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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษา เร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค เพาเดอร์
เมทัล จ ากัด  ได้เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามจากพนักงานจ านวน 198 ราย การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างานในบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั ต าแหน่งงานปัจจุบนั และ
สังกดั 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการท ากิจกรรม 5ส. ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. ดา้น
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. ด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. ด้านการฝึกอบรม
กิจกรรม 5ส. และดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. 

 ส่วนท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นพนักงานบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดัในการท ากิจกรรม   
5ส.จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างานในบริษทั ต าแหน่งงานปัจจุบนั และ
สังกดั  
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ 
ท างานในบริษัท เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั ต าแหน่งงานปัจจุบัน และสังกดั 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวน และร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 97 48.99 
หญิง 101 51.01 
รวม 198 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.01 และเป็นเพศชาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.99 ของจ านวนพนกังานทั้งหมด 

 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวน และร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ20 ปีหรือต ่ากวา่ 15 7.58 
อาย ุ21-30 ปี 95 47.98 
อาย ุ31-40 ปี 72 36.36 
อาย ุ41-50 ปี 16 8.08 
รวม 198 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 95 คน คิด

เป็นร้อยละ 47.98 รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 อายุ 41-50 ปี 
จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.08 และ อายุ 20 ปีหรือต ่ากว่า จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวน และร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 157 79.29 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 37 18.69 
ปริญญาโท 4 2.02 
รวม 198 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 

157 คน คิดเป็นร้อยละ 79.29 รองลงมา คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.69 และปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.02 ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน และร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการท างานใน
บริษทัฯ                 
 

ระยะเวลาการท างานในบริษัทฯ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 3 ปี 106 53.54 
3-6 ปี 51 25.76 
7-10 ปี 32 16.16 
11-14 ปี 7 3.54 
15 ปีข้ึนไป 2 1.01 
รวม 198 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการท างานในบริษทัต ่ากว่า 3 ปี 

มากท่ีสุด จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.54 รองลงมา คือ 3-6 ปี จ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.76 ระยะเวลาการท างานในบริษทั 7-10 ปี จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.16 ระยะเวลาการท างาน
ในบริษทั 11-14 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.54 และ ระยะเวลาการท างานในบริษทั 15 ปีข้ึนไป 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวน และร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
พนกังาน 177 89.39 
ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย/แผนก 7 3.54 
หวัหนา้ฝ่าย 5 2.53 
หวัหนา้แผนก 9 4.55 
รวม 198 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่ มีต าแหน่งงานเป็นพนกังาน มากท่ีสุด จ านวน 

177 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39 รองลงมา คือ หัวหน้าแผนก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ผูช่้วย
หัวหน้าฝ่าย/แผนก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.54 และหัวหน้าฝ่าย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.53 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวน และร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสังกดั 
 

สังกดั จ านวน ร้อยละ 
ฝ่ายส านกังาน 25 12.63 
ฝ่ายผลิต 140 70.71 
ฝ่ายคุณภาพ QC 25 12.63 
ฝ่ายแม่พิมพ ์ 8 4.04 
รวม 198 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่ สังกดัฝ่ายผลิตมากท่ีสุด จ านวน 140 คน คิด

เป็นร้อยละ 70.71 รองลงมา สังกัดฝ่ายส านักงาน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63 สังกัดฝ่าย
คุณภาพ QC จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63 และสังกดัฝ่ายแม่พิมพ ์จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.04 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2  ความคิดเห็นปัจจัยด้านองค์กรทีม่ีต่อการท ากจิกรรม 5 ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทลั  
จ ากดั  
 
ตารางที ่4.7 สรุปค่าเฉล่ีย และความคิดเห็นปัจจยัดา้นองคก์รท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทั เค เพา 
เดอร์เมทลั จ ากดั 
 

การด าเนินกจิกรรม 5ส.ของบริษัทฯ ค่าเฉลีย่รวม แปลผล ล าดับ 
ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 4.222 เห็นดว้ย 4 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. 4.335 เห็นดว้ย 1 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 4.317 เห็นดว้ย 2 
การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. 4.058 เห็นดว้ย 6 
การฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. 4.122 เห็นดว้ย 5 
การประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. 4.258 เห็นดว้ย 3 
ค่าเฉลีย่รวม 4.219 เห็นด้วย  

              
                  จากตารางท่ี 4.7   พบว่า พนักงานให้ความคิดเห็นต่อ ปัจจยัด้านองค์กรท่ีมีต่อการท า
กิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดร์เมทัล จ ากัด โดยรวมในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.219) โดย
เรียงล าดับความคิดเห็นในแต่ละด้าน ดังน้ี ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 
4.335) ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.317) ด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. 
(ค่าเฉล่ีย 4.258)  ด้านความมุ่งมั่นของผู ้บริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.222) ด้านการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. 
(ค่าเฉล่ีย 4.122) และ ดา้นการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.058) 
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ตารางที ่4.8  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความมุ่งมัน่ของ 
ผูบ้ริหาร 

