAG

“แยกใหชัด ขจัดใหออก”



1. ส  สะสาง (SEIRI) (ตอ)

ประเด็นสําคัญของสะสาง
- แยกของที่จําเปน ตองการใช และของที่ไมจําเปนออกจากกัน
- แยกของที่สําคัญ กับ ของที่ไมสําคัญออกจากกันใหเดนชัด
- แยกของที่ใชบอย กับ นาน ๆ ใชครั้งออกจากกัน
- แบงแยกวัตถุสิ่งของตามชนิด หรือ ประเภทของเครื่องจักรหรือ
สายการผลิต

- แบงแยกของใชสวนรวม กับ สวนตัว หรือ อุปกรณการทํางาน 
หรือเปนวัตถุดิบออกจากกัน



2.ส  สะดวก (SEITON)

       สะดวก  หมายถึง  การวางของใชในที่ที่กําหนดไวโดยมี
หลักการสําคัญ คือ ของที่จะวางนั้นจะวางที่ไหน และ
วางอยางไรจึงจะมีคุณภาพประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย

           “หยิบก็งาย หายก็รูดูก็งามตา”



2.ส  สะดวก (SEITON) (ตอ)

ประเด็นสําคัญของสะดวก
- ตัดสินใจวาจะวางอะไร ไวตรงไหน
- ตัดสินใจวาจะวางไวในสภาพอยางไร
- กําหนดใหเปนมาตรฐานใหชัดเจนวาของอะไรควรวางไวตรง
ไหน และควรวางอยางไร

- กําหนดใหชัดเจนวาผูที่มีหนาที่รับผิดชอบสิ่งของเหลานั้นคือใคร



2.ส  สะดวก (SEITON) (ตอ)

ส  สะดวกจะเกิดขึ้นไดเมื่อ?
1.  ใชแถบปายที่เปนสีตาง ๆ เพื่อ
แบงแยกประเภทสินคา ประโยชน
ใชสอย หนวยงานที่จะใชสิ่งของเหลา
นั้น หรือขนาดสิ่งของ เปนตน
2.  ติดปายแสดงหรือกําหนดตําแหนง 
(Location)  การวางสิ่งของใหเหมาะสม 
เชน จุดที่จะวางของบนพื้น จุดวางของ
บนชั้นวางของ หรือตูตาง ๆ



3.ส  สะอาด (SEISO)

สะอาด  หมายถึง  การทําที่ทํางานหรือสถานประกอบการใหอยู
ในสภาพที่สะอาดหมดจด ซึ่งรวมไปถึงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ 
ของใชตาง ๆ จะตองไมสกปรกเลอะเทอะ
“นําไปใช ใหมเสมอ”



3.ส  สะอาด (SEISO) (ตอ)

ประเด็นสําคัญของสะอาด
- ขจัดของที่ไมจําเปนออกจากสถานประกอบการหรือที่ทํางานให
หมดกอน

- กําจัดขยะหรือของจะทิ้ง ออกจากที่ทํางานใหหมดไป
- ขจัดสาเหตุของสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน
- กําหนดที่วาง หรือ ตําแหนงการวางสิ่งของตาง ๆ ใหเหมาะสม
และชัดเจน

- เมื่อหยิบของไปใชแลวใหนํากลับมาวางที่เดิม ในที่ที่กําหนดให
เทานั้น



4.ส  สุขลักษณะ (SEIKETSU) 

       สุขลักษณะ  หมายถึง  สภาพของสถานประกอบการดีขึ้น อันเปน
ผลมาจากการไดทํา ส สะสาง ส สะดวก  และ ส สะอาด
“ทํา 3 ส เปนนิจ สุขภาพจิตสดใส”



4.ส  สุขลักษณะ (SEIKETSU) (ตอ)

ประเด็นสําคัญ
1.  พนักงานจะตองดูแลรักษาสถานที่ เสื้อผา ตลอดจนการแตงกาย 
รางกาย ใหสะอาดเรียบรอย (เรียบงาย) ถูกสุขอนามัยอยูเสมอ
2.  กําหนดมาตรฐานการทาสีตีเสน  แบงเขตพื้นที่รับผิดชอบ กําหนด
ตําแหนงการวางอุปกรณของใชกําหนดพื้นที่วางเครื่องจักรตางๆ
กําหนดการใช เสนทางเดินของรถยก และทางเดินของคน ใน
โรงงาน
3. สรางจิตสํานึกใหพนักงาน หยิบมาใชแลวใหเก็บที่เดิม
4. ใหมีใบตรวจสอบ (Check List) วาพนักงานไดทําตามหลักสูตร
ของ ส สุขลักษณะหรือไม
5. กําหนดแผนและมาตรฐานในการทํา ส สะสาง ส สะดวก และ       
ส สะอาด



4.ส  สุขลักษณะ (SEIKETSU) (ตอ)

