บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นอุตสาหกรรมหลักที่มีสาคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้าน
เศรษฐกิ จ การจ้างงาน การสร้ างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ตลอดจนมี ความสาคัญ อย่าง
ต่อเนื่ องต่อการพัฒนาด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆของประเทศและธุ รกิจที่เกี่ ยวข้อง
ในห่ วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่ วนเพื่อใช้ในการผลิตรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ท้ งั ที่เป็ นชิ้นส่ วนเพื่อป้ อนโรงงานรถยนต์โดยตรง (OEM) และชิ้นส่ วนอะไหล่เพื่อการ
ทดแทน (REM) เป็ นต้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยถื อได้วา่ เป็ นฐานการผลิ ต
รถจักรยานยนต์ และชิ้ นส่ วนยานยนต์ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ สอดคล้องกับ ข้อมูลของ
หนัง สื อ พิ ม พ์ฐ านเศรษฐกิ จ (2556) ที่ พ บว่า ประเทศไทยได้รับ การยอมรั บ จากนานาชาติ ว่า เป็ น
ศู น ย์ก ลางการผลิ ต รถยนต์อ ัน ดับ 9 ของโลก และประเทศไทยได้มี ก ารเตรี ยมแผนเพื่ อ การเข้า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดยมีการกาหนดแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ยานยนต์มุ่งเป้ าให้ไทยเป็ น
ฐานการผลิ ตชั้นนาของโลก โดยในปี 2563 มีแผนผลิ ตครบ 3 ล้านคัน/ปี ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็ นได้ว่าความท้าทายในอนาคตยังเป็ นปั จจัยในการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อให้
อุ ตสาหกรรมยานยนต์เติ บ โตได้อย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิ ศทางแนวโน้มของโลกในการให้
ความสาคัญกับเรื่ องสิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย ทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยต้องมุ่งมัน่
พัฒนาเทคโนโลยีและขีดความสามารถของบุคคลากรขององค์กรเป็ นสาคัญโดยเฉพาะปั จจัยด้านการ
ปรั บ ตัว ของผู้ป ระกอบการไทยในด้ า นการบริ หารจัด การและพัฒ นาบุ ค คลกรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นการได้อย่างต่อเนื่ อง
(สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555)
บริ ษั ท เค เพาเดอร์ เมทั ล จ ากั ด ( KPM; K. Powder Metal Company Limited. ) เป็ น
บริ ษ ัท ชั้น น าในวงอุ ต สาหกรรมโลหะที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จในการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นจากผงโลหะอัด ขึ้ น รู ป
(Powder Metallurgy Products) ได้ก่อตั้งขึ้ น เมื่ อวันที่ 21 พฤษภาคม 2533 ด้วยเงิ นลงทุ นแรกเริ่ ม 10
ล้านบาท จากผูถ้ ือหุ ้น จานวน 3 คน ปั จจุบนั มีพนักงานทั้งสิ้ น 198 คน โดยมีจุดมุ่งหมายทางธุ รกิจเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและมอเตอร์
และอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจัก รกล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ต ามความต้อ งการของลู ก ค้า และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ และการผลิตชิ้นส่ วนให้ได้ตน้ ทุนต่ าแต่
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คุ ณภาพสู ง จึงเป็ นหน้าที่ หลักของบริ ษทั ที่ จะต้องพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นกลไกในการขับเคลื่ อนองค์กรสู่ ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
ปัจจุบนั บริ ษทั เค เพาเดอร์เมทัล จากัด มีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินการเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมคุ ณภาพ 5ส. มาใช้เพื่อปรับปรุ งพัฒนางานในด้านต่างๆและบุคคลากรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ น
พื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเชิ งป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิ บตั ิงานของพนักงานเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ เนื่ องจากกระบวนการผลิ ตชิ้ นส่ วนนั้นพนักงาน
จาเป็ นต้องปฏิ บตั ิการอยูห่ น้าเครื่ องจักรตลอดหากขาดความระมัดระวังก็อาจก่อให้เกิ ดอุบตั ิเหตุจาก
การปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งจากผลการดาเนิ นการที่ผ่านมาพนักงานไม่ค่อยให้ความร่ วมมื อ และละเลยการมี
ส่ วนร่ วมในการทากิจกรรม 5ส. เท่าที่ควรหรื อร่ วมทากิ จกรรมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่ทางบริ ษทั กาหนด
แต่ยงั ไม่เข้าใจ วัตถุ ประสงค์ในการดาเนิ นกิ จกรรม 5ส.ของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง (วุฒิพร วันชัย,2556,
สัมภาษณ์.)
