
สรุปแบบประเมินผล 
ศึกษาดูงาน “แนวทางการดําเนินงาน 7 ส”   

วันที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 14.00-16.00 น. 
ณ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)   

********************************** 
1.  วัตถุประสงคของการประเมิน 
 

 เพื่อรวบรวมขอมูลความพึงพอใจ ความคดิเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวมศึกษาดูงานและเยีย่มชม  

นอกสถานที่ดานระบบการประกันคุณภาพ และ 5 ส สําหรับเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป  

 
2.  ขอบเขตของการประเมิน 
 

 ประชากรที่ใชในการประเมินผล คือ บุคลากรที่เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน “แนวทางการดําเนินงาน 7 ส”  

ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ณ อาคารธาราสาทร สาทรใต ซอย 5 ในวันที่ 18 กันยายน 2552 จํานวน 

24 คน 

 
3.  เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
 

 แบบประเมินผลการเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน“แนวทางการดําเนินงาน 7 ส” ของ บริษัท ซีพี ออลล 

จํากัด (มหาชน) ณ อาคารธาราสาทร สาทรใต ซอย 5 ในวันที่ 18 กันยายน 2552 ลักษณะแบบประเมินเปน

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับ คือ 

 5 หมายถงึ ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ มากที่สุด 

 4 หมายถงึ ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ มาก 

 3 หมายถงึ ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ปานกลาง 

 2 หมายถงึ ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ นอย 

 1 หมายถงึ ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ นอยที่สุด 

เกณฑการประเมินผล คือ 

 คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50 ข้ึนไป หมายถงึ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 

 คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

 คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

 คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50-2.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

 คาเฉลี่ยต่ํากวา 1.50   หมายถงึ มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด 
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4.  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

1. แจกแบบประเมินผล ในวันที่ 18 กันยายน 2552 จํานวน 24 ฉบับ  

2. รวบรวมแบบประเมินผล ในวันที่ 22 กันยายน  2552  ไดรับการตอบแบบประเมินผล คืน 15 ฉบับ คิด

เปน 62 เปอรเซ็นต 

3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมินที่ไดรับคืนมาเพื่อวิเคราะหทางสถิติ โดยใชเครื่อง

คอมพิวเตอร 
 

     ภาพแสดง จํานวนรอยละของแบบประเมินผลที่ไดรับคืนและไมไดรับคืน 

                       

38

62

แบบประเมินท่ีไดรับคืน

แบบประเมินท่ีไมไดรับคืน

 

 
5.  ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

ตารางแสดง   คาเฉลีย่ความพึงพอใจตอการศึกษาดูงาน“แนวทางการดําเนนิงาน 7 ส”  ของ บริษทั ซพีี ออลล 

จํากัด (มหาชน) ณ อาคารธาราสาทร สาทรใต ซอย 5  

 ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย การแปลผล 
1. สถานที่ศึกษาดูงาน  4.47 มาก 

2. การตอนรับ นําชม 4.13 มาก 

3. การประชาสัมพันธขอมูลตางๆ 4.40 มาก 

4. ความเหมาะสมของเวลา 4.07 มาก 

5. การเดินทางในภาพรวม และพาหนะ (เชารถตูเพิ่ม 1 คัน ) 4.47 มาก 

6. อาหารและเครื่องดื่ม      4.13  มาก 

7. การบริการของผูจัดในภาพรวม  4.40 มาก 

8. ประโยชนที่ไดรับ 4.53 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.33 มาก 
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 จากตาราง พบวา ผูเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน“แนวทางการดําเนินงาน 7 ส”  ของ บริษัท ซีพี ออลล 

จํากัด (มหาชน) ณ อาคารธาราสาทร สาทรใต ซอย 5 มีความพึงพอใจกับประโยชนที่ไดรับ ในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53  รองลงมา คือ สถานที่ศึกษาดูงาน  การเดินทาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 
และพอใจในเรื่อง การประชาสัมพันธ การบริการของผูจัด การตอนรับนําชม อาหารและเครื่องดื่ม และความ

เหมาะสมของเวลา ตามลําดับ   

 สรุปไดวา กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่คณะกรรมการดําเนนิการประกันคุณภาพประจําป 2552

จัดใหบุคลากรไดไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้นัน้ ไดรับความพึงพอใจ

ในภาพรวมจากผูเขารวมกิจกรรมอยู ในระดับ มาก  
 

กราฟแสดง     ผลการประเมินความพึงพอใจตอการศึกษาดูงาน“แนวทางการดาํเนนิงาน 7 ส” ของ บริษทั ซพีี 

ออลล จํากัด (มหาชน) ณ อาคารธาราสาทร สาทรใต ซอย 5  
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การบริการของผูจัด

