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ความคดิเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์ เมทัล จ ากัด 

Employee Opinion Towards 5S Activities of K.Power Metal Company Limited. 

เพชรดารินทร์ แซ่หลู่* และวรรณัย สายประเสริฐ** 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี ้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานที่มตีอ่กิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์

เมทัล จ ากัด โดยการศึกษาคร้ังนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากพนักงานบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด 

จ านวน 198 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบวา่ พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 21 – 30 ปี มีการศึกษาต่ ากว่า ระดับปริญญาตรี 

มรีะยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 3 ปี มีต าแหนง่งานเป็นระดับพนักงาน สังกัดฝ่ายผลิต และพบว่า พนักงานมคีวามคิดเห็น

ตอ่ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนนิกิจกรรม 5ส. โดยรวมในระดับเห็นดว้ย อันประกอบด้วย ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. ปัจจัยด้านการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. และปัจจัยด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.  

ซึ่งปัจจัยท่ีมีล าดับความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ปัจจัยด้านการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. และปัจจัยด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.  ซึ่งบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด  

ควรพัฒนาหลักสูตรกิจกรรม 5ส.ให้เหมาะสม มีประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ี

ถูกต้อง และรักษาการด าเนินกิจกรรม 5ส. ท่ีท าอยู่ให้ได้อย่างต่อเนื่อง และจากการศึกษาพบว่า พนักงานให้ระดับความ

คิดเห็นต่อปัจจัยด้านการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. และปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. เป็นอันดับ

สุดท้าย นอกจากนี้ ในการศกึษาพบวา่ ปัจจัยต่างๆ ตอ้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยน านโยบายการท ากิจกรรม 5

ส. ไปด าเนินการตลอดจน ส่งเสริม ให้ค าแนะน า และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน ตลอดจนสร้างขวัญและ

ก าลังใจ เพื่อกระตุ้นให้การด าเนนิกิจกรรม 5ส. ได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป     

ABSTRACT 

This independent study aimed at studying employee opinion toward 5S activities of K.Power Metal Company 

Limited. The data were collected by questionnaires from 198 the K.Powder Metal Company Limited employees. Data 

analysis was conducted the use of descriptive statistics i.e. frequency, percentage and means.  
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The study result found that the majority of the respondents were female, age between 21 – 30 years old, 

education level lower than bachelor and working experience below than 3 years as operation staff. Overall, the 

employee opinion towards 5S activities of K.Powder Metal Company Limited were at high level. It consists of 

executives’ ambition, the campaign knowledge, the participation of the staff, the public relation, the training activities 

and the evaluation of 5S activities. The top three agreed factors that respondents rated as the highest important 

factors were campaign knowledge, staff participation and evaluation. So K.Powder Metal Company Limited should 

develop appropriate 5S activities to enhance knowledge useful to staff, for operation and maintenance 5S activities 

on a continuous. Also the research found that training activities and public relation were the least accepted by the 

samples. In addition, the study found that all factors need to be supported by administrators by encouraging advise 

and listen to feedback from employees. To build moral to encourage the implementation of 5S activities.           

บทน า 

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีมีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน  

การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ตลอดจนมีความส าคัญอย่างต่อเนื่องต่อการพัฒนาด้านบุคลากรของ

อุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ของประเทศและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการ

ผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ท้ังท่ีเป็นชิ้นส่วนเพื่อป้อนโรงงานรถยนต์โดยตรง  (OEM)  

และชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อการทดแทน (REM) เป็นต้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นฐานการ

ผลิตรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับข้อมูลของหนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ (2556) ท่ีพบว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์อันดับ 9  

ของโลก และประเทศไทยได้มีการเตรียมแผนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการก าหนดแผนการพัฒนา

อุตสาหกรรม ยานยนต์มุ่งเป้าให้ไทยเป็นฐานการผลิตชั้นน าของโลก โดยในปี 2563 มีแผนผลิตครบ 3 ล้านคัน/ปี  ดังนั้น 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าความท้าทายในอนาคตยังเป็นปัจจัยในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้

อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางแนวโน้มของโลกในการให้ความส าคัญกับเร่ือง

สิ่งแวดลอ้ม และความปลอดภัย ท าให้อุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยตอ้งมุ่งม่ันพัฒนาเทคโนโลยแีละขีดความสามารถของ

บุคคลากรขององค์กรเป็นส าคัญโดยเฉพาะปัจจัยด้านการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในด้านการบริหารจัดการและ

พัฒนาบุคคลกรให้มีความรู้ ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินการได้อย่าง

ตอ่เนื่อง (สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) 

บริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด ( KPM; K. Powder Metal Company Limited.) เป็นบริษัทชั้นน าในวงอุตสาหกรรม

โลหะท่ีด าเนินธุรกิจในการผลิตชิ้นส่วนจากผงโลหะอัดขึ้นรูป (Powder Metallurgy Products) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี  