กิ จกรรม 5ส. คือ กระบวนการสร้างวินยั สร้างระเบียบชี วิต นิ สัยความรับผิดชอบ และ
นิสัยที่เอื้อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างสู งสุ ดเพื่อเสริ มสร้างทรัพยากรมนุษย์อนั นาไปสู่ ความเข้มแข็งของ
องค์การในภาพรวมโดยพื้นฐานกิ จกรรม 5ส. แบ่งออกเป็ น 5 เรื่ องใหญ่ๆ คือ สะสาง สะดวก สะอาด
สุ ข ลัก ษณะและสร้ างนิ สั ย โดย สะสาง สะดวก สะอาดเป็ นการจั ดการในเรื่ อ งของเครื่ องใช้และ
สถานที่ ส่ วนสุ ขลักษณะและสร้างนิ สัย เป็ นการจัดการเรื่ องคน ซึ่ งมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ โดย 5ส.
มีเป้ าหมายช่ วยให้สถานที่ทางานสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลด
ความสู ญเปล่าในการทางาน เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้ดีข้ ึน และมีส่วนสนับสนุ นให้เกิดการ
ทางานเป็ นทีมและความสามัคคีในหน่วยงาน ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าเป็ นส่ วน
สาคัญในการดาเนิ นกิจกรรม 5ส. (คู่มือ 5ส.) ฉะนั้นกิจกรรม 5ส.จึงเป็ นกิจกรรมคุณภาพขั้นพื้นฐานที่
ช่ วยยกระดับอุ ตสาหกรรมยานยนต์ที่จะก่ อให้เกิ ด ความเป็ นระเบี ยบในสถานที่ ทางาน ช่ วยพัฒนา
ความสามารถ และทาให้พนักงานมีความภาคภูมิในสถานที่ทางาน ตลอดจนช่วยสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในองค์กรโดยผ่านกิจกรรม 5ส. (สานักพัฒนาธุ รกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจและมีความประสงค์ที่จะศึกษา เรื่ อง ความ
คิ ด เห็ น ของพนัก งานที่ มี ต่ อ กิ จกรรม 5ส.ของบริ ษ ัท เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้จ าก
การศึกษามาเป็ นแนวทางสาหรับพัฒนา และจูงใจพนักงานเพื่อการมีส่วนร่ วม ตลอดจนตระหนักถึ ง
ความสาคัญและความจาเป็ นในการดาเนิ นกิ จกรรม 5ส.ให้ประสบความสาเร็ จและเพิ่มประสิ ทธิ ผล
ของงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรเข้าสู่ องค์การคุ ณภาพ
ของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็ นของพนัก งานที่ มีต่อกิ จกรรม 5ส.ของบริ ษ ทั เค เพาเดอร์ เมทัล
จากัด
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
1.3.1 ทาให้ทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั เค
เพาเดอร์ เมทัล จากัด
1.3.2 สามารถนาข้อมูล ที่ ได้จากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ไปใช้ในการวางแผนและก าหนด
นโยบายการบริ หารองค์กร ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดของผูบ้ ริ หารในการดาเนิ นกิ จกรรม 5ส.ของ
พนักงานบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด
1.4 นิยำมศัพท์ ทใี่ ช้ ในกำรศึกษำ
กิจกรรม 5ส. หมายถึง กระบวนการสร้างวินยั สร้างระเบียบชี วิต นิ สัยความรับผิดชอบ
และนิ สั ยที่ เอื้ อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพอย่างสู งสุ ด เพื่ อเสริ ม สร้ างทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เพื่ อนาไป สู่ ค วาม
เข้ม แข็งขององค์การ ในภาพรวมโดยพื้ นฐานกิ จกรรม 5ส. แบ่ งออกเป็ น 5 เรื่ องใหญ่ ๆ คื อ สะสาง
สะดวก สะอาด สุ ขลักษณะ และสร้างนิสัย
ควำมคิดเห็น หมายถึ ง ความรู ้ สึกของพนักงานต่อการดาเนิ นกิ จกรรม 5ส.ในด้านความ
มุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส. ด้านการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส
ด้านการรั บ รู ้ ข่ า วสารประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรม 5ส. ด้า นการฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส. และด้า นการ
ประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.
พนักงำน หมายถึ ง บุคลากรที่ ทางานใน บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด ได้แก่ หัวหน้า
ฝ่ าย หัวหน้าแผนก ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ าย/แผนก และพนักงานปฏิบตั ิการ
บริ ษัท เค เพำเดอร์ เมทัล จำกัด ดาเนิ นธุ รกิ จผลิ ตชิ้ นส่ วนจาก ผงโลหะอัดขึ้นรู ป ตั้งอยู่
เลขที่ 9 ซอยเพชรเกษม38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
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