
 

  1 

ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทํา Abstract, Presentation Slide เท่าน้ัน) 
ประเภทองค์กร หน่วยงานธุรกิจเอกชน   
ชื่อเรื่องนําเสนอ   5S Plus 
เป็น “วิธีปฏิบติัที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียม” ของกระบวนการในหมวด  7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเขา้

กับการบริหารจัดการ 
ชื่อหน่วยงาน   บริษัท ทีอารซี์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่  8 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทรศัพท ์ 02-0227777 โทรสาร  02-0227788   
เว็บไซต์  www.trc-con.com 
ช่ือผู้เขียน (ผู้นําเสนอ)  นายวชริะวิชญ์ ธนัตถ์กิตต์ิ  ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีฝ่่ายบรหิารระบบคุณภาพ 
 นางสาวชลธิชา  มณีวงษ์  ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีฝ่่ายบรหิารระบบคุณภาพ 
โทรศัพท ์ 0-2022-7777 ต่อ 4709,4710 โทรสาร  0-2022-7788 
มือถือ  092-0927475   อีเมล  wachirawit.t@sahakarn.com 

     อีเมล choticha.m@trc-con.com 
 

สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ผู้บริหารระดับสูงสุด เป็นผู้นําที่มีความมุ่งมั่น เป็นต้นแบบผู้นํา (Role Model) สนับสนุนและลงมือ
ดําเนินการกิจกรรม 5ส พร้อมทั้งใช้หลักการปรับปรุงคุณภาพ(P-D-C-A)ในการจัดทํากิจกรรม 5ส เพ่ือเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง หน่วยงาน และสิ่งแวดล้อมในองค์กรโดยเน้น
การปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมของบุคลากร 

 
ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) เกิดวัฒนธรรมการจัดสภาพแวดล้อม พ้ืนที่ในการทํางานที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํา 5ส โดย
ผลคะแนนการตรวจประเมิน 5ส เฉลี่ยทุกพ้ืนที่ไม่ตํ่ากว่า 85 คะแนน  
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : 5S Plus 

บริษัท ทีอารซี์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 
ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด(มหาชน) ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้บริการครบวงจรในงาน
ก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งนํ้ามัน และอุตสหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงบูรณาการเคร่ืองมือการบริหารจัดการผ่านระบบบริหาร
คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (QSSHE) ให้ทุก
หน่วยงานในบริษัทฯ ดําเนินงานอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร 

ดังน้ันการมีกิจกรรมพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานจึงได้มี
การนํากิจกรรม 5ส เข้ามาใช้ในองค์กร โดยกําหนดหลักการ 5ส เป็นเกณฑ์วัดสําคัญมุ่งผลสําเร็จ ทุกหน่วยงานของ
องค์กรใช้กิจกรรม 5ส เป็นหลักการในการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมในการทํางานแบบให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมดําเนินการและดําเนินการอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและลง
มือดําเนินการกิจกรรม 5ส เป็นต้นแบบผู้นํา กิจกรรม 5ส จึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา 

 

วิสัยทัศน์ของ TRC 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างท่ีครบวงจร (Total Solution in Energy and 

Infrastructure) ในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ท่ีมีการเติบโตอย่างย่ังยืน 
 

พันธกิจ ของ TRC 
1. ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการครบวงจรในลกัษณะ EPC (Engineering, Procurement and 

Construction) ในงานก่อสรา้งท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งนํ้ามนั และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคขัน้
พ้ืนฐาน 

2. ดําเนินงานภายใต้หลกัธรรมภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใสใ่จสิง่แวดล้อม สังคมและชุมชน เพ่ือ
การเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน และมัน่คง 

3. สง่มอบงานที่มคีุณภาพโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลกูค้า 

 

ค่านยิมองค์กร We are TRC 
 
 
 
 
 
 
 

T - Transparency, Ethics & Integrity : ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ
จริยธรรม 
 
R - Respect & Trust : เคารพกันและกัน เช่ือมั่นไว้ใจ 
 
C-Commitment : มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม 
รับผิดชอบต่อสังคม 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปีฏิบัติที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียมที่สอดคล้องกับค่าประสทิธิผล : (1-2 หน้า) 
 กิจกรรม 5ส. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ เอกสาร เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวก ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการก้าวไปสู่ระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
ทางผู้บริหารระดับสูงสุดจึงได้มีการกําหนดนโยบายกิจกรรม 5ส. ขึ้น เพ่ือให้เกิดการนําไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีขึ้น ลดอุบัติเหตุจากการทํางาน เช่นอุบัติเหตุที่เกิดจากคน จาก
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ลดความสูญเสีย ช่วยประหยัดทรัพยากร เช่นการนํากระดาษมา Reuse ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และยังทําให้สถานที่ทํางานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 การดําเนินกิจกรรม 5ส. ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติทางบริษัทฯ ได้นําหลักการ PDCA (Plan-Do-
Check-Action) เข้ามาใช้ดังน้ี ขั้นตอนการวางแผน (Plan) คือ เริ่มต้นต้ังแต่กําหนดโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดอบรม
ทบทวนให้ความรู้, ขั้นตอนการดําเนินการ (Do) คือ การกําหนดมาตรฐานและร่วมกันดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ, ขั้นตอน
การตรวจสอบ (Check) คือ การตรวจประเมินพ้ืนที่ และจัดประชุมอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระยะ,ขั้นตอนการปรับปรุง (Action) คือ รายการตรวจประเมินพ้ืนที่มีการติดตามผลการปรับปรุง
พ้ืนที่ ซึ่งจะทําให้ได้รับทราบการปรับปรุงแก้ไขจากครั้งที่ผ่านมาเป็นระยะซึ่งสามารถดูได้จากแผนงานที่นําเสนอด้านล่าง 
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 5ส ปี 2560 