21 พฤษภาคม 2533 ด้วยเงินลงทุนแรกเร่ิม 10 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้น จ านวน 3 คน ปัจจุบันมีพนักงานท้ังสิ้น 198 คน  

โดยมีจุดมุ่งหมายทางธุรกิจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และมอเตอร์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถ
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ในการแข่งขันกับคู่แข่งท้ังในและต่างประเทศ และการผลิตชิ้นส่วนให้ได้ต้นทุนต่ าแต่คุณภาพสูง จึงเป็นหน้าท่ีหลักของ

บริษัทท่ีจะต้องพัฒนาองคก์รอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรขององคก์รให้มปีระสิทธิภาพจึงเป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน บริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนนิการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมคุณภาพ 5ส. มาใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนางานในด้านต่าง ๆ และบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพ มุ่งเนน้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นส าคัญ ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนนั้นพนักงานจ าเป็นต้องปฏิบัติการอยู่หน้า

เครื่องจักรตลอดหากขาดความระมัดระวังก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลการด าเนินการท่ีผ่านมา

พนักงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือ และละเลยการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส. เท่าท่ีควรหรือร่วมท ากิจกรรมเพื่อให้

ผ่านเกณฑ์ท่ีทางบริษัทก าหนดแต่ยังไม่เข้าใจ วัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรม 5ส.ของบริษัทอย่างแท้จริง  

(วฒุพิร วันชัย, 2556: สัมภาษณ.์) 

กิจกรรม 5ส. คือ กระบวนการสร้างวินัย สร้างระเบียบชีวิต นิสัยความรับผิดชอบ และ นิสัยท่ีเอื้อให้เกิด

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์อันน าไปสู่ความเข้มแข็งขององค์การในภาพรวมโดยพื้นฐาน

กิจกรรม 5ส. แบ่งออกเป็น 5 เร่ืองใหญ่ ๆ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย โดย สะสาง สะดวก 

สะอาดเป็นการจัดการในเร่ืองของเคร่ืองใช้และสถานท่ี ส่วนสุขลักษณะและสร้างนิสัย เป็นการจัดการเร่ืองคน  

ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดย 5ส. มีเป้าหมายช่วยให้สถานท่ีท างานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม  

มีความปลอดภัย ลดความสูญเปล่าในการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น และมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการ

ท างานเป็นทีมและความสามัคคีในหน่วยงาน ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป็นส่วนส าคัญในการด าเนิน

กิจกรรม 5ส. (คู่มอื 5ส.) ฉะนั้นกิจกรรม 5ส. จึงเป็นกิจกรรมคุณภาพขัน้พืน้ฐานที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีจะ

ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในสถานท่ีท างาน ชว่ยพัฒนาความสามารถ และท าให้พนักงานมคีวามภาคภูมใินสถานท่ีท างาน 

ตลอดจนช่วยสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยผ่านกิจกรรม 5ส. (คู่มอืการด าเนนิกิจกรรม 5ส, 2553) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจและมีความประสงค์ท่ีจะศึกษา เร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อ

กิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด เพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางส าหรับพัฒนา และจูงใจ

พนักงานเพื่อการมีส่วนร่วม ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม 5ส. ให้ประสบ

ความส าเร็จและเพิ่มประสิทธิผลของงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่

องคก์ารคุณภาพของอุตสาหกรรมผลิตช้ินสว่นยานยนตต์อ่ไป  

แนวคดิและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 

แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความคดิเห็น (Attitude)  

ความหมายของความคิดเห็น (Attitude) เป็นสิ่งท่ีอยู่ภายในความนึกคิดของมนุษย์ ความคิดเห็นจะต้องบังเกิด

ขึน้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมว่า่จะเป็นวัตถุสิ่งของสิ่งท่ีจับตอ้งได้และจับตอ้งไม่ได้ โดยท่ัวไป ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ 

ดังนี้ (กุณฑลี เวชสาร, 2551, หนา้ 107-110) 
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1. องค์ประกอบด้านสติปัญญา (Cognitive Component) ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ของคนท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง ซึ่งจะช่วยในการประเมินค่า และสรุปผลต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นแต่ต้องแน่ใจว่าผู้ท่ีถูกวัดความคิดเห็นมีความรู้ใน

เร่ืองท่ีต้องการจะวัดความคิดเห็นเป็นอยา่งดี  

2. องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Component) สามารถแสดงออกด้วยความรู้สึก  

รัก-เกลียด ชอบ-ไมช่อบ เห็นด้วย-ไมเ่ห็นดว้ย หรอืเฉย ๆ ซึ่งความรู้สกึนีเ้มื่อเกิดขึ้นแลว้เปลี่ยนแปลงได้ยาก 

3. องคป์ระกอบด้านความโน้มเอยีงของพฤตกิรรม (Behavioral Component) เป็นความโน้มเอยีงของพฤติกรรมท่ี

