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ขอแสดงควำมยินดีกับ….

■	  บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (ลาดหลุมแก้ว)  (รางวัลระดับ 
Golden ด้านการประยุกต์ใช้ TQM และ Lean)

■	 บรษิทั นวพลาสตกิอตุสาหกรรม (สระบรีุ) จ�ากัด (รางวลั
ระดับ Golden ด้านการประยุกต์ใช้ Lean)

■	 บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทย
แลนด์) จ�ากัด (รางวัลระดับ Diamond ด้านการประยุกต์ใช้ 5S)

■	 หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า (รางวัลระดับ Diamond 
ด้านการประยุกต์ใช้ 5S)

ท่ีได้รับรางวลั Top Performace Award และได้น�าเสนอระบบ
การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศในงาน ประกาศผล Top Perfor-
mace Award เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556  เวลา 09.00- 12.00 
น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบ
รางวัล

สุภาษิตกล่าวว่า “การเป็นแชมป์ไม่ยาก แต่การรักษาแชมป์
เป็นเร่ืองยากกว่า”  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ได้ส่ง
เสริมอุตสาหกรรมไทยให้มีการน�าเครื่องมือบริหารท่ีเป็นสากลน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การ ให้มีพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
ในแบบวัฒนธรรมไทย  สิ่งส�าคัญคือ ให้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อ
เนื่องไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่ต้องมีการเร่งพัฒนา
องค์กรให้ได้มาตรฐานสากล และต้องสามารถแข่งขนักบัองค์กรระดบั
โลกได้ ยิ่งจะมีการเปิด AEC ในอีกไม่ช้านี้

เครื่องมือการบริหารจัดการ อาทิเช่น  5S,  QCC,  Kaizen, 
TQM,  TPM, TPS หรือ Lean ล้วนแล้วแต่มีจุดเด่นในแต่ละตัวแทบ
ทั้งสิ้น ส�าหรับองค์กรที่ได้รางวัลในระดับ Gold  ขึ้นไป ส.ส.ท. ได้รับ
การร้องขอจากสมาชกิให้ ส.ส.ท. ส่งเสรมิให้องค์กรท่ีได้รบัรางวลัแล้ว
นัน้ได้มีการพฒันาต่อยอดไปอกีอย่างต่อเนือ่ง  ซึง่ ส.ส.ท. ได้พจิารณา
แล้วว่าเป็นเร่ืองส�าคญัทีจ่ะต้องให้มกีารส่งเสรมิความต่อเนือ่ง เพราะ
บางองค์กรหลังจากได้รางวัลแล้ว จะเกิดการหยุดชะงักและระดับ
ความสามารถองค์กรจะเริ่มถดถอยล ดังน้ัน ส.ส.ท. จึงได้ก�าหนด
รางวัล “Top Performance Award” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
ให้องค์กรรกัษาและพฒันาองค์กรให้ดขีึน้หลงัจากทีไ่ด้รบัรางวลัแล้ว 

และกรรมการจาก ส.ส.ท. จะได้ถอืเป็นโอกาสในการชีแ้นะปรบัปรงุ
องค์กรหากเห็นว่ายังสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เกณฑ์ในการรับสมัครจะต้องได้รับรางวัลประเภทองค์กร คือ 
KANO Quality Award, Thailand 5S Award, Thailand Lean Award 
ระดับ Gold  ขึ้นไป หรือองค์กรที่ได้รับรางวัลระดับ Golden  ประเภท
กลุ่ม Thailand Quality Prize, Thailand Kaizen Award แต่ต้องมี
จ�านวนกลุม่ SGA (Small Group Activity) 80% ของจ�านวนพนกังาน
ขององค์กรขึน้ไป โดยเกณฑ์รางวัล Top Performance Award จะเน้น
การรักษาระบบต่อเนื่องโดยมีระดับ ดังนี้

 

แสดงมุมมองด้านรางวัล

มุมมองเครื่องที่ใช้ในการบริหาร

ถ้ามกีารต่อเนือ่งและปรบัปรงุให้ดขีึน้  ภายใน 2 ปี จะได้ระดบั 
Consistent Level และถ้าท�าต่อเนือ่งไปอกี 2 ปี จะได้ระดบั Sustain-

