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อรพรรณ พัฒนวานิชชัย

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

ระบบ
การบริหารงาน 5ส เป็นการดำเนินการที่มุ่งสร้างหน่วยงานให้
เกิดความปลอดภัย มีมาตรฐาน ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ 

โดยมีรากฐานจากวินัยของบุคลากร เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน 
นำไปสู่ความเชื่อถือของลูกค้า ทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากร ลดปัญหามลภาวะ
และความสูญเปล่าของกระบวนการทำงาน มุ่งสู่การผลิตแบบ Skill Manage-
ment ที่นำไปสู่ระบบบริหารระดับสูง เช่น TPM และ TQM หรือระบบคุณภาพ
อื่นๆ ต่อไป และเพื่อให้การดำเนินการ 5ส เป็นไปในแนวทาง ที่ถูกต้อง มีการ
พัฒนาไปสู่ระดับสากล โดยการเปรียบเทียบระหว่างองค์การและเป็นการแลก-
เปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการ 5ส เพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ให้แก่
องค์การต่างๆ ตลอดจนนำไปสู่การรับรางวัล Thailand 5S Award ในการจัดงาน 
Thailand 5S Award ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งได้จัดเวที
แข่งขันให้กับองค์การที่ดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อรับรางวัลจากการประกวด 
Thailand 5S Award และเพื่อการพัฒนาจากรากฐานไปสู่ความสำเร็จ โดยอาศัย
เกณฑ์รางวัลเป็นแรงผลักดัน 
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งาน Thailand 5S Award เป็น
กิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแข่ง-
ขันให้กับองค์การที่ดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อ
รับรางวัลจากการประกวด Thailand 5S 
Award และเพื่อการพัฒนาจากรากฐานไป
สู่ความสำเร็จ โดยอาศัยเกณฑ์รางวัลเป็น
แรงผลักดันภายใต้วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาระบบ 5ส ขององค์-
การให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทำงานมากที่สุด 

2. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหาร
งาน ตั้งแต่ระดับสูงขององค์การไปจนถึง
ระดับปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมอย่างตรง
จุด โดยมีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม 

3. เพื่อพัฒนาและยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันให้กับวงการอุตสา-
หกรรมไทย 

4. เพื่อได้รับทราบและเกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำกิจกรรม 
5ส ซึ่งกันและกัน 

5. เพื่อรณรงค์การทำกิจกรรม 5ส
ให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับงาน Thailand 5S Award 
2009 ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ

คุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติอย่าง
ต่อเนื่องและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้
รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วย-
งาน ต่อสังคมและต่อตัวเอง โดยมีขั้นตอน
การคัดเลือกผลงานดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 กฎจรรยาบรรณ และ
คัดเลือกผลงาน 

ขั้นตอนที่ 2  รับสมัคร พร้อมส่งสรุป
ผลงาน 5ส ขององค์การ ในรูปของเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการตรวจ
พิจารณาคัดเลือกผลงานจากเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 4  นำเสนอผลงานรอบคัด
เลือก (เฉพาะผลงาน 5ส ขององค์การที่ผ่าน
รอบเอกสาร) 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน 
การดำเนินงาน 5ส ณ สถานปฏิบัติงานจริง 
ครั้งที่ 1 

ขั้นตอนที่ 6  ตรวจติดตามการพัฒนา 
และปรับปรุงการดำเนินงาน 5ส รวมถึง
ความรู้ความเข้าใจระบบ 5ส เพื่อความยั่ง-
ยืน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ครั้งที่ 2 

ขั้นตอนที่ 7 นำเสนอผลงาน รอบ  
ชิงชนะเลิศ 

Thailand 5S Award 2009 ในครั้งนี้ 
จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งมีหน่วยงานให้
ความสนใจเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่ง
ผ่านกระบวนการพิจารณา ตั้งแต่ผลงานรอบ
เอกสาร รอบนำเสนอ จนถึงรอบกรรมการ
เข้าตรวจพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ณ สถาน-
ประกอบการจริง รอบที่ 2 และได้คัดเหลือ 
6 หน่วยงาน ที่ได้รับคะแนนเข้าถึงรอบชิง
ชนะเลิศ ซึ่งในปีนี้มีการเพิ่มประเภทรางวัล
พื้นที่ดีเด่น เพื่อรับ 5S Model Award เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์การมีความ
มั่นใจในการประยุกต์ใช้ 5ส ในการบริหาร
งานอย่างเต็มประสิทธิภาพตรงตามวัตถุ-
ประสงค์  

ชัยพัฒนา มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
นายวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์ อุปนายกกลุ่มงาน
พัฒนาระบบบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโน-
โลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

นายวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์ อุปนายก
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สมาคมส่ง-
เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวว่า ราก-
ฐานของอุตสาหกรรมไทย ระบบมาตรฐาน
คุณภาพ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต่อ-