จะกระท าหรอืไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิเห็น คือ การเปลี่ยนแปลงของความคิดเห็นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ คือ    

(ที นวิคอมบ์, 1965: 107)  

1. การจูงใจทางด้านร่างกาย (Biological Motivations) ความคิดเห็นจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งก าลัง

ด าเนนิการตอบสนองความตอ้งการหรือแรงผลักดันพื้นฐานทางรา่งกาย 

2. ข่าวสารข้อมูล (Information) ความคิดเห็นจะมีพืน้ฐานมาจากข่าวสารขอ้มูล  

3. การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุม่ (Group Affiliation) ความคิดเห็นบางอย่างมาจากกลุ่มต่าง ๆ 

4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของบุคคลที่มตีอ่วัตถุสิ่งของ 

5. ลักษณะท่าทาง (Personality) มผีลทางอ้อมท่ีส าคัญในการสร้างความคิดเห็นบุคคล 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. (5S Activities Theory) 

1. ความเป็นมาของกิจกรรม 5ส.   

2. จุดประสงค์ของกจิกรรม 5ส.  

แนวคิดองค์ประกอบปัจจัยด้านองค์กรที่มผีลกิจกรรม 5ส. 

จากแนวคิดกิจกรรม 5ส. หรือ 5S มีองค์ประกอบด้านองค์กรท่ีส าคัญ 7 ประการ (ตฤตณัย นพคุณ และศิริชัย 

อระเอี่ยม, 2550: 29) คือ ทุกคนต้องมีส่วนร่วม (participation by all) ความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุด  

(top management commitment) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (promoting activities)  ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุน 

(supported by all) ผู้บริหารระดับสูงควรเดินดูโรงงานเป็นคร้ังคราว (one CEO should make a periodic factory tour in 

person)  การเร่ิมตน้กิจกรรมตอ้งท าโดยพร้อมกันและท าอย่างจริงจัง และปรับปรุงเพื่อพัฒนาและยกระดับเป็นมาตรฐาน 

และแนวคิด  ปัจจัยส าคัญด้านองค์กรท่ีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 5ส. (บริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด) 

ขึน้อยูก่ับปัจจัยส าคัญ 2 ด้าน คือ ด้านบุคคลและด้านการด าเนินงาน ผู้ศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะมีแนวคิดท่ีคล้ายกันสรุป

ได้ว่าปัจจัยดา้นองคก์รท่ีมีผลต่อการท ากิจกรรม 5ส. ได้แก่ ปัจจัยดา้นความมุง่มั่นของผู้บริหาร   ความรู้ความเข้าใจ การมี

ส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม และการประเมินผล  
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กจิกรรม 5ส. ของบรษิัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด    

บริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด มกีารก าหนดแบบแผน และกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกจิกรรม 5ส. คือ  

1. การก าหนดผังโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกิจกรรม  5ส. 

2. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 5ส. 

3. หนา้ที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการ 5ส. 

4. ความหมายและหลักการการด าเนนิกิจการ 5ส. 

5. มาตรฐานโต๊ะท างานและอุปกรณส์ านักงาน 

6. มาตรฐานการจัดพื้นท่ีปฏบัิตงิาน สภาพแวดล้อม และอุปกรณ์ 

7. มาตรฐานขนาด แบบอักษรและการจัดท าป้าย 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 5ส. 

9. ปัจจัยส าคัญด้านองคก์รท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 5ส. 

ส าหรับการศึกษางานค้นคว้าอิสระคร้ังนี้ ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล 

จ ากัด จากแนวคิดของตฤตณัย นพคุณและศิริชัย อระเอี่ยม และคู่มือกิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด 

ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 

2. ปัจจัยดา้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. 

3. ปัจจัยดา้นการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 

4. ปัจจัยดา้นการรับรู้ขา่วประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. 

5. ปัจจัยดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. 

6. ปัจจัยดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.     

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รัตน์ ใบกระเบา (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 5ส. ของพนักงานบริษัท  

นิคอน (ประเทศไทย) จ ากัด เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากพนักงานจ านวน 405 คน โดยใช้แนวคิดทฤษฎี

เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ทฤษฎีความต้องการ และทฤษฎสีองปัจจัยของเฮิรซ์เบิร์ก พบวา่ปัจจัยท่ีมีผลมีต่อความส าเร็จในการ

ด าเนนิกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมพนักงานเห็นดว้ยในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยดา้นความมุง่มั่นของผู้บริหาร 

ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน ด้านการท ากิจกรรม 5ส. และด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. ส่วนปัจจัยด้าน

การฝึกอบรม 5ส. พนักงานเห็นดว้ยวา่มีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส. อยู่ในระดับมาก โดยมีการน าหลักสูตร

การฝึกอบรมท่ีเป็นประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และจะได้น าความรู้ 

ความเข้าใจท่ีได้รับมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกต้องหรือจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมคุณภาพ 5ส.  