5S

Performace

รางวัลส�าหรับองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้ระบบ

บริหารงานที่ได้ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

TopAward
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บริหาร พนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นที่พึงพอใจทุกฝ่ายการ
บริหารแบบนี้จึงจะเกิดความยั่งยืนที่แท้จริง

การท�าต่อเนือ่งจงึเป็นการพสูิจน์เนือ้แท้องค์กรว่า “จะมคีวาม
ยัง่ยนื” เพยีงใด ดงัสภุาษติทีว่่า “ระยะทางพสิจูน์ม้า  กาลเวลาพสิจูน์
คน คุณภาพ ความคงทน พิสูจน์ความสามารถองค์กร” เป็นวัตถุ-
ประสงค์หลักของ “Top Performance Award” นั่นเอง ส�าหรับในปี 
พ.ศ. 2556 น้ีองค์กรที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลของ ส.ส.ท. ดังนี้
➲  KANO Quality Award ตั้งแต่ระดับ Golden ขึ้นไป
➲  Thailand Lean Award ตั้งแต่ระดับ Golden ขึ้นไป และ
➲  Thailand 5S Award ระดับ Diamond
2. มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็น

เอกลักษณ์ขององค์กร (องค์กรมีความเป็นเลิศด้านคุณภาพ ภายใต้
การจัดการด้วยต้นทุนที่ต�่า และการส่งมอบที่ทันเวลา)

ความโดนเด่นขององค์กรที่ ได้รับรางวัล

Top Performance Award 

บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ ด�าเนินการผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน 
ซีพีแรมด�าเนินงานภายใต้แนวคิดที่จะสร้างสรรค์คุณภาพที่ลูกค้า
ประทับใจ ปลอดภัยจนลูกค้าผู้บริโภคเชื่อมั่น และไว้วางใจ ส�าหรับ
แนวทางเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง ในหัวข้อดังนี้

ability Level  ต่อเนื่องไปอีก 2 ปี ถือได้ว่าเป็น Superior Level และ
ถ้าท�าต่อเนือ่งได้อกี 2 ปี ถือว่าเป็นองค์กรท่ีท�าลงลึกฝังเป็นวฒันธรรม
องค์กรในทุกระดับ มีการพัฒนาระบบและคน หลอมรวมเป็นหนึ่ง 
เรียกระดับ DNA Level   

ส�าหรับแนวทางของ ส.ส.ท. จากรปู ถ้าดมูติกิารบรหิารจะเหน็
ว่า การบรหิารแบบ TQM เป็นร่มใหญ่ และเครือ่งมอืบรหิารตัวอ่ืนเป็น
ตวัสนับสนุน แต่ท้ังหมดต้องอย่าลมืว่าเป็นเครือ่งมอืเท่านัน้ ไม่ใช่เป้า
หมายองค์กร และไม่จ�าเป็นท่ีองค์กรต้องประยุกต์ใช้เครื่องมือทุกตัว 
ต้องไม่เกิดความสูญเปล่าในการบริหาร ควรใช้เครื่องมือที่จ�าเป็น
เท่านั้น 

บางองค์กรพอประยุกต์เครื่องมือบริหารในระดับสูง เกิดการ
เสยีศนูย์ ยดึเอาเครือ่งมอืเป็นเป้าหมายในการด�าเนินการ เช่น ต้องให้
ได้รางวลั Thailand 5S Award ต้องได้ KANO Quality Award เป็นต้น 
โดยได้หลงลืมเป้าหมายการจัดการองค์กรต้อง Slim กะทัดรัด Sim-
plify ข้ันตอนการท�างานต้องง่าย Speed มีความเร็วสูง แต่ต้องได้
ผลลพัธ์ คอื องค์กรต้องส่งมอบสนิค้าทีม่คีณุภาพตามทีล่กูค้าต้องการ 
และท่ีส�าคัญปัจจุบันต้องสื่อให้ลูกค้ารู้สึกทางอารมณ์ว่ามีความสุข
เกินความคาดหมาย เป็นเสน่ห์ให้ลูกค้ารู้สึกว่า สินค้ายี่ห้อนี้ไว้ใจได้
ไม่ผิดหวัง สร้างความประทับใจทุกครั้ง ตั้งหน้าตั้งตารอรุ่นใหม่ๆ ถึง
แม้จะราคาแพง กลายเป็น “สาวก” ไม่ใช่ลกูค้าเสยีแล้ว ด้วยราคาและ
เวลาทีเ่หมาะสม หรอื ลกูค้ารูสึ้กคุม้ค่าในคณุค่าถึงแม้ราคาจะสงูกว่า
ยี่ห้ออื่น 

