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5ส ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี  
ส่งมอบตรงเวลา รับผิดชอบต่อ

สังคม พัฒนาบุคลากร ได้อย่างไร ? ค้นหา 
ค�าตอบได้จาก องค์กรดเีด่นทีน่�าระบบ 5ส มา
ประยุกต์ใช้จนประสบผลส�าเร็จ ดังนี้ 

● บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ากัด 
● บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จ�ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) 
● บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด  
● บรษิทั ซพีเีอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร 

จ�ากัด (บางนา) 
● บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
 (มหาชน) (สุราษฎร์ธานี) 
● บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด 
● บริษัท เอปสัน โตโยคอม 
 (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
● บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟค- 

เจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด  
● บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ 
 (ประเทศไทย) จ�ากัด 
● บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล 

คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด  
ในการน�าเสนอผลงาน 5ส รอบชิง-

5S Award 2011

ชนะเลิศ เพื่อรับ Thailand 5S Award 2011
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้จัดเวทีแข่งขันให้กับ
องค์การทีด่�าเนนิงาน 5ส  เพือ่รบัรางวลัจาก
การประกวดรางวัล 5ส ประเทศไทย หรือ 
Thailand 5S Award และเพื่อการพัฒนาสู่
รากฐานให้แก่องค์การไปสูค่วามส�าเรจ็ โดย
อาศัยเกณฑ์รางวัลเป็นแรงผลักดันภายใต้
วัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่ อพัฒนาระบบ 5ส  ของ
องค์การ ให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
(Participation) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effective-
ness) ในการท�างานมากที่สุด

2. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหาร
งาน ตั้งแต่ระดับสูงขององค์การไปจนถึง
ระดับปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมได้อย่างตรง-
จุด โดยมีดัชนีชี้วัด (Indicator) ที่เหมาะสม

3. เพื่อพัฒนาและยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันให้กับวงการอุตสา-
หกรรมไทย

4.  เพื่อได ้รับทราบและเกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�ากิจกรรม 

5ส ซึ่งกันและกัน เพื่อรณรงค์การท�ากิจกรรม 
5ส ให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

สิ่งส�าคัญของการจัดงาน ส.ส.ท. 
ต้องการส่งเสริมให้สถานประกอบการท�า
ระบบ 5ส อย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ความรู้
ดังกล่าวสู่สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้าง
สังคมอุดมปัญญา (Knowledge Society) 
การให้รางวัลในแต่ละปีจะเป็นรางวลัเฉพาะ
ปีนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท�า 5ส อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจน การรักษาระบบ 5ส ได้
อย่างย่ังยืน จึงถือได้ว่าเป็นสถานประกอบ
การที่สามารถบรรลุเป้าหมายของ ส ตัวที่ 5 
ได้ คือ ส สร้างวินัย หรือเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การที่แข็งแกร่งนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม รางวัลเป็นเพียงแรง
กระตุ้น แรงจูงใจ แต่ไม่ใช่เป้าหมาย สิ่งที่ 
ส.ส.ท. มุ่งเน้น คือ การส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�างาน โดยใช้ 5ส เป็นเครื่องมือและ
เป็นเวทีที่ให้พนักงานได้แสดงออก เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เป็นการ
ศึกษาจาก Best Practice ของแต่ละสถาน
ประกอบการและเป็นการ
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■ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประ-
เทศไทย) จ�ากัด

■ บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล 
คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด

MR. Shoji Ushiyama

President

บริษัท เอปสัน โตโยคอม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

การด�าเนนิกจิกรรม 5ส ในช่วงทีผ่่าน
มานั้น ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ มากมาย 
ทัง้ทีจ่บัต้องได้และจบัต้องไม่ได้ สิง่ทีจ่บัต้อง
ได้ก็เช่น สภาพแวดล้อมภายในโรงงานที่
เปล่ียนแปลงไปและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
เหลา่นัน้กก่็อให้เกดิผลทีเ่ป็นรปูธรรมเกิดขึน้
ด้วย แต่ผมคดิว่าผลลพัธ์ส�าคญัทีส่ดุของการ
ท�ากจิกรรม 5ส นัน้คอื ความรูส้กึดทีีไ่ด้บรรลุ
เป้าหมายต่างหาก