เพื่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมในท่ีท างานให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยเพื่อสร้างขวัญและ

ก าลังใจในการท างาน นอกจากนี้ ในการศึกษาพบว่า ปัจจัยต่าง ๆ นั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร มีการก าหนด
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เป้าหมายชัดเจน และต้องมีนโยบายลงไปสู่ ระดับพนักงานในบริษัท มีการสร้างขวัญและก าลังใจ และความเชื่อมั่นในตัว

พนักงาน 

ภูชิต สงวนศิลป์ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่องของ

บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  

จากพนักงานจ านวน 150 ราย โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. พบว่า พนักงานท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส. โดยรวมในระดับมากอันประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ด้านวิชาการ  

ด้านตรวจประเมิน ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความคิดเห็นสูงสุด          

3 อันดับคือ ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ด้านมาตรฐาน และด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งบริษัท กรุงเทพ

ผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ควรรักษาและยกระดับการด าเนินกิจกรรมท่ีท าอยู่ให้ได้

อย่างตอ่เนื่อง และจากการศกึษาพบว่าพนักงานให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านวิชาการและประชาสัมพันธ์เป็นอันดับ

สุดท้าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้ความส าคัญกับท้ัง 2 ปัจจัยนี้เพิ่มเติม เพื่อจะได้เป็นการกระตุ้นให้

พนักงานด าเนินกิจกรรม 5ส. ได้อยา่งต่อเนื่อง 

สายฝน สุขสม (2554) ได้ศึกษาเร่ืองทัศนคติของพนักงานต่อกิจกรรม 5ส. กรณีศึกษา บริษัทศรีตรังแอโกร

อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน)  สาขากาญจนดษิฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากพนักงานของ

บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 125 คน พบว่า ทัศนคติของ

พนักงานต่อกิจกรรม 5ส.โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อศึกษาระดับทัศนคติของพนักงานต่อกิจกรรม 5ส. จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล โดยรวมพบว่า พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการ

ท างาน ต าแหนง่งาน สังกัด หนา้ที่ดูแลสนับสนุนการปฏบัิตกิิจกรรม 5ส. และการเป็นคณะกรรมการกิจกรรม 5ส. มีระดับ

ทัศนคติโดยรวมต่อกิจกรรม 5ส. แตกตา่งกัน นอกจากนี้ การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านองค์กรกับทัศนคติของ

พนักงานต่อกิจกรรม 5ส. พบว่า ปัจจัยทางด้านองค์กรมีความสัมพันธ์ กับทัศนคติของพนักงานต่อกิจกรรม  5ส.  

ในทิศทางเดียวกัน 

วิธีการศึกษา 

1.  ขอบเขตการศกึษา          

การศึกษาครัง้นี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มตีอ่กิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล 

จ ากัด ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ปัจจัยทางด้านสถานภาพท่ีเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน และสังกัด ปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กรท่ีมีผลต่อกิจกรรม 5ส. ประกอบด้วย ด้านความมุ่งมั่นของ

ผู้บริหาร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการประเมินผล และด้านการ

ฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.              
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2.  ขั้นตอนการศกึษา 

2.1  รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้นท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษา ได้แก่ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

2.2  สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้าน

องค์กรท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด และส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะท่ัวไป เพื่อให้

พนักงานบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด ได้มีการน าเสนอข้อมูลความคิดเห็นของพนักงานที่มตีอ่กิจกรรม 5ส. ของบริษัทฯ 

เพิ่มเตมิ 

2.3  การทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test Questionnaire) โดยเลือกทดสอบแบบสอบถามกับพนักงานบริษัท 

เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด จ านวน 20 ราย เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม ซึ่งได้น ามา

ปรับปรุงแก้ไขจนได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

2.4  เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานท้ังหมดของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด จ านวน 198 ราย โดยใช้

แบบสอบถาม 

2.5  วเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล 

3.  ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด จ านวน 198 ราย (ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล, 2556: สัมภาษณ)์  

4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานบริษัท  

เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด จ านวน 198 ราย 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ 

เชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

เกณฑ์การให้คะแนนท่ีได้จากแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ค าถามท่ีใช้วัดความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย

ด้านองค์กรท่ีมีผลต่อการท ากิจกรรม 5ส.  ใช้มาตรวัดแบบลิเคริท์ (Likert Scale) เพื่อวัดความคิดเห็น (กุลฑลี ร่ืนรมย์, 

2551: 113-115) โดยแตล่ะระดับมเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้ระดับคะแนน 5 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นเห็นด้วย ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นเฉย ๆ ระดับคะแนน  

หมาย ถึง ระดับความคิดเห็นไม่เห็นดว้ย และระดับคะแนน 1 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง 

น าผลคะแนนระดับความส าคัญท่ีได้ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าของ

คะแนนเฉลี่ย แบง่ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 จัดอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คะแนนเฉลี่ย

ระหว่าง 3.50 – 4.49 จัดอยู่ในระดับเห็นด้วย คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 จัดอยู่ในระดับเฉย ๆ คะแนนเฉลี่ย

ระหว่าง 1.50 – 2.49 จัดอยู่ในระดับไม่เห็นดว้ย และคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 จัดอยู่ในระดับไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง  
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นอกจากนี้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อการท ากิจกรรม 5ส.