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 

ระดบัความคดิเห็น ค่า 
เฉลีย่ 

แปล 
ผล 

ล าดบั 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1.  ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิด
และประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส. 
จึ งจัด ให้ เป็ น ส่ วนห น่ึ งขอ ง
นโยบายบ ริษัทฯ  และมีการ
ถ่ า ย ท อ ด  จั ด ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้
พนกังาน 

- 1 19 107 71 4.253 เห็นดว้ย 2 
- 0.51 % 9.60 % 54.04 % 35.86 % 

2.  ผู ้บริหารมีความตั้ งใจและ
มุ่งมัน่ท่ีจะน ากิจกรรม 5 ส. มา
ใชใ้นบริษทัฯ เป็นอยา่งดี 

- - 18 119 61 4.217 เห็นดว้ย 3 
- - 9.09 % 60.10 % 30.81 % 

3. ผู ้ บ ริ ห า ร มี ก า ร ก า ห น ด
นโยบาย วัต ถุประสงค์  และ
เป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย 
และส่ือสารให้พนักงานในการ
ท ากิจกรรม 5 ส. อยา่งชดัเจน 

- - 14 111 73 4.298 เห็นดว้ย 1 
- - 7.07 % 56.06 % 36.87 % 

4.  ผู ้บ ริหารมีก ารส ร้างขวัญ
ก าลงัใจ และแนะน าให้พนกังาน
เข้า ร่วม กิจกรรม  5 ส . อย่าง
จริงจงั และต่อเน่ือง 

- 2 24 108 64 4.172 เห็นดว้ย 6 
- 1.01 % 12.12 % 54.55 % 32.32 % 

5.  ผู ้บริหารน านโยบายการท า
กิจกรรม 5 ส . ไปด าเนินการ
ตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า 
และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ
จากพนกังาน 

1 - 20 116 61 4.192 เห็นดว้ย 4 
0.51 % - 10.10 % 58.59 % 30.81 % 

6.  ผู้บริหารมีการติดตาม และ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5 ส. 
ในบริษทัฯ 

- - 27 107 64 4.187 เห็นดว้ย 5 
- - 13.64 % 54.04 % 32.32 % 

7.  ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการท ากิจกรรม 5 ส. 
ในบริษทัฯ 

- - 29 97 72 4.217 เห็นดว้ย 3 
- - 14.65 % 48.99 % 36.36 % 

รวมด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 4.222 เห็นด้วย  
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 จากตารางท่ี 4.8  พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านความมุ่งมัน่ของ
ผูบ้ริหาร โดยภาพรวมในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.222) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ปัจจยั
ยอ่ยท่ีพนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์
และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนักงานในการท ากิจกรรม 5ส. อย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.298)  ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส. จึงจดัใหเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของนโยบายบริษทัฯ และมีการถ่ายทอด จดัฝึกอบรมให้พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.253)ผูบ้ริหารมีความ
ตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีจะน ากิจกรรม 5ส. มาใช้ในบริษทัฯ เป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.217) และผูบ้ริหารให้
ความร่วมมือและสนบัสนุนการท ากิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.217) ผูบ้ริหารน านโยบายการ
ท ากิจกรรม 5ส. ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจาก
พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.192)  ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ 
(ค่าเฉล่ีย 4.187) และผูบ้ริหารมีการสร้างขวญัก าลงัใจ และแนะน าให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรม 5ส. 
อยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.172) 
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ตารางที่ 4.9  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5 ส.  

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
กจิกรรม 5 ส. 

ระดบัความคดิเห็น ค่า 
เฉลีย่ 

แปล 
ผล 

ล าดบั 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1.  ท่านคิดว่า กิจกรรม 5 ส. เป็น
กิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้าง
คนท่ีมีคุณภาพ 

- - 19 85 94 4.379 
 

เห็นดว้ย 3 
 - - 9.60 % 42.93 % 47.47 % 

2.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5 ส. จะ
ช่วยท าให้สภาแวดล้อมในการ
ท างานดีข้ึน 

- - 26 80 92 4.333 
 

เห็นดว้ย 5 
 - - 13.13 % 40.40 % 46.46 % 

3.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5 ส. ช่วย
ท าให้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้มีความ
พร้อมในการท างานมากข้ึน 

- - 19 85 94 4.379 
 

เห็นดว้ย 3 
 - - 9.60 % 42.93 % 47.47 % 

4.  ท่านคิดว่า กิจกรรม 5 ส. จะ
ช่ วย เพ่ิ ม ผล ผ ลิ ต สิน ค้ าแ ล ะ
สามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายของ
บริษทัฯ 