สุรพร สิมะกุลธร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ากัด

บริษัทฯ มีความพร้อมในการด�าเนิน
กิจกรรม 5ส ให้มีความสอดคล้องตาม

รางวัลคุณภาพ 5ส ประเทศไทย 
“Thailand 5S Award” ในปี 2554 นี ้จดัต่อเนือ่ง
เป็นครั้งที่ 10 ซึ่ง ส.ส.ท. เป็นผู้ด�าเนินการ ใน
แต่ละปีจะมอีงค์การทีไ่ด้รบัรางวลั โดยได้แบ่ง
ระดับของรางวัลดังนี้ 

■ Diamond Award
■ Golden Award    
■ Silver Award   
■ Bronze Award
■ Certificate

ขั้นตอนการคัดเลือก

ขั้นตอนที่  1 ตรวจเอกสารสรุปผล
งาน

ขั้นตอนท่ี  2 น�าเสนอผลงานรอบคดั
เลือก (เฉพาะองค์การที่ผ่านรอบเอกสาร)

ขั้นตอนที่  3 ตรวจประเมนิ ณ สถาน-
ประกอบการ รอบท่ี 1 (เฉพาะองค์การทีผ่่าน
รอบน�าเสนอผลงาน)

ขั้นตอนที่  4 ตรวจประเมนิ ณ สถาน
ประกอบการ รอบที ่2 (เฉพาะองค์การทีผ่่าน
รอบตรวจประเมินรอบที่ 1)

ขั้นตอนที่  5 น�าเสนอผลงาน รอบชงิ
ชนะเลิศในวันงานประกาศผล Thailand 5S 
Award 

ปี 2554 นี้  มีองค์กรที่ผ่านรอบ 
การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ  
รอบสุดท้าย เข้าน�าเสนอผลงาน 5ส รอบ 
ชิงชนะเลิศ จ�านวน 10 องค์การ ดังนี้

■ บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ากัด
■ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จ�ากัด (มหาชน) (ชลบุรี)
■ บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด
■ บรษิทั ซพีเีอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร 

จ�ากัด (บางนา)
■ บริษทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) 

(สุราษฎร์ธานี)
■ บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด
■ บริษัท เอปสัน โตโยคอม (ไทย

แลนด์) จ�ากัด
■ บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอ-

ริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

นโยบายทีก่�าหนด ซึง่น�าไปสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ป็น
ไปตามวิสัยทัศน์ 5ส  “วัฒนธรรม 5ส อยู่ใน
จติ พนกังานทกุชวีติภาคภมูใิจและเตบิใหญ่
อย่างต่อเนื่อง” และสามารถวัดผลลัพธ์จาก
การท�า 5ส ได้อย่างสมบูรณ์ ผมเห็นความ 
มุง่มัน่ของผูบ้รหิารและพนกังานมคีวามขยนั
ขันแข็งมาก ซึ่งเห็นได้จากการท่ีผมได้มี
โอกาสเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน 5ส 
ภายในโรงงานพบว่า สภาพแวดล้อมมีการ
ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากจนผิดหู
ผดิตาทีเ่ดยีว โดยเฉพาะป้าย Visual Control 
ได้ถูกน�ามาใช้ให้สะดวกต่อการท�างานเพิ่ม
มากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ท�าให้มี
บรรยากาศในการท�างานได้อย่างมีชีวิตชีวา  