ประโยชนท่ีไดรับ

 
 
 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของบุคลากร : จากแบบประเมิน 

ในครั้งตอไปทานสนใจไปศึกษา ดูงาน (ระบุสถานที)่ 
   ไมมี 

ขอเสนอแนะอื่นๆ  
         1.   ควรจะนาํวิธกีารประเมิน 7 ส ของบริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน) มาปรับใชกับงานของสถาบนัฯ 

     2.   สถาบนัฯ ควรพฒันา 5 ส ไปขางหนาไดแลว 
ขอเสนอแนะในการศึกษาดูงาน  

จากการศึกษาดูงาน “แนวทางการดําเนินงาน 7 ส”  ของ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ณ อาคาร

ธาราสาทร สาทรใต ซอย 5  ซึ่งเปนบริษัทที่ทําธุรกิจรานสะดวกซื้อ “เซเวนอีเลฟเวน” พบวา ผูบริหารของบริษัท   
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ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ใหความสนใจในหลักการและแนวคิดของ 5 ส ต้ังแตเร่ิมรูจักกันในประเทศไทย  โดย

ในระยะเริ่มแรกให ดร.อาชว  เตาลานนท มาเปนวิทยากรในเรื่อง 5 ส ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนง รองประธาน

กรรมการ ไดเร่ิมพัฒนา 5 ส ใหเปน 7 ส ในป พ.ศ. 2543  เพราะเล็งเห็นวาเปนกิจกรรมพื้นฐานในการสรางวินัย

ใหกับพนักงานสูการพัฒนาองคกร  ปจจุบันไดกลายเปนวัฒนธรรมในงานประจําที่สามารถเพิ่มผลผลิตใหกับ

องคกร  บริษัท ซีพี ออลล จํากัด มุงเนนการทํา 7 ส ดวยคําขวัญที่วา “Life is better with all” ซึ่งประกอบดวย 

1. สะสาง คือ การลดความสูญเปลา มีเทาที่จําเปน มีเทาที่ใช 

2. สะดวก คือ การจัดเก็บอยางเปนระบบ ระเบียบ เร็ว มีประสิทธิภาพ  

3. สะอาด เปนการเนนการบํารุงรักษามากกวาการปดกวาด   เพราะสามารถตรวจสอบสิ่งที่

ผิดปกติได ปองกัน แกไข ลดขอบกพรอง  

4. สรางมาตรฐาน คือ การทําเปนมาตรฐานใหทุกคนยอมรับ ที่บริษัท ซีพี ออลล มีมาตรฐานกลาง

ในการทํา 5 ส แตจะมีมาตรฐานเฉพาะพื้นที่กํากับ โดยอยูบนหลักการที่วาแตละงาน 

แตละพื้นที่จะมีลักษณะที่ไมเหมือนกัน ซึ่งมีเทคนิคในการทํา คือ จะถายรูปโตะทํางาน

ตามมาตรฐานไว และตรวจตามรูปถายมาตรฐาน 

5. สรางวินัย คือ การปฏิบัติตามระเบียบอยางสม่ําเสมอ ใหทุกคนยอมรับ 

6. สวยงาม คือ หลักของความสวยงาม และปลอดภัย  

7. ส่ิงแวดลอม คือ หลีกเลี่ยงการใช  ลดการใช นํามาใชใหม แปรรูป หรือ 1A (Avoid)  3 R 

(Reduce  Reuse Recycle) ซึ่งในดานนี้ทางบริษัทจะมีกลองรับบริจาคถุงพลาสติกที่ใช

แลว แตอยูในสภาพที่สะอาดรวบรวมนําไปขายเพื่อนําเงินไปสมทบบริจาคใหองคกรการ

กุศล  ในขณะเดียวกันแตละแผนกจะมีถุงผาแขวนไวที่บอรด 7 ส เพื่อใหบุคลากรใน

แผนกยืมไปใชใสของที่ซื้อกลับบาน เมื่อใชเสร็จใหนํามาคืนเพื่อใหคนอื่นไดมีโอกาสยืม

ไปใชตอไป 

ในการตรวจ 7 ส จะมีการตรวจ 3 ระดับ คือ 

1. ตรวจกันเองในพื้นที่  
2. ตรวจ online และสงผลมาใหกรรมการกลาง 

3. ตรวจโดยคณะกรรมการจากสวนกลาง  
การตรวจ 7 ส มีการสรางแบบฟอรมที่เปนมาตรฐาน (ศึกษาตัวอยางจากเอกสารแนบ) และแบงสัดสวนการตรวจ

อยางชัดเจน มีการกําหนดเปาหมาย และแผนผังพื้นที่การตรวจอยางชัดเจน เพื่อใหคณะกรรมการตรวจไดเขาใจ