ลําดับ รายการปฏิบัติ 
2560 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการ             
2. จัดการอบรมทบทวนความรู้และคิลนิค 5ส.             
 2.1หัวข้อ :หลักการวิธีการทํา 5ส. ให้ยั่งยืน             
 2.2 หัวข้อ :การจัดทํามาตรฐาน 5ส. พื้นที ่             
 2.3 หัวข้อ :การตรวจประเมิน 5ส.             
 2.4 คิลนิค 5ส.             

3. ศึกษาและกําหนดมาตรฐานพื้นที่ 5ส.             
 3.1 ศึกษาและปรับปรุงมาตรฐาน             

4. ตรวจประเมินให้คะแนนกิจกรรม 5ส.             
 4.1 ตรวจประเมินแต่ละพื้นที ่             
 4.2 ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน             
 4.3 แจ้งผลการตรวจประเมิน             

5. Big Cleaning Day             
 5.1 ประสานงานเพื่อจัดกิจกรรม             
 5.2 ติดตามการปรับปรงุพื้นที ่             

6. ประชาสัมพันธ ์             
 6.1 ประชาสัมพันธ์ :บอร์ด, E-mail, Intranet, Web-site             

7. นําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน             
 7.1 นําเสนอผลต่อ ผู้อาํนวยการสายงาน             
 7.2 นําเสนอผลต่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             

 
พร้อมกันน้ีกิจกรรม 5ส.เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักและเห็นความสําคัญ เล็งเห็นถึง

ประโยชน์ที่ได้รับเป็นอย่างดี ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรจากการร่วมมือร่วมใจกันเองของคนในหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เห็นได้ชัดเจน เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day, กิจกรรม Pot Luck ที่มีผู้บริหารและพนักงาน
เข้าร่วม ทั้งน้ีผู้บริหารยังเข้าตรวจเย่ียมเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจและพร้อมให้คําแนะนําการดําเนินกิจกรรม 5ส แต่ละพ้ืนที่
อย่างสม่ําเสมอ  และมีรางวัลแก่พ้ืนที่ที่มีการดําเนินการดีเย่ียม, พ้ืนที่ที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้
ระดับคะแนนการตรวจประเมินพ้ืนที่ 5ส เพ่ิมขึ้น จากปี 2559  
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ผลการดําเนนิงาน 
ผลการดําเนินกิจกรรม 5ส. ของบริษัทฯ ได้มีการตรวจประเมินพ้ืนที่ที่ดําเนินกิจกรรม 5ส. ทุกเดือนอย่าง

สม่ําเสมอจนเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในพ้ืนที่ และส่งผลมาเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
องค์กรผลการดําเนินงานที่ใช้วัดการดําเนินกิจกรรม คือ คะแนนการตรวจประเมินพ้ืนที่ ซึ่งสามารถดูได้จากการแสดง
ข้อมูล 

กราฟที่ 1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระดับการตรวจประเมินพ้ืนที่ ของปี 2559 กับ 2560 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟข้อมูลเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่าจากการเริ่มต้นโครงการกิจกรรม 5ส ในปี 2559 แต่ละพ้ืนที่

ดําเนินการ มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า 85 คะแนน ซึ่งเป้าเหมายที่ต้ังไว้ทุกพ้ืนที่กิจกรรมต้องมีคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 
85 คะแนน และจากการที่ผู้บริหารสนับสนุนและร่วมดําเนินกิจกรรม พร้อมทั้งให้คําแนะนําการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง โดยใช้หลักการ PDCA จึงทําให้แต่ละพ้ืนที่เกิดความร่วมมือร่วมใจกันจนเกิดความตระหนัก และเห็น
ความสําคัญในการทํา 5ส ซึ่งเป็นผลทําให้คะแนนการตรวจ ปี 2560 เพ่ิมขึ้น ดังข้อมูลที่แสดงในกราฟที่ 1 

ในปี 2561 ผู้บริหารได้เจตนารมย์ให้ขยายผลการดําเนินกิจกรรม 5ส ไปสู่สํานักงานโครงการทุกโครงการซึ่งเป็น
การพัฒนาก้าวต่อไปของการดําเนินกิจกรรม 5ส. ของบริษัทฯ  
 