ดังนั้น นวัตกรรม แนวคิดแปลกใหม่ที่โดดเด่นกว่ายี่ห้ออื่น
จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด คือ สร้างผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น ผู้
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● ระบบการบริหารและปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (CPRAM 
Management System) น�าเอาระบบการบริหารการจัดการที่ทันสมัย
และเป็นที่ยอมรับในสากลโลก คือ TQM, TPM and Lean มาบูรณา
การเข้าด้วยกัน และขับเคลื่อนโดยค่านิยมองค์กร 

● การสร้างวฒันธรรมการจดัการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรม พฒันานวตักรรมอย่างไม่หยดุยัง้ เพือ่ให้เป็นองค์กรทีย่ัง่ยนื 
โดยการสร้างคุณค่า ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม และเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความรู้และการเรียนรู้ โดย
รวมเอาศาสตร์ความรู้แขนงต่างๆ มาต่อยอดและขยายผลอย่างครบ
วงจร เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชาในวิชาชิพ
เดียวกัน จนเป็นองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary)”

บริษัท นวพลำสติกอุตสำหกรรม (สระบุรี) จ�ำกัด เป็น
บริษัทหน่ึงในเครือซิเมนต์ไทย ด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ 
PVC & VINLY ของอาเซยีน ผลิตและจดัจ�าหน่ายสินค้าท่อและข้อต่อ 
พีวีซี ภายใต้แบรนด์ ตราช้าง  บริษัทมีการก�าหนดนโยบายประจ�า
อย่างต่อเนือ่ง และยงัมกีารก�าหนดนโยบายด้านอืน่ๆ อกี เช่น นโยบาย
กิจกรรมปรับปรุงงาน มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการตลอดจนประสิทธิภาพการท�างานท้ัง Supply Chain อย่าง 
ต่อเน่ืองและยั่งยืน นโยบายการจัดการพลังงาน มีเป้าหมาย เพื่อ 
ส่งเสริมให้ใช้พลงังานอย่างคุม้ค่าและลดการใช้พลงังานให้เหมาะสม
กับแต่ละกระบวนการ (ISO 50001) และนโยบายความปลอดภัย
อาชวีอนามัยและสิง่แวดล้อม มเีป้าหมายเพือ่เพือ่พฒันาคณุภาพชวิีต
ของพนักงาน ในด้านอาชวีอนามยัความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน รวมถงึมุง่มัน่ทีจ่ะพทิกัษ์สิง่แวดล้อมโดยมส่ีวนร่วมทีจ่ะ
ปกป้องสิง่แวดล้อมและป้องกนัการเกดิมลภาวะต่อบรษิทั ชมุชนและ
สังคม (ISO 14001, OHSAS 18001) เป็นต้น

การจัดโครงสร้างองค์กร: มุง่เน้นไปท่ีพนักงานระดบั Opera-
tor กจิกรรมปรบัปรงุงานต่างๆ ล้วนเกิดจากพนักงานระดบั Operation 
ท�าได้เอง ท�าทั่วทั้งองค์กรและท�าอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างจริงจัง

การจัดการด้านคุณภาพ: บริษัทมีระบบ ISO 9001:2008 ซึ่ง
มุ่งเนน้การจัดการด้านกระบวนการและพร้อมตอบสนองต่อความพงึ
พอใจของลูกค้า (VOC) ในทุกระดับ

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย: บริษัทมี
ระบบการตดิตามด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภัยท่ีชือ่ว่า Safety 
Patrol by M&M (NPI only) เป็นกิจกรรมการเดินส�ารวจหาจุดเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมภายในโรงงาน โดยพนักงาน

ระดับ Management ท�าให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง
การรกัษาสภาพและการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง: เพือ่เป็นการ