ยอดศักยภาพเชิงการแข่งขันของอุต-
สาหกรรมไทยให้สามารถยืนหยัดอยู่
บนเวทีโลกได้ ดังนั้น สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญดังกล่าว จึงริเริ่มจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยการมอบ
รางวัล 5ส ประเทศไทย ให้แก่หน่วย
งานที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการนำ
กิจกรรม 5ส เข้าไปใช้ในการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถขยาย
ผลไปสู่การดำเนินกิจกรรมคุณภาพอื่น
ต่อไปด้วย ตลอดจนเป็นเวทีในการแลก

เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จาก Best 
Practice ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคม
อุดมปัญญา  

ในการจัดงาน Thailand 5S Award 
สมาคมฯ ได้เดินหน้าผลักดันการทำ 5ส 
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวทีนี้เป็นที่เผยแพร่
การดำเนินงาน 5ส สู่สาธารณชน เพื่อเป็น
แรงกระตุ้นให้กับองค์การอื่นๆ มีความมุ่ง-
มั่น สร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาบุคลากรที่มี
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธี
มอบรางวัล Thailand 5S Award 2009 
กล่าวว่า สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) ได้ริเริ่มเผยแพร่ความรู้ ด้านระบบ
บริหารงาน 5ส สู่ธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ ในรูปแบบการจัดอบรมสัมมนา 
การให้คำปรึกษา ตลอดจนการจัดทัศนศึกษา
เยี่ยมชมหน่วยงานที่เป็นองค์การดีเด่นด้าน
ระบบบริหารจัดการพื้นฐานด้วย 5ส เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่ก่อให้
เกิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานและสร้างวินัยของบุคลากรได้เป็น
อย่างดี  

ระบบการบริหารงาน 5ส ถือเป็น
ปรัชญาของการเรียนรู้ คือรู้ เข้าใจ สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเมื่อ
สามารถปฏิบัติได้แล้วก็จะพัฒนาไปสู่ระบบ
คุณภาพอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งก็ไม่
ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินความ
สามารถ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวทางที่สมาคมฯ 
ดำเนินการมา โดยส่งเสริมให้มีการประกวด 
Thailand 5S Award ทุกปี จนกระทั่งถึงปีนี้
นับเป็นเวลา 8 ปีแล้ว เมื่อมองจากผลลัพธ์
ในปัจจุบันจะพบว่าหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ไปในปีก่อนหน้านั้น ยังคงรักษาความต่อเนื่อง
ของการดำเนินระบบบริหารงาน 5ส เอาไว้
ได้ ทั้งยังเกิดการพัฒนาต่อยอดไปยังระบบ
คุณภาพอื่นๆ ซึ่งผมรู้สึกภูมิใจแทนผู้บริหาร
ของทุกหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง 

“หากว่าสถานประกอบการโดยส่วน
ใหญ่ สามารถทำได้เหมือนกันหมดก็จะ
ทำให้ประเทศไทยเรามีศักยภาพเพียงพอที่
จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ ดังนั้น เพื่อ
ตอบสนองต่อความคาดหวังดังกล่าวทุกท่าน 
ทุกหน่วยงาน ต้องร่วมกันช่วยทำให้ 5ส 
ของประเทศไทยได้รับความชื่นชมจากทั่ว-
โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ
ไทยต่อไป” ดร.สุเมธ กล่าว 

และ TPA News ฉบับนี้ ขอร่วม
แสดงความยินดีและชื่นชมบริษัทที่ได้รับ
รางวัลทั้ง 7 บริษัท ซึ่งสามารถนำ 5ส ไป
ประยุกต์ใช้ตามสภาพการณ์ของเศรษฐกิจ 
การแข่งขันและสังคมของบริษัท อย่างไร
ก็ตาม รางวัลเป็นเพียงแรงกระตุ้น แรงจูงใจ 
แต่ไม่ใช่เป้าหมาย สิ่งที่ ส.ส.ท. มุ่งเน้น คือ 
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ 5ส 
เป็นเครื่องมือและเป็นเวทีให้พนักงานได้
แสดงออก เกิดการแลกเปลี่ยนประสบ- 
การณ์ ความรู้ เป็นการศึกษาจาก Best 
Practice ของแต่ละสถานประกอบการและ
เป็นการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ

ชาติ ตลอดจนวงการอุตสาหกรรม และที่
ขาดไม่ได้คือการร่วมมือของคนในองค์การ 
เพราะต่อให้พนักงานในองค์การทำ 5ส ได้ดี
เพียงใด มีระบบรองรับ 5ส ที่ดีเพียงใด หาก
ขาดความร่วมมือของทุกคนในองค์การก็จะ
ไม่สามารถทำ 5ส ได้อย่างยั่งยืน 

 
 

รายชื่อบริษัทที่ ได้รับรางวัลThailand5SAward2009

Golden Award  

 ●	 บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกดั (มหาชน) จ.ลำพนู  
Silver Award  

 ●		บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด จ.พิษณุโลก 
	 ●		บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี 
	 ●		บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด จ.สงขลา  
Bronze Award  
 ●		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จ.ปทุมธานีบริษัท บีทีจี ฟีดมิลล์ จำกัด จ.ลพบุรี  
Popular Vote  

 ●		บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด จ.สงขลา  
Boot Vote 

 ●		บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด จ.สงขลา 