ปัทมา  เอื้ออรรถการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด

ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการด�าเนนิกจิกรรม 
5ส ช่วยให้ระบบการท�างานรวดเรว็ คล่องตวั 
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น 
นอกจากจะส่งผลให้องค์กรมีผลประกอบ
การที่ดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายปี ยัง
ท�าให้เราไม่ต้องเพิม่อตัราก�าลงัคนใหม่ เพราะ
เราสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการ
ท�างานของพนักงานให้สามารถให้บริการ

ลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งดูได้จาก
อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น 

วิบูลย์  ภัทรกิจจานนท์ 

ผู้จัดการโรงงาน ประธานกรรมการ 5ส

บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น

(ไทยแลนด์) จ�ากัด

หลายคนยังมองว่าการท�า 5ส เป็น
กิจกรรมที่ท� า เพื่ อผลประโยชน ์ ให ้กับ 
หน่วยงาน หรือบริษัท แต่ส�าหรับตัวผมแล้ว
ประสบการณ ์ที่ ได ้ รับจากการท�า  5ส  
อย่างแท้จริง คือ การได้พัฒนาตนเองจาก
เครื่องมือที่เรียกว่า 5ส 

สิ่งที่ เราทุกคนรู ้สึกและสัมผัสได้
ตลอดเวลาในการท�างาน คือ เมื่อเราได้
ปฏบิตักิบัสิง่นัน้ๆ อยูเ่ป็นประจ�า จะท�าให้เรา
มีความรู้สึก 3 ประการ คือ “ดีอยู่แล้ว เฉยๆ 
และไม่ได้เรื่องเลย” สิ่งเหล่านี้ เป็นอุปสรรค
ในการพฒันาตนเองเป็นอย่างยิง่ ด้วยการท�า 
5ส อย่างเข้าใจ ท�าให้พบความส�าคัญที่สุด
ของการใช้เครื่องมือของ 5ส ก็คือ ความง่าย
และไม่ยุ่งยาก แต่สิ่งที่ส�าคัญ คือ การท�าให้
ทุกอย่างมีการมองอย่างเป็นต้นเหตุและ
ผลลัพธ์ ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ดงันัน้ การท�ากจิกรรม 5ส ไม่ใช่เป็น
เรือ่งของผลประโยนช์ทีไ่ด้รบั แต่ผลลพัธ์ก็
คอื การทีเ่ราได้ฝึกฝนความรูข้องตนเองจาก
การใช้เครื่องมือของ 5ส ทั้ง 5 ตัว มาช้อน
ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาน้ันได้ด้วย
ปัญญา ไม่ใช่แก้ด้วยหลัก ถูกและผิด เพราะ
สิง่นีจ้ะท�าให้เราไม่เกดิการยอมรบัซ่ึงกนัและ
กัน และเมื่อไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน ก็จะ
เกดิพฤตกิรรมทีเ่รยีกว่า “ปฏเิสธ”  ดงันัน้ จงึ
ท�าให้โอกาสหลายๆ อย่างนั้นหลุดลอยไป 
เพราะการที่เราปฏิเสธกับสิ่งนั้นๆ ที่มีคนอื่น
หยิบยื่นให้ นั้นก็คือการตัดโอกาสของ

ตนเองสู่เป้าหมายของชีวิต และนี้ก็คือ
แนวทางในการด�าเนินกิจกรรม 5ส ผ่าน
วัฒนธรรมองค์กรของอูซูอิ บนแนวทาง 
“Happy life Happy working”

อแลงค์  โรแบร์

ผู้อ�านวยการโรงงาน

บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทเริ่มต้น 6ส ด้วยวิธีการแบบ
ดัง้เดมิ เราเริม่ต้นกจิกรรมด้วย 5ส เป็นอนัดบั
แรกและในปี 2551 เราตัดสินใจในการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยการเพิ่มอีก 1ส เข้าไป
นั้นก็คือ ส่งเสริมความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้
เราจึงท�ากิจกรรม 6ส จนถึงปัจจุบันนี้ 