- 1 27 105 65 4.182 
 

เห็นดว้ย 8 
 - 0.51 % 13.64 % 53.03 % 32.83 % 

5.  ท่านคิดว่า กิจกรรม 5 ส. ช่วย
ลดการเสียของเคร่ืองจักร ช่วย
ยดือายเุคร่ืองจกัร 

- - 20 98 80 4.303 
 

เห็นดว้ย 6 
 - - 10.10 % 49.49 % 40.40 % 

6.  ท่านคิดว่า กิจกรรม 5 ส. ท  า
ให้กลุ่มตัวอย่างมีความสะดวก 
รวดเร็วมากข้ึน และใชท้รัพยากร
คุม้ค่าท่ีสุด 

- - 20 103 75 4.278 
 

เห็นดว้ย 7 
 - - 10.10 % 52.02 % 37.88 % 

7.  ท่านคิดวา่ กิจกรรม 5 ส. ช่วย
จดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บ
ไวใ้นสภาพดี และใช้ทรัพยากร
คุม้ค่าท่ีสุด 

- - 20 90 88 4.343 
 

เห็นดว้ย 4 
 - - 10.10 % 45.45 % 44.44 % 

8.  ท่านคิดว่า กิจกรรม 5 ส. จะ
ช่วยให้เกิดการรักษาความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ี
ท างาน 

- - 21 76 101 4.404 
 

เห็นดว้ย 2 
 - - 10.61 % 38.38 % 51.01 % 

9.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5 ส. เป็น
การพฒันาคุณภาพของพนกังาน 
ค ว าม เป็ น ร ะ เบี ย บ  ค ว าม
ปลอดภัยในการท างาน  และ
สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ 

- - 18 80 100 4.414 
 

เห็นดว้ย 1 
- - 9.09 % 40.40 % 50.51 % 

รวมความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5 ส. 4.335 เห็นด้วย  
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 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า พนักงานมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักิจกรรม 5 ส. โดยภาพรวมในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.335) และเม่ือพิจาณาในรายละเอียด 
พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีความคิดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพ
ของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กับลูกค้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.414) กิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.404) กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.379) และ
คิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.379) 
เท่ากนั กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดี และใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.343) กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.333) กิจกรรม 
5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดอายุเคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.303) กิจกรรม 5ส. ท าให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน และใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.278) และกิจกรรม 5ส. 
จะช่วยเพิ่มผลผลิตสินคา้และสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.182) 
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ตารางที ่4.10   แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม 5 ส.  

การมีส่วนร่วมในกจิกรรม 5 ส. 

ระดบัความคดิเห็น ค่า 
เฉลีย่ 

แปล 
ผล 

ล าดบั 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 5ส.และดูแลพ้ืนท่ี ท่ี
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย อ ย่ า ง
สม ่าเสมอ 

- - 20 98 80 4.303 
 

เห็นดว้ย 3 
 - - 10.1 % 49.5 % 40.4 % 

2. ท่านตรวจสอบอุปกรณ์ 
เค ร่ืองใช้ทุกชนิดอยู่ เสมอ
และจัดแก้ไขซ่อมแซมทันที
หากพบส่ิงผดิปกติ 

- - 8.59 57.07 34.34 4.258 
 

เห็นดว้ย 5 
 - - 8.59 % 57.07 % 34.34 % 

3. ท่านจัดเก็บเอกสารตาม
หม วดห มู่  โ ด ยแ บ่ งแ ย ก
ประเภทอยา่งชดัเจน 
 

- - 18 103 77 4.298 
 

เห็นดว้ย 4 
 - - 9.09 % 52.02 % 38.89 % 

4. ท่ าน จั ด เก็ บ อุ ป ก ร ณ์ 
ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และ
ค านึงถึงหลกัความปลอดภยั 

- - 18 97 83 4.328 
 

เห็นดว้ย 2 
 - - 9.09 % 48.99 % 41.92 % 

5. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. 
ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

- - 15 89 94 4.399 
 

เห็นดว้ย 1 
- - 7.58 % 44.95 % 47.47 % 

รวมการมีส่วนร่วมในกจิกรรม 5 ส. 4.317 เห็นด้วย  

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า พนักงานมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  5ส. โดยภาพรวมในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.317) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (ค่าเฉล่ีย 4.399) จัดเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ี
เหมาะสม และค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.328) พนักงานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม     
5ส. และดูแลพื้นท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.303) พนักงานจดัเก็บเอกสารตาม
หมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.298) และตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองใชทุ้กชนิด
อยูเ่สมอ และจดัแกไ้ขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผดิปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.258)  
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ตารางที ่4.11   แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับรู้ข่าว 
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม5ส. 

การรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์
กจิกรรม5ส. 