แบบตารางไขว้ (Cross Tab) โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างานในบริษัทฯ ต าแหน่งงาน  และ

สังกัด ทัง้นี้เนื่องจากปัจจัยตา่ง ๆ จะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกตา่งต่อการให้ระดับความคดิเห็น ตอ่ปัจจัยดา้นองคก์ร 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด             

เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด จ านวน 198 ราย ผลการศึกษา แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน 

ดังนี้ 

ผลการศกึษาส่วนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา

การท างานในบริษัทฯ ต าแหน่งงานปัจจุบัน และสังกัด มรีายละเอยีด ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่ ร้อยละ 

เพศ หญิง 51.01 

อายุ 21 – 30 ปี 47.98 

ระดับการศกึษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 79.29 

ระยะเวลาการท างานในบริษัทฯ ต่ ากว่า 3 ปี 53.54 

ต าแหนง่งานปัจจุบัน พนักงาน 89.39 

สังกัด ฝ่ายผลิต 70.71 

 

พนักงานของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด ท้ังหมด 198 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.01 มี

อายุระหว่าง 21 -30 ป ีคิดเป็นร้อยละ 47.98 จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79.29 ระยะเวลาการ

ท างานในบริษัทฯ ต่ ากว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.54 ต าแหน่งงานปัจจุบัน พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 89.39 และมีสังกัด 

ฝ่ายผลิต คิดเป็นร้อยละ 70.71   

ผลการศกึษาส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคดิเห็นปัจจัยดา้นองคก์รท่ีมีต่อการท ากิจกรรม 5ส. ของบริษัท  

เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด มีรายละเอยีด ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  สรุปแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับระดับความคดิเห็นของพนักงานต่อปัจจัยดา้นองคก์รท่ีมีต่อการท ากิจกรรม 5ส. 

ล าดับที ่ การด าเนนิกิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเหน็ 

1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. 4.335 เห็นดว้ย 

2 การมสี่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 4.317 เห็นดว้ย 

3 การประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. 4.258 เห็นดว้ย 

4 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 4.222 เห็นดว้ย 

5 การฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. 4.122 เห็นดว้ย 

6 การรับรู้ขา่วสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. 4.058 เห็นดว้ย 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.219 เห็นด้วย 

พนักงานให้ระดับความคิดเห็น ปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อการท ากิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล 

จ ากัด โดยรวมในระดับเห็นดว้ย ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.219 โดยเรียงล าดับความคิดเห็นในการท ากิจกรรม 5ส. คือ ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.335 การมีส่วยร่วมในกิจกรรม 5ส. ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.317  

การประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.258 ความมุง่มั่นของผู้บริหาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.222 การฝึกอบรม

กิจกรรม 5ส. ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.122 และ การรับรู้ขา่วสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.058 ตามล าดับ 

 ผลการศกึษาส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านองค์กรของพนักงานบริษัท เค เพาเดอร์

เมทัล จ ากัดต่อกิจกรรม 5ส. จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหนง่งานปัจจุบัน และสังกัด 

จ าแนกตามเพศ แบ่งเป็นกลุ่มเพศชาย จ านวน 97 ราย และเพศหญิง จ านวน 101 ราย เมื่อท าการทดสอบทาง

สถิต ิแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็น พบวา่ ท้ังเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านองค์กรของบริษัท 

เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด ไม่ต่างกัน โดยพบว่าปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพนักงานโดยรวมสาม

อันดับแรก ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. และ ด้านการ

ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.  

จ าแนกตามอายุ แบ่งเป็นกลุ่มอายุ 20 ปีหรือต่ ากว่า จ านวน 19 ราย กลุ่มอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 95 ราย  

กลุ่มอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 72 ราย และกลุ่มอายุมากกว่า 41 – 50 ปี จ านวน 16 ราย เมื่อท าการทดสอบทางสถิต ิ 

แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็น พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อการท ากิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์

เมทัล จ ากัดไมต่า่งกัน โดยภาพรวมปัจจัยดา้นองคก์รท่ีมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพนักงานสามอันดับแรก ได้แก่ ด้าน

การมสี่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. และ ด้านความมุง่มั่นของผู้บริหาร 

จ าแนกตามระดับการศึกษา แบ่งเป็นกลุ่มต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 157 ราย ร และระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

จ านวน 41 ราย เม่ือท าการทดสอบทางสถิต ิแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็น พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อการ

