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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  หลกักำรและเหตุผล 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีส าคญัต่อการพฒันาประเทศทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ การจา้งงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพฒันาด้านเทคโนโลยี ตลอดจนมีความส าคญัอย่าง
ต่อเน่ืองต่อการพฒันาดา้นบุคลากรของอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆของประเทศและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนเพื่อใชใ้นการผลิตรถยนต ์และ
รถจกัรยานยนตท์ั้งท่ีเป็นช้ินส่วนเพื่อป้อนโรงงานรถยนตโ์ดยตรง (OEM) และช้ินส่วนอะไหล่เพื่อการ
ทดแทน (REM) เป็นตน้ นอกจากน้ี อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยถือไดว้า่เป็นฐานการผลิต
รถจกัรยานยนต์ และช้ินส่วนยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สอดคล้องกบัขอ้มูลของ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (2556) ท่ีพบว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็น
ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์อันดับ 9 ของโลก และประเทศไทยได้มีการเตรียมแผนเพื่อการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการก าหนดแผนการพฒันาอุตสาหกรรม ยานยนตมุ์่งเป้าใหไ้ทยเป็น
ฐานการผลิตชั้นน าของโลก โดยในปี 2563 มีแผนผลิตครบ 3 ลา้นคนั/ปี  ดงันั้น จากขอ้มูลดงักล่าว
ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าความทา้ทายในอนาคตยงัเป็นปัจจยัในการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาเพื่อให้
อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตได้อย่างย ัง่ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางแนวโน้มของโลกในการให้
ความส าคญักบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยตอ้งมุ่งมัน่
พฒันาเทคโนโลยีและขีดความสามารถของบุคคลากรขององคก์รเป็นส าคญัโดยเฉพาะปัจจยัดา้นการ
ปรับตัวของผู ้ประกอบการไทยในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคคลกรให้ มีความ รู้ 
ความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
(สถาบนัยานยนต ์กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555)  

 บริษัท  เค เพาเดอร์เมทัล  จ ากัด ( KPM; K. Powder Metal Company Limited. ) เป็น
บริษัทชั้ นน าในวงอุตสาหกรรมโลหะท่ีด าเนินธุรกิจในการผลิตช้ินส่วนจากผงโลหะอัดข้ึนรูป 
(Powder Metallurgy Products) ได้ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2533 ด้วยเงินลงทุนแรกเร่ิม 10 
ลา้นบาท จากผูถื้อหุ้น จ านวน 3 คน ปัจจุบนัมีพนกังานทั้งส้ิน 198 คน โดยมีจุดมุ่งหมายทางธุรกิจเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและมอเตอร์ 
และอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ และการผลิตช้ินส่วนให้ไดต้น้ทุนต ่าแต่
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คุณภาพสูง จึงเป็นหน้าท่ีหลกัของบริษทัท่ีจะตอ้งพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการพฒันา
บุคลากรขององคก์รให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน 
ปัจจุบนั บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินการเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมคุณภาพ 5ส. มาใชเ้พื่อปรับปรุงพฒันางานในดา้นต่างๆและบุคคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็น
พื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพ มุ่งเนน้เพื่อเพิ่มความปลอดภยัเชิงป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหวา่งการปฏิบติังานของพนกังานเป็นส าคญั ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการผลิตช้ินส่วนนั้นพนกังาน
จ าเป็นตอ้งปฏิบติัการอยูห่น้าเคร่ืองจกัรตลอดหากขาดความระมดัระวงัก็อาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุจาก
การปฏิบติังาน ซ่ึงจากผลการด าเนินการท่ีผ่านมาพนักงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือ และละเลยการมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส. เท่าท่ีควรหรือร่วมท ากิจกรรมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ท่ีทางบริษทัก าหนด
แต่ยงัไม่เขา้ใจ วตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรม 5ส.ของบริษทัอย่างแทจ้ริง (วุฒิพร วนัชัย,2556,
สัมภาษณ์.) 

 กิจกรรม 5ส. คือ กระบวนการสร้างวินยั สร้างระเบียบชีวิต นิสัยความรับผิดชอบ และ 
นิสัยท่ีเอ้ือให้เกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุดเพื่อเสริมสร้างทรัพยากรมนุษยอ์นัน าไปสู่ความเขม้แขง็ของ
องค์การในภาพรวมโดยพื้นฐานกิจกรรม 5ส. แบ่งออกเป็น 5 เร่ืองใหญ่ๆ คือ สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะและสร้างนิสัย โดย สะสาง สะดวก สะอาดเป็นการจัดการในเร่ืองของเคร่ืองใช้และ
สถานท่ี ส่วนสุขลกัษณะและสร้างนิสัย เป็นการจดัการเร่ืองคน ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ โดย 5ส. 
มีเป้าหมายช่วยให้สถานท่ีท างานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภยั ลด
ความสูญเปล่าในการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดีข้ึน และมีส่วนสนบัสนุนให้เกิดการ
ท างานเป็นทีมและความสามคัคีในหน่วยงาน ตลอดจนการสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้เป็นส่วน
ส าคญัในการด าเนินกิจกรรม 5ส. (คู่มือ 5ส.) ฉะนั้นกิจกรรม 5ส.จึงเป็นกิจกรรมคุณภาพขั้นพื้นฐานท่ี
ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีจะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในสถานท่ีท างาน ช่วยพฒันา
ความสามารถ และท าใหพ้นกังานมีความภาคภูมิในสถานท่ีท างาน ตลอดจนช่วยสร้างความสามคัคีให้
เกิดข้ึนในองคก์รโดยผา่นกิจกรรม 5ส. (ส านกัพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2556) 

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจและมีความประสงค์ท่ีจะศึกษา เร่ือง ความ
คิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด เพื่อน าผลท่ีได้จาก
การศึกษามาเป็นแนวทางส าหรับพฒันา และจูงใจพนกังานเพื่อการมีส่วนร่วม ตลอดจนตระหนกัถึง
ความส าคญัและความจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม 5ส.ให้ประสบความส าเร็จและเพิ่มประสิทธิผล
ของงานในอนาคตให้ดียิ่งข้ึน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเขา้สู่องค์การคุณภาพ
ของอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตต่์อไป  
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั 

จ ากดั 
 
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.3.1  ท  าใหท้ราบถึงความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทั เค  
เพาเดอร์เมทลั จ ากดั 
 1.3.2 สามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไปใช้ในการวางแผนและก าหนด
นโยบายการบริหารองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของผูบ้ริหารในการด าเนินกิจกรรม 5ส.ของ
พนกังานบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั  
 
1.4  นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 กิจกรรม 5ส. หมายถึง กระบวนการสร้างวินยั สร้างระเบียบชีวิต นิสัยความรับผิดชอบ 
และนิสัยท่ีเอ้ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรมนุษยเ์พื่อน าไป สู่ความ
เขม้แข็งขององค์การ ในภาพรวมโดยพื้นฐานกิจกรรม 5ส. แบ่งออกเป็น 5 เร่ืองใหญ่ๆ คือ สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสัย 

 ควำมคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส.ในดา้นความ
มุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส 
ด้านการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. ด้านการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. และด้านการ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.  

 พนักงำน หมายถึง บุคลากรท่ีท างานใน บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั ได้แก่ หัวหน้า
ฝ่าย หวัหนา้แผนก ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย/แผนก และพนกังานปฏิบติัการ  

 บริษัท เค เพำเดอร์เมทัล จ ำกัด ด าเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนจาก ผงโลหะอดัข้ึนรูป ตั้งอยู่
เลขท่ี 9 ซอยเพชรเกษม38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

 
 
 
 