ระดบัความคดิเห็น ค่า 
เฉลีย่ 

แปล 
ผล 

ล าดบั 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1.  ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากส่ือประชาสัมพันธ์ของ
บริษัทฯ เช่น วารสาร บอร์ด
ประกาศข่าวสาร เป็นตน้ 

  32 106 60 4.141 
 

เห็นดว้ย 1 
   16.16 % 53.54 % 30.30 % 

2.  ข้อมูลข่าวสาร เก่ียวกับ 
กิจกรรม 5ส. ของบริษัทท่ีน า 
ประชาสัมพนัธ์มีการปรับปรุง
ใหท้นัสมยัตลอดเวลา  

 1 35 112 50 4.066 
 

เห็นดว้ย 4 
  0.51 % 17.68 % 56.57 % 25.25 % 

3 . ท่ าน ได้ข้อ มู ล ข่ าวส าร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.
จากเพ่ือนร่วมงาน 

 1 36 116 45 4.035 
 

เห็นดว้ย 5 
  0.51 % 18.18 % 58.59 % 22.73 % 

4.  หัวหน้างานของท่านไดน้ า
ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เพ่ิมเติม
เก่ียวกับกิจกรรม 5ส.มาช้ีแจง
ใหท่้านทราบอยูส่ม  ่าเสมอ 

  32 111 55 4.116 
 

เห็นดว้ย 2 
   16.16 % 56.06 % 27.78 % 

5.  ท่านมกัมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. 
อยู่เสมอ เช่น ตอบค าถามชิง
รางวลั เป็นตน้ 

 1 55 102 40 3.914 
 

เห็นดว้ย 6 
  0.51 % 27.78 % 51.52 % 20.20 % 

6.  บริษทัฯ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
กิจกรรม 5ส.อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 1 39 102 56 4.076 
 

เห็นดว้ย 3 
 0.51 % 19.70 % 51.52 % 28.28 % 

รวมการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 4.058 เห็นด้วย  

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการรับรู้ข่าว
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.058) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย  ได้แก่ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 
4.141) หัวหน้างานได้น าข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ทราบอยู่
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สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.116) บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.076) ขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบั กิจกรรม 5ส. ของบริษทัท่ีน า ประชาสัมพนัธ์มีการปรับปรุง
ให้ทนัสมยัตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.066) พนักงานได้ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จาก
เพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 4.035) และมกัมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น 
ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.914) 
 
ตารางที ่4.12  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการฝึกอบรม 
กิจกรรม 5 ส. 

การฝึกอบรมกจิกรรม 5 ส. 

ระดบัความคดิเห็น ค่า 
เฉลีย่ 

แปล 
ผล 

ล าดบั 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1.  บริษทัมีการน าวิทยากรมา
ให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับกิจกรรม 5ส.ให้กับ
พนกังาน 

- - 35 107 56 4.106 
 

เห็นดว้ย 5 
 - - 17.68 % 54.04 % 28.28 % 

2 .  บ ริ ษั ท ส นั บ ส นุ น ให้
พนักงาน เข้าร่วมฝึกอบรม
กิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง 

- - 33 106 59 4.131 
 

เห็นดว้ย 2 
 - - 16.67 % 53.54 % 29.80 % 

3.  บริษัทมีการจัดหลักสูตร
หรือจัดท าแผนการฝึกอบรม
ป ร ะ จ า ปี ท่ี ส น อ ง ต่ อ
วัต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ ป้ าห ม า ย
กิจกรรม 5ส. 

- - 31 111 56 4.126 
 

เห็นดว้ย 3 
 - - 15.66 % 56.06 % 28.28 % 

4 .  บ ริ ษั ท มี ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลหลงัการฝึกอบรม 
และปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกอบรมคร้ังต่อไป 

- - 29 118 51 4.111 เห็นดว้ย 4 
 - - 14.65 % 59.60 % 25.76 % 

5 .  บ ริษัท มี ก าร ฝึกอบ รม
กิจกรรม 5ส. ควบคู่ ไปกับ
กิจกรรม อ่ืน  เช่น  KAISEN, 
ISO, LEAN เ ป็ น ต้ น  เพื่ อ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนกังาน 

- 1 38 92 67 4.136 เห็นดว้ย 1 
- 0.51 % 19.19 % 46.46 % 33.84 % 

รวมการฝึกอบรมกจิกรรม 5 ส. 4.122 เห็นด้วย  
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 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการฝึกอบรม
กิจกรรม 5 ส.ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.122) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 
ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั เห็นด้วย ไดแ้ก่ บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. 
ควบคู่ไปกับกิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของ
พนกังานมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.136) บริษทัสนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อยา่ง
ต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.131) บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อ
วตัถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรม  5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.126) บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.111) และบริษทัมีการน า
วทิยากรมาใหค้วามรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ใหก้บัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.106) 
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ตารางที่ 4.13  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการประเมินผล
การท ากิจกรรม 5ส. 

การประเมนิผลการท า
กจิกรรม  5ส. 