ท ากิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด ไม่ต่างกัน โดยภาพรวมปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อระดับความ

คิดเห็นของพนักงานของระดับต่ ากว่าปริญญาตรี สามอันดับแรกได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ด้าน

การมสี่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. และด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. และภาพรวมปัจจัยดา้นองคก์รท่ีมีผลต่อระดับ
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ความคิดเห็นของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไปสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. ด้าน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. และ ด้านการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 

จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน แบ่งเป็นกลุ่มท่ีอายุงานต่ ากวา่ 3 ปี จ านวน 106 ราย อายุงาน 3 -6 ปี  จ านวน 

51 ราย และอายุงาน 6 ปีขึ้นไป จ านวน 41 ราย ท าการทดสอบทางสถิติ แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็น พบว่า 

ปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อการท ากิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด ไม่ต่างกัน โดยภาพรวมปัจจัยด้าน

องค์กรท่ีมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพนักงานอายุงานต่ ากว่า 3 ปี สามอันดับแรกได้แก่ ด้านการประ เมินผลการท า

กิจกรรม 5ส. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. และ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส.โดยภาพรวมปัจจัย

ด้านองค์กรท่ีมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพนักงานอายุงาน 3 - 6 ปี สามอันดับแรกได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 5ส. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. และ ด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. และภาพรวม

ปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพนักงานอายุงาน 6 ปีขึ้นไป สามอันดับแรกได้แก่ ด้านความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ด้านความมุ่งม่ันของผู้บริหาร และ ด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. 

จ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบัน แบ่งเป็นกลุ่มต าแหน่งงานพนักงาน จ านวน 177 ราย และต าแหน่งงานหัวหน้า 

จ านวน 21 ราย เม่ือท าการทดสอบทางสถิต ิแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็น พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อการ

ท ากิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด ไม่ต่างกัน โดยภาพรวมปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อระดับความ

คิดเห็นต าแหน่งงานพนักงาน สามอันดับแรกได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ด้านการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม    5ส. และ ด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. และภาพรวมปัจจัยดา้นองค์กรท่ีมีผลต่อระดับความคิดเห็น

ต าแหนง่งานหัวหน้าสามอันดับแรกได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และ 

ด้านการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 5ส.          

   จ าแนกตามสังกัด แบง่เป็นฝ่ายส านักงาน จ านวน 25 ราย ฝ่ายผลิต จ านวน 140 ราย ฝ่ายคุณภาพ QC 

จ านวน 25 รายและฝ่ายแม่พิมพ ์จ านวน 8 ราย เม่ือท าการทดสอบทางสถิต ิแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็น พบว่า 

ปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อการท ากิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด ไม่ต่างกัน โดยภาพรวมปัจจัยด้าน

องคก์รท่ีมีผลต่อระดับความคดิเห็นพนักงานฝ่ายส านักงาน สามอันดับแรกได้แก่ ด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.  

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5 และด้านด้านการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมปัจจัยด้านองค์กรท่ีมี

ผลตอ่ระดับความคดิเห็นพนักงานฝ่ายผลิต สามอันดับแรกได้แก่ ด้านดา้นการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. ด้านความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. และด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อระดับ

ความคิดเห็นพนักงานฝ่ายคุณภาพ QC สามอันดับแรกได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ด้านด้านการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. และด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. และภาพรวมปัจจัยดา้นองคก์รท่ีมีผลต่อระดับความ

คิดเห็นพนักงานฝ่ายแมพ่มิพ ์สามอันดับแรกได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ด้านด้านการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 5ส. และด้านการรับรู้ขา่วประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. 
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ผลการศกึษาส่วนที ่4  ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะในการท ากิจกรรม 5ส. ของพนักงานบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล 

จ ากัด 

พนักงานได้ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการท ากิจกรรม 5ส. ของพนักงานบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด ดังนี้ 

1. ควรมกีารสนับสนุนให้พนักงานท ากิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเนื่องให้มากท่ีสุด 

2. ควรจดักิจกรรมให้พนักงานมีสว่นร่วมมากขึน้ 

3. ควรมีการกระตุ้นให้พนักงานมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเนื่อง 

4. น่าจะมีการจัดออกไปศึกษาดูงานบริษัทอื่นๆเพื่อได้การเรียนรู้มากขึ้น 

5. ควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้มากยิ่งขึน้ 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การอภปิรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด  

ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลรายละเอียดตา่งๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ในการศึกษา 

พบวา่ มปีระเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ด้านความมุ่งม่ันของผู้บริหาร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในปัจจัยย่อยด้าน

ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในระดับเห็นดว้ย เร่ือง ผู้บริหารมกีารก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการ

อธิบาย และสื่อสารให้พนักงานในการท ากิจกรรม 5ส.อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ รัตน์ ใบกระเบา 

(2552) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส. ของพนักงานบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) 

