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กจิกรรม 
5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมี

แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถน�ามาใช้

เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน และรักษาส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีท�างานให้ดี

ขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งน�ามาใช้ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง

5ส เป็นการด�าเนินการที่มุ ่งสร้างหน่วยงานให้เกิดความ

ปลอดภยั มมีาตรฐาน ก่อให้เกดิการเพิม่ผลติภาพ โดยมรีากฐานจาก

วินัยของบุคลากร เพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพการท�างาน น�าไปสู่

ความเชื่อถือของลูกค้า ท้ังยังช่วยประหยัดทรัพยากร ลดปัญหา

มลภาวะ และความสูญเปล่าของกระบวนการท�างาน มุ่งสู่การผลิต

แบบ Skill Management ที่น�าไปสู่ระบบบริหารระดับสูง เช่น TPM 

และ TQM หรือระบบคุณภาพอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้การด�าเนินการ 5ส 

เป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง มีการพัฒนาไปสู่ระดับสากล โดยการ

เปรียบเทียบระหว่างองค์การ และเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ในการด�าเนินการ 5ส ไปสู่การรับรางวัล Thailand 5S Award 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้

จดัเวทีแข่งขนัให้กบัองค์การทีด่�าเนนิงาน 5ส อย่างต่อเนือ่งครบระยะ

เวลา 2 ปี ส่งผลงานการด�าเนินงาน 5ส เข้าร่วมประกวด เพือ่รบัรางวลั

จากการประกวดรางวัล 5ส ประเทศไทยหรือ Thailand 5S Award 

และเพื่อการพัฒนาจากรากฐานไปสู่ความส�าเร็จ สามารถวัดผลการ 

ด�าเนนิงาน 5ส ขององค์การอย่างเป็นรปูธรรม โดยอาศัยเกณฑ์รางวลั 

เป็นแรงผลักดัน ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรม 5ส ขององค์การ ให้เกิดการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน 

การท�างานให้มากที่สุด 

2.  เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงาน ตั้งแต่ระดับสูงของ 

องค์การไปจนถึงระดับปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมอย่างตรงจุด โดยมี 

ดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม 

Thailand 5S Award 2018
รางวัล

ยกระดับองค์กร สู่ความเป็นเลิศ
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ผลการประกวด Thailand 5S Award 2018

3.  เพือ่พฒันา และยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั ให้

กับวงการอุตสาหกรรมไทย 

4.  เพื่อได้รับทราบ และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ในการท�ากิจกรรม 5ส ซึ่งกันและกัน 

5.  เพือ่รณรงค์การท�ากจิกรรม 5ส ให้คงไว้ซึง่มาตรฐานอย่าง

ต่อเนื่อง 

การน�าเสนอผลงานการด�าเนินงานระบบ 5ส ขององค์กร 

ดเีด่น ทีป่ระสบผลส�าเรจ็จากการน�าระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 

เพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2018 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 

6-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการ และ

การประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในครั้งน้ี มีองค์กรท่ีผ่านรอบการตรวจ

ประเมิน ณ สถานประกอบการรอบสุดท้าย เข้าน�าเสนอผลงานรอบ

ชิงชนะเลิศ จ�านวน 26 องค์กร โดยได้แบ่งระดับของรางวัล ดังนี้

● 5S Consistency Award

● Diamond Award 

● Golden Award

● Silver Award 

● Bronze Award 

● Certificate 

● Popular Vote 

● Booth Vote 

● 5S Model Award

5S Consistency Award 

(รางวัลส�าหรับองค์กรที่ส่งเข้าประกวด เพื่อรับรางวัล Thai-

land 5S Award ต่อเนื่องดีเด่น 5 ปี)

● บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จ�ากัด

Diamond Award

● บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จ�ากัด

Golden Award

● บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) RDC ขอนแก่น

● บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จ�ากัด

● บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด

Silver Award

● บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า 

DC Complex สุราษฎร์ธานี

● บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จ�ากัด

● บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ�ากัด

● บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้พาร์ท จ�ากัด

● บริษัท พิพัฒน์กร จ�ากัด

● บรษิทั ไดอะ เรซบิอน (ไทยแลนด์) จ�ากดั (โรงงานป่ินทอง)