ระดบัความคดิเห็น ค่า 

เฉลีย่ 

แปล 

ผล 

ล าดบั 

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

1.  ท่านคิดว่าหลังจากการ
ท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การ
ท า ง า น ข อ ง ท่ า น มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- - 23 105 70 4.237 
 

เห็นดว้ย 5 
 - - 11.62 % 53.03 % 35.35 % 

2.  หลงัจากท ากิจกรรม5ส.
ตัวท่ี  1 สะสางท าให้ ท่าน
เสี ย เว ล าใน ก ารค้ น ห า
เอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง 

1 2 25 102 68 4.182 
 

เห็นดว้ย 6 
 0.51 % 1.01 % 12.63 % 51.52 % 34.34 % 

3.  หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.
ตัวท่ี  2 สะดวกท าให้ท่าน
ตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่าย
ข้ึน 

- - 25 99 74 4.247 
 

เห็นดว้ย 4 
 - - 12.63 % 50.00 % 37.37 % 

4.  หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.
ตัวท่ี  3 สะอาดท าให้ท่าน
รู้สึกว่าบรรยากาศท่ีท างาน 
สะอาดข้ึนและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

- - 23 89 86 4.318 
 

เห็นดว้ย 1 
 - - 11.62 % 44.95 % 43.43 % 

5.  หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.
ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้ท่าน
รู้สึกอยากมาท างาน มีความ
ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น  แ ล ะ มี
แ ผน ก ารป รับ ป รุ งก าร
ท างานไดดี้ข้ึน 

- - 20 100 78 4.293 
 

เห็นดว้ย 2 
 - - 10.10 % 50.51 % 39.39 % 

6.  บ ริษัท มีวิ ธีก ารตรวจ
ประเมินโดยมีการก าหนด
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 

- - 22 101 75 4.268 เห็นดว้ย 3 
- - 11.11 % 51.01 % 37.88 % 

รวมการประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 4.258 เห็นด้วย  
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 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการประเมินผลการ
ท ากิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.258) และเม่ือพิจาณาในรายละเอียด พบวา่ 
ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาด
ท าให้รู้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.318) หลงัจาก
ท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้รู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และมีแผนการ
ปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.293) บริษทัมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ี
ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.268)  หลงัจากท า
กิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ท่านตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.247) หลงัจากการท า
กิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานของท่านมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.237) และหลังจากท า
กิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าใหท้่านเสียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 4.182) 
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ส่วนที ่3 ระดับความคิดเห็นพนักงานบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัดในการท ากจิกรรม 5ส.จ าแนกตาม
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  

ตารางที ่4.14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ี 
ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส. จ าแนกตามเพศ 

ความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 
เพศ (Mean) 

ชาย (97) หญิง (101) 
1. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5

ส.จึงจัดให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษัทฯและมีการ
ถ่ายทอด จดัอบรมใหพ้นกังาน 

4.268 
(เห็นดว้ย) 

4.238 
(เห็นดว้ย) 

2. ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใชใ้น
บริษทัเป็นอยา่งดี 

4.165 
(เห็นดว้ย) 

4.267 
(เห็นดว้ย) 

3. ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย 
ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนักงานในการท า
กิจกรรม5ส.อยา่งชดัเจน 

4.268 
(เห็นดว้ย) 

4.327 
(เห็นดว้ย) 

4. ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้พนกังาน
เขา้ร่วมกิจกรรม 5ส.อยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง 

4.165 
(เห็นดว้ย) 

4.178 
(เห็นดว้ย) 

5. ผู ้บริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการ
ตลอดจน ส่ง เส ริม  ให้ ค  าแนะน า และ รับ ฟั งปัญห า
ขอ้เสนอแนะจากพนกังาน  

4.196 
(เห็นดว้ย) 

4.188 
(เห็นดว้ย) 

6. ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.
อยา่งต่อเน่ือง 

4.124 
(เห็นดว้ย) 

4.248 
(เห็นดว้ย) 

7. ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการท ากิจกรรม 5ส. 
ในบริษทัฯ 

4.175 
(เห็นดว้ย) 

4.257 
(เห็นดว้ย) 

รวมความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 
4.194 

(เห็นด้วย) 
4.249 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ พนกังานเพศชาย มีระดบัความคิดเห็น ในเร่ืองความมุ่งมัน่ของ
ผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.194) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิด
และประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดั
อบรมให้พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.268) และ ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนักงานในการท ากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.268 ) 
เท่ากนั ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับ
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ฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนกังาน  (ค่าเฉล่ีย 4.196 ) ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการท า
กิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.175) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใช้ใน
บริษทัเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.165) และผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้พนกังานเขา้
ร่วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริงจงั และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.165) เท่ากนั และผูบ้ริหารมีการติดตาม และ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.124)   