จ ากัด พบว่า ปัจจัยท่ีสง่ผลให้การด าเนินกิจกรรม 5ส.เป็นไปอย่างต่อเนื่องต้องได้รับสนับสนุนจากผู้บริหาร มีการก าหนด

เป้าหมายชัดเจนและตอ้งน านโยบายลงไปสูร่ะดับพนักงานในบริษัท 

2. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. จากการศกึษาพบวา่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นใน

ปัจจัยย่อยดา้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ในระดับเห็นด้วย เร่ือง กิจกรรม 5ส. เป็นการพัฒนาคุณภาพของ

พนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภัยในการท างาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ท้ังนี้อาจเป็นเพราะบริษัทได้

ด าเนนิกิจกรรม 5ส. มาระยะหนึ่งและเห็นประโยชนข์องกิจกรรม 5ส. เป็นอยา่งดี โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ สายฝน 

สุขสม (2554)    ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองทัศนคติของพนักงานของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขากาญ

จนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อกิจกรรม 5ส. พบว่า ปัจจัยทางด้านองค์กรในด้านความรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

เนื่องจากพนักงานเข้าใจประโยชน์ของกิจกรรม 5ส. ว่าสามารถน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการท างานมาก

ขึน้ สร้างสิ่งแวดลอ้มท่ีดใีนการท างาน ก่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดี สะอาด ปลอดภัย 

3. ด้านการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 5ส.  จากการศกึษาพบวา่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเห็นในปัจจัยราย

ยอ่ยด้านการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. ในระดับเห็นดว้ย เร่ืองกิจกรรม 5ส. ตอ้งได้รับความร่วมมอืจากทุกฝ่ายกจิกรรมจึง

จะส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี โดยสอดคล้องกับการศกึษาของ ภูชติ สงวนศิลป์ (2554) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่องของบริษัท กรุงเทพผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากัด (มหาชน)  
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สาขาล าพูนพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นในเร่ือง พนักงานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส. ในระดับท่ีมาก  

เพราะพนักงานเห็นว่ากิจกรรม 5ส. ชว่ยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ด้านการรับรู้ขา่วสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น

ในปัจจัยย่อยด้านการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม    5ส.ในระดับเห็นด้วย เร่ือง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นต้น โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ ภูชิต สงวนศิลป์ 

(2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่องของบริษัท กรุงเทพผลิต

อุตสาหกรรมการเกษตร จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน พบว่า การประชาสัมพันธ์จะช่วยให้พนักงานมีการรับรู้ เกี่ยวกับ

กิจกรรม 5ส. เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญ และทราบขัน้ตอนการท ากิจกรรม 5ส. 

5. ด้านการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในปัจจัยย่อย

ด้านการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.ในระดับเห็นด้วย เร่ือง บริษัทฯมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น 

KAISEN ISO LEAN   เป็นต้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสมารถของพนักงาน โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ  

รัตน์ ใบกระเบา (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส. ของพนักงานบริษัท นิคอน 

(ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ปัจจัยด้านการฝึกอบรม 5ส. พนักงานเห็นด้วยว่ามีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส. 

อยู่ในระดับมาก โดยมีการน าหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจท่ี

ถูกต้อง และจะน าความรู้ท่ีได้รับมาปรับปรุงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกต้อง และสอดคล้องกับภูชิต สงวนศิลป์ 

(2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่องของบริษัท กรุงเทพผลิต

อุตสาหกรรมการเกษตร จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน พบว่า ปัจจัยด้านการฝึกอบรม 5ส. พนักงานเห็นด้วยว่ามีผลต่อ

ความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส. อยู่ในระดับมาก 

6. ด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นใน

ปัจจัยย่อยด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. ในระดับมาก เร่ือง หลังการท ากิจกรรม 5ส. ตัวท่ี 3 สะอาด  

ท าให้พนักงานรู้สึกว่าบรรยากาศท่ีท างาน สะอาดขึ้นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ 

สายฝน สุขสม (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองทัศนคติของพนักงานของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

สาขากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อกิจกรรม 5ส. พบว่า ปัจจัยทางด้านองค์การ (Background Factor) ท่ีเป็น

บรรยากาศสภาพแวดลอ้มของพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ซึ่งหมายถึง ปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อ

การท างานของกลุ่มบุคคลในองค์กร อยูใ่นระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาเร่ืองความคิดเห็นของพนักงานที่มตีอ่กิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด  เนื่องจาก

พนักงานมีความคิดเห็นว่าทุกปัจจัยมีความส าคัญในระดับเห็นด้วยต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส.  ของบริษัท เค เพาเดอร์

เมทัล จ ากัด  ดังนัน้ ในการพัฒนากิจกรรม 5ส. ให้เกิดประสิทธิสูงสุด ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมด้าน

ต่างๆ ควรมีการตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรม 5ส. พร้อมท้ังรักษาและยกระดับการด าเนินงานในปัจจุบัน และ
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สามารถน าข้อมูลจากการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรม 5ส. โดยมี