ในทันทีที่เราน�า 6ส มาใช้ ส่วนหนึ่ง
ของความส�าเร็จตรงตามความคาดหวังของ
บริษัทว่าจะได้รับผลที่ดีมากในเชิงบวก ได้
เหน็ผลลพัธ์ทีด่แีละชัดเจนในเรือ่งของการท�า
โปรแกรม การประหยัดพลังงาน โปรแกรม
การประหยดัน�า้ โดยทัว่ไปเราท�าได้ตามเป้า-
หมายที่ได้วางไว้และเรายังได้ช่วยปรับปรุง
ให้สภาพแวดล้อมในการท�างานสะอาดอีก
ด้วย เรารู้ว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตลดลง
ในโรงงาน ความจริงการมีกระบวนและขั้น

ตอนการท�างานที่น้อยลงก็จะช่วยเราให้มี
การปรับปรุงในแง่สมรรถนะการท�างานใน
เ ชิงอุตสาหกรรมให ้ดีขึ้ นและเรารู ้ ว ่ า
สมรรถนะในเชิงอุตสาห-กรรมในบริษัท
ปรับปรุงได้ดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว  ในความ
เป็นจริงเราต้องการที่จะมีการรักษาไว้ซึ่ง
สภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดภัย 
โดยทั่วๆ ไป 6ส จะช่วยเราเพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจว่าเราจะได้รบัข้อเสนอแนะเพิม่มากขึน้
และเป็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการลด
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการท�างาน โดย
เฉพาะการปรบัปรงุทางด้านกายศาสตร์ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

     

ธงชัย สุขพัฒนนิกูล

รองกรรมการผู้จัดการ ประธาน 5ส

บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (บางนา)

ผลลัพธ์จากการท�ากิจกรรม 5ส ที่
ชัดเจน คือ พนักงานมีขวัญและก�าลังใจที่ดี
เนื่องจากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มีวินัย
มากขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน จาก
การน�า Kaizen มาใช้รวมถึงการน�าหลักการ
ของ 7 Waste มาใช้ในการปรบัปรงุประสทิธ-ิ
ภาพและลดข้ันตอนการท�างานที่ไม่จ�าเป็น
ซึ่ งส ่งผลทั้ งทางตรงและทางอ ้อมและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ดี
ขึ้นท�าให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงาน 
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รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้าบ้านบึง

หลงัจากบริษทัได้ท�ากิจกรรม 5ส ไป
ได้ระยะหน่ึง การเปลีย่นแปลงในทศิทางทีด่ี
ก็เริ่มเห็นได้ชัดเจน สิ่งแรกที่ เห็นได้ชัด 
ก็คือตัวพนักงานมีความรักองค์กร รักเพื่อน
ร่วมงาน มีน�้าใจ มีจิตใจที่ดีงาม มีความ
สามัคคี ท�างานเป็นทีม ต่อมาก็คือ บรรยา-
กาศในการท�างานดีขึ้น สภาพแวดล้อม 
ในการท�างานดีขึ้นชัดเจน ประสิทธิภาพใน
การท�างานดีขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้า
เพิ่มมากขึ้นและผลประกอบการของบริษัท
ก็ดีขึ้น

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด  

นโยบาย 5ส “บริษัทมีความมุ่งม่ัน
ในการน�าระบบ 5ส มาเป็นพื้นฐานในการ
ท�างานของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุก
หน่วยงาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน 
ให้เกิดการผลิตที่เป็นเลิศ ด้วยการพัฒนา
บคุลากรทุกระดบัให้มจีติส�านกึและวนิยัทีด่ี
ในการท�างาน โดยพนกังานทกุคนมส่ีวนร่วม

ในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง”  
ปัจจัยของความส�าเร็จ คือ ผู้น�าจะ