 พนกังานเพศหญิง มีระดบัความคิดเห็น ในเร่ืองความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารโดยภาพอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.249) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัท่ีพนกังานมีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนักงานในการท ากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.327) 
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใชใ้นบริษทัเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.267 ) ผูบ้ริหาร
ให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการท ากิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.257) ผูบ้ริหารมีการติดตาม 
และประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.248)  ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและ
ประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้
พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.238) ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้
ค  าแนะน า และรับฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.188) และผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั 
ก าลงัใจ และ แนะน าใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรม 5ส.อยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.178)  
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ตารางที่ 4.15  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กิจกรรม 5ส. จ  าแนกตามเพศ 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 
เพศ (Mean) 

ชาย (97) หญิง (101) 
1.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้าง

คนท่ีมีคุณภาพ 
4.351 

(เห็นดว้ย) 
4.406 

(เห็นดว้ย) 
2.   ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดลอ้มในการ

ท างานดีข้ึน 
4.330 

(เห็นดว้ย) 
4.337 

(เห็นดว้ย) 
3.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช้ มี 

ความพร้อมในการท างานมากข้ึน 
4.351 

(เห็นดว้ย) 
4.406 

(เห็นดว้ย) 
4.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. จะช่วยเพ่ิมผลผลิตสินคา้และสามารถ

ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 
4.124 

(เห็นดว้ย) 
4.238 

(เห็นดว้ย) 
5.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืด

อายเุคร่ืองจกัร 
4.289 

(เห็นดว้ย) 
4.317 

(เห็นดว้ย) 
6.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึนและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด  
4.247 

(เห็นดว้ย) 
4.307 

(เห็นดว้ย) 
7.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของใหง่้ายต่อการใช ้เก็บไว้

ในสภาพดีและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด  
4.340 

(เห็นดว้ย) 
4.347 

(เห็นดว้ย) 
8.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็น

ระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน 
4.351 

(เห็นดว้ย) 
4.455 

(เห็นดว้ย) 
9.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของพนักงาน 

ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

4.381 
(เห็นดว้ย) 

4.446 
(เห็นดว้ย) 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 
4.307 

(เห็นด้วย) 
4.362 

(เห็นด้วย) 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า พนักงานเพศชาย มีระดับความคิดเห็น ในเร่ืองความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.307) เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. 
เป็นการพฒันาคุณภาพของพนกังาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.381) กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมีคุณภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.351) กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช้ มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน 
(ค่าเฉล่ีย 4.351) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ี
ท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.351) เท่ากนั กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช ้เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้
ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.340) กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานดีข้ึน 
(ค่าเฉล่ีย 4.330) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดอายุเคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.289) 
กิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
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4.247) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสินค้าและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
(ค่าเฉล่ีย 4.124) 

 พนกังานเพศหญิง มีระดบัความคิดเห็น ในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.362) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ี 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส.จะช่วยให้เกิดการรักษาความ
เป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.455) กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของ
พนกังาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.446) กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.406) และกิจกรรม 
5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช้ มี ความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.406) เท่ากัน 
กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.347) กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.337) กิจกรรม 5ส. ช่วย
ลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยดือายเุคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.317) กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อ
การใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.307) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตสินคา้และสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.238) 
ตารางที ่4.16  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม      
5ส.จ าแนกตามเพศ 

การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
เพศ (Mean) 

ชาย (97) หญิง (101) 
1.  ท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.และดูแลพ้ืนท่ี ท่ีไดรั้บ

มอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 
4.258 

(เห็นดว้ย) 
4.347 

(เห็นดว้ย) 
2.  ท่านตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ทุกชนิดอยู่เสมอและจัด

แกไ้ขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผิดปกติ 
4.206 

(เห็นดว้ย) 
4.307 

(เห็นดว้ย) 
3.  ท่านจดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอยา่ง

ชดัเจน 
4.237 

(เห็นดว้ย) 
4.356 

(เห็นดว้ย) 
4.  ท่านจดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกั

ความปลอดภยั  
4.330 

(เห็นดว้ย) 
4.327 

(เห็นดว้ย) 
5.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ตอ้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

กิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
4.392 

(เห็นดว้ย) 
4.406 

(เห็นดว้ย) 

รวมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
4.285 

(เห็นด้วย) 
4.349 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ พนกังานเพศชาย มีระดบัความคิดเห็น ในเร่ืองการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.285) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่
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ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั เห็นด้วย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (ค่าเฉล่ีย 4.392) การจดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของ
ในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.330) การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.
และดูแลพื้นท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.258) จดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดย
แบ่งแยกประเภทอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.237) และ ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใชทุ้กชนิดอยูเ่สมอและ
จดัแกไ้ขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผดิปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.206)  

