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บทคดัย่อ 
 

การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อ
กิจกรรม 5ส. ของบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั โดยการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามจากพนกังานบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั จ านวน 198 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี มีการศึกษาต ่ากว่า 
ระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาในการท างานในบริษทัต ่ากว่า 3 ปี มีต าแหน่งงานเป็นระดบัพนักงาน 
สังกดัฝ่ายผลิต และพบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค เพา
เดอร์เมทลั จ ากัด โดยรวมในระดับเห็นด้วย โดยมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยทุกด้าน 
สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี ด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. ปัจจยั
ย่อยอันดับแรก คือ กิจกรรม 5ส. เป็นการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความ
ปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. ปัจจยั
ยอ่ยอนัดบัแรก คือ กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี ดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. ปัจจยัย่อยอนัดบัแรก คือ หลงัท ากิจกรรม 5ส. ตวัท่ี 3 
สะอาด ท าให้รู้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างานสะอาดข้ึนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดา้นความมุ่งมัน่
ของผูบ้ริหาร ปัจจยัย่อยอบัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ตลอดจนมีการอธิบายและส่ือสารให้พนกังานในการท ากิจกรรม 5ส. อย่างชดัเจน ดา้นการฝึกอบรม
กิจกรรม 5ส. ปัจจยัย่อยอนัดบัแรก คือ บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืนๆ 
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เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นตน้ เพื่อพฒันาความรู้ความสมารถของพนกังาน และดา้นการรับรู้ข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. ปัจจัยย่อยอันดับแรก คือ พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทั เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ 
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study was to explore employee opinion towards 5S 
activities of K. Power Metal Company Limited. Data was collected by the distribution of 
questionnaires, as a tool to collect data, to 198 employees of the studied company. The data 
obtained was then, analyzed by using descriptive statistic, comprising frequency, percentage and 
mean. 

The findings presented that most respondents were female, aged of 21-30 years old, 
with undergraduate level of education. Their work period at the studied company was less than 3 
years and they were in the position of officer, affiliated to Production Division. Their opinion 
towards 5S activities of K. Power Metal Company Limited was ranked at ‘Agree’ level to all 
approaches showed in descending order as follows. In a cognitive approach towards 5S activities, 
the top elements being ranked were being the activities to improve employee quality, orderliness, 
and working security and to enhance customer’s reliability towards the company. In participatory 
approach towards 5S activities, the top element being ranked was having mutual collaborations 
from all involving sectors to get the activities accomplished. In an assessment approach towards 5S 
activities, the top element being ranked was the feeling of having cleaner and well-ordered working 
atmosphere after applying Seico/Shine, as the 3rd activity of the 5S activities. In an executive 
commitment approach towards 5S activities, the top element being ranked was the determinations of 
policy, objectives and targets as well as the clear explanation and communication to better the 



 

 ช 

understanding of employees towards the practice of 5S activities done by the executives. In a 
training approach towards 5S activities, the top element being ranked was practicing 5S activities 
together with other activities such as KAISEN, ISO, LEAN to improve employee’s skills. In a 
perception of news release approach towards 5S activities, the top element being ranked was 
perceiving news through the company public relations media such as journal and announcement 
board. 