ต้องมีความเชื่อว่า 5ส จะเป็นส่วนส�าคัญที่
เป็นพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
องค์กร ผูน้�าจะต้องถ่ายทอด ชกัจงู โน้มน้าว 
ให้พนักงานร่วมมือ ผู ้น�าจะต้องปลูกฝัง
แนวทางเรื่อง 5ส ให้เป็นส่วนหนึ่งของ DNA 
พนักงานทกุคน สร้างวนิยัในการท�างาน การ
ส่งเสรมิความรูใ้ห้กับพนกังาน การจดัอบรม 
ตลอดจนให้ทนุการศึกษาต่างๆ สร้างทมีงาน
และการท�างานแบบมส่ีวนร่วม สร้างพืน้ฐาน
ในการปรับปรุงงาน (Kaizen) และพัฒนา
ให้เกิด Kaizen mind สร้างพนักงานให้มี
ลักษณะเป็นผูน้�า การรกัษาสภาพมาตรฐาน
ท่ีท�าได้แล้วให้คงอยู่ตลอดไปและยกระดับ
ให้สูงขึ้น

ศรชัย กุสันใจ

ผู้จัดการโรงงาน 
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

โรงงานพระประแดง

ผลจากการท�ากจิกรรม 5ส มาระยะ
เวลาประมาณ 2 ปี อย่างต่อเนื่อง พบว่าได้
เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กรอย่าง
เห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะความร่วมมือของ
พนกังาน ความมวิีนยั รวมถึงขวัญและก�าลงั
ใจทีด่ขีึน้อย่างมาก โดยดจูากการเข้าร่วมใน
กิจกรรมข้อเสนอแนะทีม่คีวามคบืหน้าอย่าง
มาก เกิดการปรับปรุงการท�างานทั้งสภาพ

พืน้ทีก่ารผลติและกระบวนการท�างานในทกุ
พื้นที่ ท�าให้พนักงานมีความสุขที่สามารถ
ท�างานได้สะดวกสบายมากขึ้น มีความ
ปลอดภัยและในที่สุดท�าให้เพิ่มประสิทธิ-
ภาพในการท�างานนั่นเอง

ชูศิลป์ จิรวงศ์ศรี 

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทได้น�าเอา 7ส (5ส บวก ส 
สวยงาม และ ส สิง่แวดล้อม) มาก�าหนดเป็น
กลไกหลักในการเสริมสร้างและปลูกฝังให้
พนกังานทกุคนม ี“วนิยัในตนเอง” ตามแนว-
คิดที่ว่า “คนที่มีวินัย จึงมีความรับผิดชอบ” 
เนื่องจากเห็นว่า ความมีวินัย คืออุปนิสัย 
พื้นฐานที่ส�าคัญของทุกคนในสังคม เมื่อ
แต่ละคนมวีนิยั กจ็ะอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคม
ได้อย่างราบรื่น สามารถปฏิบัติตัวตามกฎ-
ระเบยีบต่างๆ ทีก่�าหนดขึน้ในสงัคมนัน้ๆ ได้ 
เมื่อทุกคนในสังคมมีวินัย สังคมนั้นๆ ก็จะ
เป็นสังคมที่สงบสุข ทุกคนต่างรู้หน้าที่ของ
ตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
รวมทั้งรู ้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย เมื่อ
พนักงานแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง ก็จะปฏิบัติงานด้วยความ
ตั้งใจเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ ก่อน 
ส่งมอบต่อให้เพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน
เดียวกัน หรือหน่วยงานถัดไป ตลอดจนถึง
ลูกค้าปลายทางอีกด้วย ผลที่ได้รับจากการ
ส่งเสริมให้พนักงานแต่ละคนมี “วินัยใน
ตนเอง” จะท�าให้เกิดความเป็นปึกแผ่นใน
องค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างคนให้กับ
สังคมด้วย ซึ่งถ้าทุกคนมีวินัย รับผิดชอบได้
ก็จะสามารถท�าให้สังคมด�ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน TPA
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