 พนกังานเพศหญิง มีระดบัความคิดเห็น ในเร่ืองการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส.โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.349) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย ได้แก่ กิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
กิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (ค่าเฉล่ีย 4.406) การจดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยก
ประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.356) การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.347) จดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกั
ความปลอดภัย (ค่าเฉล่ีย 4.327) และตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ทุกชนิดอยู่เสมอและจดัแก้ไข
ซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผดิปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.307)   
ตารางที ่4.17  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
กิจกรรม5ส.จ าแนกตามเพศ 

การรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 
เพศ (Mean) 

ชาย (97) หญิง (101) 
1.    ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทั

เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ 
4.392 

(เห็นดว้ย) 
4.406 

(เห็นดว้ย) 
2.    ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพนัธ์ มี

การปรับปรุงใหท้นัสมยัตลอดเวลา 
4.134 

(เห็นดว้ย) 
4.149 

(เห็นดว้ย) 
3.    ท่านไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อน

ร่วมงาน  
4.052 

(เห็นดว้ย) 
4.079 

(เห็นดว้ย) 
4.    หัวหน้างานของท่านได้น าขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เพ่ิมเติม

เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงใหท่้านทราบอยูส่ม ่าเสมอ 
4.000 

(เห็นดว้ย) 
4.069 

(เห็นดว้ย) 
5.    ท่านมกัมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่

เสมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ 
4.062 

(เห็นดว้ย) 
4.168 

(เห็นดว้ย) 
6.    บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.959 

(เห็นดว้ย) 
3.871 

(เห็นดว้ย) 

รวมการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 
4.053 

(เห็นด้วย) 
4.063 

(เห็นด้วย) 
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 จากตารางท่ี  4.17 พบว่า พนักงานเพศชาย มีระดับความคิด ในเร่ืองการรับรู้ข่าว
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.053) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดบัความคิดอยู่ในระดบั เห็นด้วย ได้แก่ ได้รับขอ้มูล
ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 
4.392) ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพันธ์ มีการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.134) พนกังานมกัมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่สมอ เช่น 
ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.062) หัวหน้างานของท่านได้น าข้อมูลข่าวสาร ความรู้
เพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงใหท้่านทราบอยูส่ม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.052) หวัหนา้งานของท่าน
ไดน้ าขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ท่านทราบอยูส่ม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 
4.000) และบริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.959)  

 พนกังาน เพศหญิง มีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.063) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ี 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์
ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.406) พนกังานมกัมีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.168) ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพนัธ์ มีการปรับปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 
4.149) ท่านไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 4.079) หวัหน้า
งานของท่านได้น าข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ท่านทราบอยู่
สม ่ าเสมอ  (ค่ าเฉ ล่ีย 4.069) และบริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่ าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.871)  
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ตารางที่ 4.18  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของการฝึกอบรมกิจกรรม5ส. 
จ าแนกตามเพศ 

การฝึกอบรมกจิกรรม5ส. เพศ (Mean) 

ชาย (97) หญิง (101) 
1.   บริษัทมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้

เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ใหก้บัพนกังาน  
4.124 

(เห็นดว้ย) 
4.089 

(เห็นดว้ย) 
2.   บริษทัสนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.

อยา่งต่อเน่ือง  
4.134 

(เห็นดว้ย) 
4.129 

(เห็นดว้ย) 
3.   บริษัทมีการจัดหลักสูตรหรือจัดท าแผนการฝึกอบรม

ประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมายกิจกรรม 5ส.  
4.093 

(เห็นดว้ย) 
4.158 

(เห็นดว้ย) 
4.   บริษัทมีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม และ

ปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป 
4.134 

(เห็นดว้ย) 
4.089 

(เห็นดว้ย) 
5.   บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืน 

เช่น  KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น  เพื่ อพัฒนาความ รู้
ความสามารถของพนกังาน 

4.072 
(เห็นดว้ย) 

4.198 
(เห็นดว้ย) 

รวมการฝึกอบรมกจิกรรม5ส. 
4.111 

(เห็นด้วย) 
4.133 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า พนักงานเพศชาย มีระดบัความคิดเห็น ในเร่ืองการฝึกอบรม
กิจกรรม  5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.111) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย ได้แก่ บริษทัสนับสนุนให้
พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรม  5ส .อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.134) และบริษัทมีการติดตาม
ประเมินผลหลงัการฝึกอบรม และปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.134) เท่ากนั
บริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 
4.124) บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย
กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.093) และบริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืน เช่น 
KAISEN, ISO, LEAN เป็นตน้ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.072) 

 พนกังานเพศหญิง มีระดบัความคิดเห็น ในเร่ืองการฝึกอบรมกิจกรรม  5ส. โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.133) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย ได้แก่ บริษัทมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับ
กิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.198) บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงค์
เป้าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.158) บริษทัสนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.
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อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.129) บริษัทมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
กิจกรรม 5ส.ให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.089) และบริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรม 
และปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.089) เท่ากนั 
 

