หนวยที่ 8 การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
ความเปนระเบียบเรียบรอย จะตรงกับภาษาอังกฤษวา Orderly การจัดเก็บและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยใหทุกสิ่ง
อยูเปนที่เปนทาง ใหมีความเหมาะสมกับสิ่งที่จะเก็บ และ หรือเหมาะสมกับสถานที่จัดเก็บ ความเปนระเบียบเรียบรอยถือวา
เปนพื้นฐานสําคัญของการควบคุมความสูญเสีย (Lost control) ซึ่งเปนการควบคุมความสูญเปลาหรือความสิ้นเปลืองของการ
ใชทรัพยากรที่พึงหลีดเลี่ยงได ความเปนระเบียบเรียบรอยเปนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพโดยรวม
สถานประกอบการที่มีความเปนระเบียบเรียบรอยสูง จะไดรับความสําเร็จในดานคุณภาพ ความปลอดภัย และผลผลิต
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานประกอบการ ดังนี้คือ
1. เปนพื้นฐานที่สําคัญของทุกระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
2. ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกนึกคิดที่เปนระบบและมีความเปนระเบียบเรียบรอยไปดวย ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของทุก
ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
3. ชวยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน
4. ชวยลดปริมาณการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลือง และทําใหการใชสอยพื้นที่เกิดประโยชนสูงสุด
5. ชวยสรางความภูมิใจของผูปฏิบัติงานตอสถานที่ทํางานของตนเอง
6. ทําใหเกิดผลผลิตที่สูงขึ้น
6. ชวยลดภาระคาใชจายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
หลักการการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานประกอบการ มี 7 หลักการ คือ
1 การแบงพื้นที่ความรับผิดชอบและกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน
2. กําหนดมาตรฐานของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ และสิ่งของตางๆ ใหชัดเจน
3. สิ่งของที่ตองใชประจําใหเบิกไวประจําตัว
4. สิ่งที่ไมไดใชเปนประจํา ใหจัดไวเปนสวนกลางโดยกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บใหชัดเจน
5. สิ่งของตองระบุผูรับผิดชอบใหชัดเจน
6. ใชหลัก Reduce , Reuse , Recycle ลดการใช ใชหมุนเวียน นํากลับมาใชใหม
7. ตองทําความสะอาดสิ่งของอยูเสมอ
รายการที่กําหนดควรจัดเปนกลุมหรือประเภทที่จะนําไปสูการกําหนดกิจกรรมในการจัดการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
ในสถานที่ทํางาน ดังนี้คือ
1. วัตถุสิ่งของที่ใชในกระบวนการทํางาน
2. ขยะที่เกิดจากกระบวนการทํางาน
3. การจัดเก็บวัตถุหรือสารเคมีที่ใชในการทํางาน
4. น้ําที่ใชในกระบวนการทํางานและน้ําทิ้ง
5. พลังงาน
6. การควบคุมปองกันอันตรายและการรักษาสุขภาพในการทํางาน
กิจกรรม 5 ส เพื่อการจัดการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
กิจกรม 5 ส หมายถึง กิจกรรมที่ใชเปนเครื่องมือในการจัดทํากิจกรรมเพื่อสรางวินัยใหเกิดขึ้นและนําไปสูการปรับปรุงสภาพ
การทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน มีความปลอดภัยในการทํางานและเพิ่มคุณภาพงาน ซึ่งจะสงผลใหสถาน
ประกอบการมีผลผลิตเพิ่มขึ้น มีกําไรจากการประกอบกิจการมากขึ้น รวมทั้งลดคาใชจายและความสูญเสียดานตางๆ
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กิจกรรม 5 ส ประกอบดวยกิจกรรมที่ตองทําตามลําดับ ดังนี้คือ
ส 1 สะสาง (SEIRI) เปนการแยกและขจัดสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณและวัสดุ โดยแยกสิ่งที่จําเปน และสิ่งที่ไม
จําเปนในการใชงานออกจากกัน และขจัดสิ่งที่ไมจําเปนออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน
ส 2 สะดวก (SEITON) เปนกิจกรรมในขั้นการจัดวางสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุ ที่ไดผานการทํากิจกรรม
ส1 สะสาง แลวนํามาจัดเปนหมวดหมูใหเหมาะสมและจัดทําปายระบุ และแสดงที่เก็บอยางชัดเจน เมื่อมีการนําไปใชสามารถ
นํามาเก็บที่เดิมไดถูกตองและรวดเร็ว ทั้งนี้ควรจัดวางสิ่งของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุใชงานประจําไวใกลตัว
ใหหยิบใชงานไดสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ส 3 สะอาด (SEISO) กิจกรรม ส 3 สะอาดคือ การทําความสะอาดสถานที่ทํางานโดยทําความสะอาดทุกจุด รวมถึง การ