ตรงกัน การตรวจมุงเนนในดานกระบวนการและผลลัพธตามแนวทาง TQA เชน ถาพื้นที่ใดเนนการประเมินที่เปน

กระบวนการ จะไมประเมินดานสวยงาม ในขณะที่พื้นที่ใดเนนการประเมินที่เปนผลลัพธจะไมประเมินดานสราง

วินัย นอกจากนั้นในแตละพื้นที่จะใชเกณฑผานการตรวจไมเหมือนกัน โดยที่ 

  พื้นที่ขนาดใหญ ถาได 75% ถือวาผานเกณฑ  
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  พื้นที่ขนาดกลาง ถาได 80% ถือวาผานเกณฑ 

  พื้นที่ขนาดเล็ก ตองได 85% จึงจะผานเกณฑ 

การดําเนินงาน  7 ส ของบริษัทฯ สามารถควารางวัล Thailand 5 S Award ประจําป 2549  มีการ

ปรับปรุงระบบการตรวจ 7 ส สงเสริมใหพนักงานสรางนวัตกรรมและเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 7 ส ทั่วทั้งองคกร เพื่อมุงไปสูรางวัล Thailand 5 S Award ประจําป 2552   ดวยนโยบายที่

ชัดเจนในแตละปของผูบริหาร สงผลใหพนักงานทุกระดับซึ่งมีมากกวา 41,500 คน สามารถปฏิบัติภารกิจและ

รับผิดชอบ KPI เปนอยางดี       สงผลใหกลยุทธขององคกรบรรลุเปาหมาย  ดังจะเห็นไดจากการขยายตวัของราน

สะดวกซื้อ “เซเวนอีเลฟเวน” จํานวน 5,100 สาขา กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาไมถึง 20 ป 

ในสวนของการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ ใน

ปงบประมาณ 2552 นี้  เปนเรื่อง 7 ส ซึ่งเปนหัวขอที่ตางไปจากกิจกรรม 5 ส ของสถาบันฯ  จึงไดรับการสนับสนุน

จากผูบริหาร หัวหนาศูนย/ฝายเปนอยางดี โดยพิจารณาสงบุคลากรในสังกัดที่เปนกําลังสําคัญในดาน 5 ส ของ

ศูนย/ฝาย รวมเดินทางไปศึกษาแนวทางการดําเนินงาน 7 ส จากบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) สําหรับการ

ดําเนินงาน 5 ส ของสถาบันฯ  หากมองวา สถาบันฯ เปนหนวยงานใหบริการเชนเดียวกับธุรกิจของ บริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) การนํา 7 ส ดังเชนบริษัท ซีพีฯ มาปรับใชกับสถาบันฯ ก็นาจะกระทําได ดวยมีพื้นฐานของ

กระบวนการภายใตมาตรฐาน 5 ส  คือ ส สะสาง  ส สะดวก ส สะอาด ส สุขลักษณะ ส สรางมาตรฐาน 

ปรับเปลี่ยนเปน ส สรางวินัย เพื่อใหทุกคนยอมรับและนําไปสูการเขารวมประกวดเพื่อรับรางวัล  และเพิ่ม 2 ส คือ 

ส สวยงาม ซึ่งไดเพิ่มและเนนเรื่องความปลอดภัย   และ ส ส่ิงแวดลอม   อาจจะพิจารณานําแนวทาง TQA มา

ปรับใช โดยทั้งองคกรควรมุงเนนในกระบวนการทํากิจกรรม 7 ส เล็งเห็นความสําคัญของผลลัพธที่สามารถสราง

ผลผลิตใหกับสถาบันฯ ได แทนการดําเนินงานและการตรวจในกิจกรรม 5 ส เชนที่ผานมา  ในดานการประเมิน

อาจจะนําแนวทางการตรวจของ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) มาปรับใช คือ แตละพื้นที่ผานเกณฑการ

ประเมินที่ไมเหมือนกัน ตามลักษณะงาน ตามขนาดของพื้นที่ และสรางแบบประเมินการตรวจตามเกณฑที่เปน

มาตรฐานของสถาบันฯ เพื่อสงตอใหคณะกรรมการแตละชุดไดนําไปใช หรือนําไปพัฒนาตอ นอกจากนั้นควรมี

การรณรงคใหมีการทํา 5 ส (หรือ 7 ส ) อยางตอเนื่องสม่ําเสมอทั้งป เสมือนเปนสวนหนึ่งของการทํางาน โดย

อาจจะมีการรณรงคในแตละปที่แตกตางกันไป เชน การรณรงคเร่ืองการแขวนบัตรประจําตัว การแตงตัวให

ถูกตองตามระเบียบ การประหยัดกระดาษ การลดการใชถุงพลาสติก เปนตน   
  

********************* 