รกัษาสภาพต่างๆ ภายในองค์กรให้คงอยูพ่ร้อมทัง้เกดิการปรบัปรงุขึน้
อย่างต่อเนือ่ง ทางองค์กรจงึได้จดัต้ัง Lean Organization เพือ่เป็นตวั
ขับเคลื่อนให้เกิดการก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง 

ในปี พ.ศ. 2554 บรษิทันวพลาสตกิ คว้ารางวลัระดบั Golden 
Award จากการประกวด Thailand Lean Award 2011 และในปี พ.ศ. 
2555 บริษัทนวพลาสติก ก็ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime 
Minister Award) ประเภทเพิม่ผลผลติ จาก ฯพณฯท่าน นายกรฐัมนตรี 

จนถึงบัดนี้ บริษัทนวพลาสติกก็ยังคงที่จะรักษาสภาพและ
ปรบัปรงุงานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรรลผุลส�าเรจ็ในการปรบัปรงุและ
พฒันาองค์กรและช่วยยกระดบัคณุภาพของผลติภณัฑ์และบรกิาร ให้
ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง  

หมู ่บ ้ ำน เกษตรกรรมหนองหว ้ ำ  จัดต้ังขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีที่ท�ากินเป็นของตัวเอง ด้วย
การจัดหาที่ดิน มาจัดสรรให้เกษตรกรท�าอาชีพ โดยการด�าเนินงาน
แบบโครงการ 4 ประสาน ภายใต้ความร่วมมือของ

1. การสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนราชการท้องถิ่น 
2. การสนับสนุนจากสถาบันการเงิน โดยธนาคารกรุงเทพ 

สาขาพนมสารคาม เข้ามาช่วยอ�านวยสินเชือ่ให้แก่เกษตรกร ในอตัรา
ดอกเบี้ยต�่า ตลอดจนการควบคุมการให้สินเชื่อของโครงการ

3. การสนับสนุนจากเอกชน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกร การ
จัดการการผลิตสุกร ประกันรายได้ให้เกษตรกร
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4. เกษตรกร โดยเกษตรกรท่ีผ่านการคัดเลือกจ�านวน 50 
ครอบครวั จากความอตุสาหะ อดทน เพยีรพยายาม และความซือ่สตัย์ 
น�าพาครอบครวัชาวบ้านสู่เจ้าของกิจการ จนสามารถจดัตัง้เป็น บรษิทั 
หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ�ากัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ยั่งยืน 

กว่าจะมาเป็นหมูบ้่านเกษตรกรรมพฒันาตวัอย่างทีย่ัง่ยนืได้
จนทุกวันนี้ ไม่ได้มาเพราะโชคชะตา หรือเส้นทางที่โรยด้วยกลีบ
กุหลาบ ถ้าไม่มีระบบการจัดการบริหารที่ดี ดังนั้น ผู้น�าหมู่บ้าน จึงได้
วางวิสัยทัศน์ ต้องการเป็นหมู่บ้านที่เกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพ
ชวีติทีด่ ีตามวถิเีศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่เป็นแนวทางทีห่มูบ้่านจะต้อง
ก้าวไปอนาคต โดยยึดหลักพันธกิจที่ว่า มุ่งม่ันพัฒนาคนในชุมชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงการผลิตสุกรที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้มีการ
ก�าหนดนโยบายให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้ปฏิบัติตาม มุ่งม่ันสร้าง
วินัย สร้างความสามัคคี เพิ่มผลผลิต เพิ่มพื้นที่สีเขียว   

โดยทางหมู่บ้านได้น�าระบบ 5ส เข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
พืน้ฐานท่ีส�าคญั ในการบรหิารองค์กร โดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง
ของในหลวง ในการคดิกลยทุธ์ในการจดัการตามภมูปัิญญาชาวบ้าน 
ด้วยการมองวิสัยทัศน์ท่ีว่า ท�าอย่างไรให้เกษตรกรและชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี   

      ค�าตอบ คือ วิธีการ หรือกลยุทธ์แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ทีส่อดคล้องตามวถิเีศรษฐกิจพอเพยีง ท่ีน�ามาประยุกต์ใช้แล้วประสบ
ความส�าเร็จ ดังนี้