● บรษิทั ไดอะ เรซบิอน (ไทยแลนด์) จ�ากดั (โรงงานป่ินทอง)

● บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จ�ากัด

● บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

● บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด

Bronze Award

● บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์) จ�ากัด

● บรษัิท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จ�ากัด (โรงงานโรจนะ)

● บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ�ากัด

● บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ�ากัด

● วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

● บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

● บริษัท เวสเทอร์น คอมโพเน้นท์ จ�ากัด

● บริษัท บิทไว้ส์ ฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ จ�ากัด

● บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ�ากัด

● บริษัท บีที มิตรแลนด์ จ�ากัด

● บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จ�ากัด

● บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จ�ากัด
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5S Model Award

1.  บริษัท อาร์เอฟเอส จ�ากัด

 ● พื้นที่ แผนกโภชนาการ ชั้น 1

 ● พื้นที่ ส�านักงาน Logistics ชั้น 1

 ● พื้นที่ แผนก Service Center ชั้น B1

2. บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ�ากัด

 ● พื้นที่ injection

 ● พื้นที่ Warehouse

 ● พื้นที่ Paint

3.  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 ● พื้นที่ ฝ่ายวิชาการชั้น 1 อาคาร A

 ● พื้นที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และศูนย์สหกิจศึกษา 

และจัดหางาน ชั้น 1 อาคาร A

 ● พื้นที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์รับสมัครนักศึกษา

 ● พื้นที่ ฝ่ายบริหารชั้น 2 อาคาร A

4.  บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จ�ากัด

 ● พื้นที่ Office QA โรงงาน 1

 ● พื้นที่ Maintenance

5.  บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ�ากัด (โรงงานระยอง)

 ● พื้นที่ Gas Heat Treatment

6.  บริษัท ไทยปร์คเกอร์ไรซิ่ง จ�ากัด (โรงงานเกตเวย์)

 ● พื้นที่ Gas Heat Treatment

7.  บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ�ากัด (โรงงานบางปู)

 ● พื้นที่ Gas Heat Treatment

8.  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

 ● พื้นที่ ส�านักห้องปฏิบัติการกลาง

อย่างไรกต็าม รางวลัเป็นเพยีงแรง กระตุน้ แรงจงูใจ แต่ไม่ใช่

เป้าหมาย ส่ิงที่ ส.ส.ท. มุ่งเน้น คือ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา 

และปรับปรุงงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน โดยใช้ 5ส เป็น

เครือ่งมอื และเป็นเวททีีใ่ห้พนกังานได้แสดงออก เกดิการแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ ความรู้ เป็นการศึกษาจาก Best Practice ของแต่ละ

สถานประกอบการโดยตรง และสามารถน�ามาปรับใช้ในองค์กรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ได้อย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกองค์กร ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

Thailand 5S Award 2018 และขอร่วมชื่นชม แสดงความยินดีกับ 

ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ที่สามารถด�าเนินการสร้างหน่วยงานให้เกิด

ความปลอดภัย มีมาตรฐาน ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ โดยมี

รากฐานจากวินัยของบุคลากร เพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพการ

ท�างาน น�าไปสู่ความเชื่อถือของลูกค้า ทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากร 

ลดปัญหามลภาวะแ ละความสูญเปล่า ของกระบวนการท�างาน 

ในปีหน้ามาตดิตามผลงาน 5ส กนัต่อว่าหน่วยงานใด องค์กร

ใด จะได้รับรางวัล และพบกันใหม่ใน Thailand 5S Award 2019 

และสามารถดรูายละเอยีดรางวลั ภาพ กจิกรรม และการประกาศผล

หรือข้อมูล เพิ่มเติม ได้ที่ www.tpif.or.th หรือสอบถามกิจกรรมได้ที่ 

แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
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