กําหนดขอบเขตตําแหนงการวางอุปกรณเครื่องใช การกําหนดเขตเสนทางเดิน กําหนดพื้นที่ทํางาน และ การทาสีสัญลักษณ
บนพื้น
ส 4 สุขลักษณะ (SEIKUSU) เปนการทํากิจกรรมเพื่อรักษาสภาพกิจกรรมทั้ง 3 ส ที่ไดดําเนินการไปแลวใหคงสภาพ และ
ปรับปรุงใหดีขึ้น โดยมุงเนนที่พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานเปนหลัก
ส 5 สรางนิสัย (SHITSUKE) เปนกิจกรรมสําคัญที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ โดยมีมาตรการควบคุมอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง
การนํากิจกรรม 5 ส มาใชงานในสถานประกอบการ มีแนวทางการ ดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้
1. ประกาศนโยบาย
2. จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส และคณะกรรมการตรวจติดตาม
3. ประชาสัมพันธและจัดอบรม
4. กําหนดมาตรฐานและขอบเขตการดําเนินงาน
5. แบงพื้นที่รับผิดชอบ
6. กําหนดแผนปฏิบัติการ และดําเนินการตามแผน
7. ตรวจติดตามผล
8. ประเมินผลและปรับปรุงแกไข
แนวทางการกําหนดมาตรฐานกิกกรรม 5 ส เปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับแตละกิจกรรม ดังนี้คือ
1. กิจกรรม ส 1 สะสาง ไดแก การแยกใหชัด ขจัดใหออก
2. กิจกรรม ส 2 สะดวก ไดแก หยิบงาย หายรู ดูงามตา และกําหนดมาตรฐานจํานวนอุปกรณสํานักงานที่ควรมีประจํา
โตะทํางานของแตละโตะ
3. กิจกรรม ส 3 สะอาด ไดแก จัดสถานที่ทํางาน และวัสดุอุปกรณ ใหนาใช และใหมเสมอ โดยทํา ส1 สะสาง ส2
สะดวก และ ส 3 สะอาด ควบคูกันไป
4. กิจกรรม ส 4 สุขลักษณะ ไดแก การทํากิจกรรม ส1 ส2 ส3 ใหเปนนิจ สุขภาพจิตสดใส
5. กิจกรรม ส 5 สรางนิสัย ไดแก ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอยางเครงครัดสม่ําเสมอ
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การตรวจสอบการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
โดยทั่วไปการตรวจสอบจัดไดเปน 2 ประเภท คือ
1. การตรวจสอบแบบไมเปนทางการ (Informal Inspections)
2. การตรวจสอบแบบเปนทางการ (Formal Inspections)
การตรวจสอบแบบไมเปนทางการ มีเจตนาใหผูปฏิบัติงานทราบสภาพที่อาจเกิดปญหา อันตรายหรือขอบกพรองในกิจกรรมที่
กําลังปฏิบัติงาน โดยอาจตรวจสอบไดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน
การตรวจสอบแบบเปนทางการเปนการตรวจสอบอยางเปนระบบและมีการวางแผนการตรวจสอบไวลวงหนา ทําการ
ตรวจสอบโดยผูควบคุม หรือหัวหนา/หัวหนาแผนก ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยง เพื่อกําหนดรายการที่ตองการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาพปญหาหรือระดับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติใหสอดคลองตาม
มาตรฐานหรือกฎหมาย หรือขอกําหนดตางๆ ที่ตองดําเนินการตรวจสอบ
ขอบขายการตรวจสอบการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ควรครอบคลุมเรื่องตอไปนี้ คือ
1. พื้นหองและพื้นที่อื่นๆ
2. การบํารุงรักษาระบบการใหแสงสวาง
3. ชองทางเดินและบันไดทางเดิน
4. ควบคุมการหก/รั่วไหล
5. เครื่องมือและอุปกรณ
6. การกําจัดของเสีย /ขยะ
7. การจัดเก็บ
8. การระบายอากาศ
9. การปองกันระงับอัคคีภัย
10. การบริหารจัดการระบบการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
การจัดการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานประกอบกิจการมีวัตถุประสงคหลักๆ คือ การปรับปรุงและดูแลบริเวณ
โดยรอบสถานที่ทํางานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ลดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยตอคนทํางาน ชวยใหมีการใชทรัพยากรใน
กระบวนการผลิตไดอยางมีคุณคา เหมาะสมและลดความสูญเปลา
การจัดการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในงานบํารุงรักษา ชวยลดปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ เชน
จากสารเคมีที่ใชในการทํางาน ปริมาณขยะหรือน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และปริมาณฝุนที่ฟุงกระจายในบริเวณที่
ทํางานเปนตน
การจัดการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางานทั่วไป ชวยทําใหการทํางานมีความสะดวก ลดความซ้ําซอนของ
งาน มีความสะอาด มีบรรยากาศนาอยูนาทํางานมากขึ้น
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