1. การมีคุณธรรม ความดี (Goodness)
2.  การอยู่ร่วมกัน (Community)

3. การมีความรู้ (Knowledge)   
4. ความพอประมาณ (Moderation)
5. ความมีเหตุผล (Reasonability) 
6. ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี (Immunization)

บริษทั อูซอิู อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) 

จ�ำกัด คุณวิบูลย์ ภัทรกิจจานนท์ ผู้จัดการโรงงาน ได้ให้แนวคิดใน
การท�า 5ส ขององค์กรจนประสบผลส�าเร็จ ดังนี้ 

บรษิทัอซูอูฯิ ได้น�าวธิกีารสรรสร้างการด�าเนนิงาน ตลอดเวลา
ที่ได้น�ากิจกรรม 5ส มาใช้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนั้น เราสามารถ
ใช้ วิถี 5ส ท�าลาย ก�าแพงใจและกายภาพ ผสมผสานให้ระบบการ
บริหาร อย่าง TQA, TPM, TQM, Lean และ TPS  ลื่นไหลด้วยเนื้อ
เดียวกัน ลงตัวได้เร็วขึ้น โดยใช้หลักข้อคิดเป็นกลยุทธ์ง่ายๆ คือ

1. ผู้ใหญ่ทุกระดับต้องเอาจริงเต็ม 100% (ไม่ใช่แค่สั่งอย่าง
เดียวไป ดูหน้างานจริง …แล้วกระตุ้น ชักชวน ให้ก�าลังใจอย่าง 
Coaching)

2. ระดับหัวหน้าต้องเป็น ตัวอย่าง ในการรักษาระเบียบวินัย 
เริ่มที่มีจุดอ่อนที่ท�าได้ง่ายก่อน ...แล้ว ขยายสู่แนวราบ)

3. แก้ไขปัญหาที่น้องๆ หน้างานประจ�าวันก่อนทันที (ควรท�า
ถี่ๆ สร้างขวัญก�าลังใจ ...เป็นที่พึ่งได้)

4. หน่วยงานทกุฝ่าย ต้องร่วมกันสร้างสิง่ประดิษฐ์ง่ายๆ อะไร
ก็ได้เป็นของตัวเอง (เร่งสร้างความภูมิใจให้เกิดพลังศรัทธาต่อเนื่อง 
...แล้วยกย่องชมเชย)

เป็นเรื่องยาก ที่ทุกคนจะบริหาร 5ส ได้ดีทุกวัน งานประจ�าก็
หนักอยู่แล้ว ในขณะที่มี กติกาใหม่ๆ ที่เกิดจาก Kaizen ก็เพิ่มขึ้น… 
นอกจากทุกคน จะ ร่วมมือปฏิบัติอย่างเคร่งคัดจนเป็น กิจวัตร นี้คือ 
เคลด็ลบั การสร้าง สามญัส�านกึ จนเกดิวัฒนธรรมทีส่่งผ่าน รุน่ต่อรุน่  
(DNA ) การท�า 5ส ที่ดีนั้นต้องเริ่มจาก ตัวเอง ก่อนถือว่าเป็นบทบาท 
รบัผดิชอบละเลยมไิด้ Key man…เป็นกลุม่คนทีต้่องเกิดความศรทัธา
ได้ง่าย น้อยบริษัทที่จะหันมามอง สิ่งที่เราต้องพัฒนาให้มากก็คือ 
การกระตุ้น ชักชวน ให้ก�าลังใจ ตลอดจน จริยธรรม ไม่ด้อยกว่าเก่ง
งานอย่างเดียว เพื่อสร้างผู้บริหารใหม่ๆ ที่มีแนวคิดกว้างไกล

พูดได้ว่า 5ส เป็น อาวุธประจ�ากายที่จ�าเป็น ใช้ปรับปรุงหน้า
งาน ให้เกิด Q C D S เป็นรูปธรรม แล้วยัง พัฒนาคนให้ ...เกิดการ
เรยีนรู ้…เปล่ียนพฤติกรรม ... สร้างภมูต้ิานทานสูง สามารถอยูร่อด...
อย่างมีความสุขอย่างแน่นอน  
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