ข้อเสนอแนะ ดังตอ่ไปน้ี  

  

1. ในด้านของการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. บริษัทควรมีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการสื่อสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. ของบริษัทให้มีการสื่อสารหลายทาง อาทิเชน่ การสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  

5ส. ผ่านทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) มากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ท่ีทรง

ประสิทธิภาพ เช่น เฟชบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) เป็นต้น ท้ังนี้ ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท าให้พนักงานทุกระดับ

สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้มากขึ้น โดยบริษัทควรมุ่งเน้นพนักงานในกลุ่มอายุ 21 - 30 ปี ซึ่งจะสามารถสื่อสารเข้าถึง

กลุ่มพนักงานดังกล่าวได้อย่างท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น ท าให้พนักงานในกลุ่มอายุ 21 -30 ปี สามารถเข้าถึงกิจกรรม 5ส. 

ของบริษัทได้มากขึ้น สง่ผลให้มีการตดิตามความเคลื่อนไหวตา่งๆของกิจกรรม 5ส. ได้อยา่งมีประสิทธิภาพอกีช่องทางหนึ่ง 

อกีทัง้บริษัทควรมกีารจัดกิจกรรม Morning Talk ทุกเช้าประมาณ 5 นาที เพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่พนักงานทุกระดับในองค์กร ตลอดจนมอบหมายให้ระดับหัวหน้างานเป็นส่วนหนึ่งในการ

เผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ให้พนักงานได้ทราบอยา่งสม่ าเสมอ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นให้พนักงานเข้ามา

มสี่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส. อย่างตอ่เนื่อง      

2. ผู้บริหารองค์กรควรเป็นส่วนส าคัญท่ีจะผลักดันให้กิจกรรม 5ส.ประสบความส าเร็จได้ โดยจ าเป็นต้องมีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.อย่างจริงจัง เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม 5ส. ของบริษัทด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็น

ตัวอยา่ง เพื่อสามารถให้ค าแนะน า หรอืขอ้เสนอแนะในการท ากิจกรรม 5ส. และควรสนับสนุนพนักงานในการท ากิจกรรม 

5ส.อยา่งเต็มท่ีในทุกด้าน เชน่ ร่วมกิจกรรม 5ส กับบริษัทฯทุกคร้ัง เป็นผู้น าทีมในการจัดกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ 5ส. 

เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคดิเห็นและน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม 5ส. กระตุ้นเตือนให้พนักงาน

เห็นความส าคัญของ 5ส. ปลูกฝังให้พนักงานรู้สึกว่า 5ส. เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า ให้ค าแนะน า ติชม และมอบ

ของขวัญพิเศษให้กับพนักที่เป็นตัวอยา่งดีเด่นในการท ากิจกรรม 5ส. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานใน

การท ากิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่อง  และมีการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรม 5ส. เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆด าเนินไป

อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น งบประมาณในการอบรมกิจกรรม 5ส. เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัท ตลอดจนสามารถเพิ่มพูน

ความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานของบริษัทได้เป็นอยา่งดี 

3. บริษัทควรมกีารจัดอบรมหลักสูตรกิจกรรม 5ส.เพิ่มเติมให้กับพนักงานโดยเฉพาะในกลุ่มนักงานระดับหัวหน้า

งาน เช่น จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5ส.ส าหรับระดับหัวหน้างาน และมีการ

จัดโครงการอบรมดูงานยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ  

ได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้พนักงานในระดับหัวหน้าได้เพิ่มพูนพัฒนา

ประสิทธิภาพของตนเอง อกีทัง้เห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรม 5ส. ของบริษัทอย่างจริงจัง และได้น าประสบการณ์มา

เปรียบเทียบและพัฒนางานในบริษัท ตลอดจนสามารถถ่ายทอด และสื่อสารงานกิจกรรม 5ส.ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใน

การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริษัทควรมีการสนับสนุนให้จัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับ

หัวหน้างานเป็นประจ า เดอืนละ 1 – 2 คร้ังต่อเดอืน  เพื่อกระตุ้นพนักงานให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ และ

น าปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรม 5ส. ของแต่ละฝ่ายมาช่วยกันแกไ้ขปัญหา เพื่อเพิ่มทักษะระหว่างฝ่ายมากขึ้นในองค์กร 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาครัง้ตอ่ไปควรศกึษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส. ของพนักงานบริษัท  

เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด 

  2.  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษา กิจกรรม 5ส. มีผลต่อความรวดเร็วในการท างานส่งผลให้งานมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากกวา่เดิมหรือไม ่โดยศึกษา Output Effectiveness Efficiency เช่น วัตถุดิบผงท่ีใช้ในการขึ้นรูป 

ก่อนและหลังการการท ากิจกรรม ว่าสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพได้หรือไม่อย่างไรในขั้นตอนการผลิตขึ้น
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