       สถานที่ทํางานที่มีสุขลักษณะที่ดี จะมีบรรยากาศที่นาทํางาน 
เสริมสรางจิตใจของพนังกานใหมีสมาธิดีขึ้น การทํา ส สุขลักษณะนั้น 
มุงเนนใหมีการ 3 ส แรกอยางตอเนื่อง เพราะถาสถานประกอบการ
หรือพื้นที่ทํางานมีสุขลักษณะที่ดีแลว ก็จะชวยใหการทํา ส สะสาง ส 
สะดวก และ ส สะอาด ทําใหงายขึ้น



5. ส  สรางนิสัย (SHITSUKE)

       สรางนิสัย  หมายถึง  การทําสิ่ง 2 สิ่งใหติดเปนนิสัยอยาง
เครงครัดและตอเนื่อง
1. การทํางานใหเกิดบรรยากาศที่มี สุขลักษณะ (สุขกายสุขใจ)
    โดยการทํา สะสาง สะดวก สะอาดอยางตอเนื่อง
2. การรักษากฎ กติกา มารยาท ระเบียบ
    และขอบังคับกําหนด
    ตาง ๆ ในการทํางาน
“ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย เปนนิสัยที่ดี”



5. ส  สรางนิสัย (SHITSUKE)(ตอ)

ประเด็นสําคัญของการสรางนิสัย
- ในการทํางานทุกขั้นตอน พนักงานจะตองทํางานตามมาตรฐาน
ในการทํางานโดยมีใบตรวจสอบ และคูมือปฏิบัติงาน

- พนักงานจะตองแนใจวาไดปฎิบัติงานเปนไปตามกฎระเบียบตางๆ
ของหนวยงาน

- มาตรฐานตาง ๆ ของการทํา ส สะสาง ส สะดวก และ ส 
สุขลักษณะ จะตองชัดเจนเขาใจงาย ๆ

- พยายามเสริมสรางใหพนักงานมีนิสัยรักษากฎ ระเบียบ ทํางาน
ตามคูมือ ตลอดจนมาตรฐานในการทํางานตาง ๆ



อัตราการมาทํางาน (SHUHHIN-RITSU)

       อัตราการมาทํางาน หมายถึง การมาทํางานอยางสมํ่าเสมอ
และตรงตอเวลา เชน เวลาทํางานควรเริ่มปฏิบัติงานทันที
ที่มีเสียงสัญญาณ หรือเวลาพักควรพักเมื่อไดยินเสียงสัญญาณ ไม
ควรพักกอนเวลา 



สรางนิสัย โดยรักษา 5ส เปนอยางดี

     



เกร็ดความรูเพิ่มเติม

       นอกจาก 5 ส ทั้ง 5 แลว ยังมี  ส 
ตัวอื่น ๆ ที่อาจหยิบยกมาใชรวมกับ 
5 ส เชน
- ถาเปนโรงงาน ก็จะใหความ
สําคัญกับ ส SAFETY หรือความ
ปลอดภัย

- ถาเปนธุรกิจที่ใหบริการ 
(SERVICE) ก็จะเพิ่มคําวา 
SMILE หรือยิ้ม หรือ SENSE 
ซึ่งในที่นี้หมายถึง จิตสํานึกที่ดี
ในการใหบริการ



การปฏิบัติ 3 TEI

3 Tei ประกอบดวย
TEI-I การกําหนดสถานที่  (Where to put)
TEI-HIN  การกําหนดผลิตภัณฑ  (What to put)
TEI-RYOU  การกําหนดปริมาณ  (How many)
       การทํา 3 TEI นั้น จะตองมีการกําหนดสถาน
ที่ของสิ่งของที่จะวางและตองมีการติดปายบอก 
และจํานวนมากที่สุดและนอยที่สุดบอกไวดวย 
เชน พื้นที่การวางกลองเปลา



การปฏิบัติ 3 TEI (ตอ)

3 TEI ณ สถานที่ทํางาน และ โตะทํางานของพนักงาน



การปฏิบัติ 3 TEI (ตอ)

สีของเสนบนพื้น ความหมายของสีแตละเสนบนพื้น

1. เสนสีเขียว คือเสนทางเดินของลูกคา หรือแขกที่เขามา
    เยี่ยมชมโรงงาน
2. เสนสีขาว คือเสนทางเดินของพนักงาน
3. เสนสีเหลือง คือเสนที่บงบอกถึงสิ่งที่อยูภายในกรอบสี
    เหลืองจะสามารถเคลื่อนยายได
4. เสนสีนํ้าเงิน คือเสนที่บงบอกถึงสิ่งที่อยูภายในกรอบสีนํ้าเงินจะ
    ไมสามารถเคลื่อนยายได หรือหามเคลื่อนยาย
5. เสนสีแดง คือเสนที่บงบอกวาสิ่งที่อยูภายในกรอบสีแดงนี้เปนงาน
    NG หรืองานเสีย
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