ตารางที ่4.19  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการประเมินผลการ
ท ากิจกรรม 5ส. จ  าแนกตามเพศ 

การประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 
เพศ (Mean) 

ชาย (97) หญิง (101) 
1.    ท่านคิดวา่หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานของ

กลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4.227 

(เห็นดว้ย) 
4.248 

(เห็นดว้ย) 
2.    หลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้ท่านเสียเวลาใน

การคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง 
4.165 

(เห็นดว้ย) 
4.198 

(เห็นดว้ย) 
3.    หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ท่านตรวจสอบ

ส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน  
4.268 

(เห็นดว้ย) 
4.228 

(เห็นดว้ย) 
4.    หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตัวท่ี 3 สะอาดท าให้ท่านรู้สึกว่า

บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.309 
(เห็นดว้ย) 

4.327 
(เห็นดว้ย) 

5.    หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้ท่านรู้สึก
อยากมาท างาน  มีความกระตือรือร้น และมีแผนการ
ปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน 

4.299 
(เห็นดว้ย) 

4.287 
(เห็นดว้ย) 

6.    บริษัทมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตัวช้ีวดัท่ี
ชดัเจน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานของ
พนกังาน 

4.216 
(เห็นดว้ย) 

4.317 
(เห็นดว้ย) 

รวมการประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 
4.247 

(เห็นด้วย) 
4.267 

(เห็นด้วย) 
  

       จากตารางท่ี 4.19 พบว่า พนักงานเพศชาย มีระดบัความคิดเห็น ในเร่ืองการประเมินผล
การท ากิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.247) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.
ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้รู้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 
4.309) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส. ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้รู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และ
มีแผนการปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.299) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้
ตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.268) ท่านคิดวา่หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การท างาน
ของพนกังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.227) บริษทัมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนด
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.216) และ
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หลังจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้ท่านเสียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของน้อยลง 
(ค่าเฉล่ีย 4.165)  

 พนกังานเพศหญิง มีระดบัความคิดเห็น ในเร่ืองการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.267) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจัยย่อยท่ี
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้
รู้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.327) บริษทัมีวธีิการ
ตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานของ
พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.317) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้รู้สึกอยากมาท างาน มีความ
กระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างานได้ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.287)ท่านคิดว่าหลังจากการท า
กิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานของกลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.248)  หลงัจากท ากิจกรรม    
5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ท่านตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.228) และหลงัจากท ากิจกรรม  
5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าใหท้่านเสียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 4.198)  
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ตารางที ่4.20    แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความมุ่งมัน่ของ 
ผูบ้ริหาร จ าแนกตามอายุ 

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 

อายุ 

อายุ20 ปี
หรือต ่ากว่า  

(15) 

อายุ 21-30 ปี 
 

(95) 

อายุ 31-40 ปี 
 

(72)   

อายุ 41-50 ปี  
 

(16) 

1. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของ
กิจกรรม5ส.จึงจัดให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
บริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมใหพ้นกังาน 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.074 
(เห็นดว้ย) 

4.389 
(เห็นดว้ย) 

4.625 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

2. ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.
มาใชใ้นบริษทัเป็นอยา่งดี 

4.200 
(เห็นดว้ย) 

4.168 
(เห็นดว้ย) 

4.236 
(เห็นดว้ย) 

4.438 
(เห็นดว้ย) 

3. ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และ
เป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้
พนกังานในการท ากิจกรรม5ส.อยา่งชดัเจน 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.221 
(เห็นดว้ย) 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.563 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

4. ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริงจัง และ
ต่อเน่ือง 

4.133 
(เห็นดว้ย) 

4.095 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

4.313 
(เห็นดว้ย) 

5. ผู ้บ ริห ารน าน โยบ ายการท ากิจกรรม  5ส .ไป
ด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับ
ฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนกังาน  

4.133 
(เห็นดว้ย) 

4.137 
(เห็นดว้ย) 

4.222 
(เห็นดว้ย) 

4.438 
(เห็นดว้ย) 

6. ผู ้บ ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท า
กิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง 

4.133 
(เห็นดว้ย) 

4.095 
(เห็นดว้ย) 

4.264 
(เห็นดว้ย) 

4.438 
(เห็นดว้ย) 

7. ผู ้บริหารให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท า
กิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ 

4.400 
(เห็นดว้ย) 

4.126 
(เห็นดว้ย) 

4.278 
(เห็นดว้ย) 

4.313 
(เห็นดว้ย) 

รวมความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 
4.238 

(เห็นด้วย) 
4.134 

(เห็นด้วย) 
4.285 

(เห็นด้วย) 
4.446 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ พนกังานอาย ุ20 ปีหรือต ่ากวา่ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
ความมุ่งมั่นของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.238) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการท ากิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.400) ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจ
แนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด 
จดัอบรมให้พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.333) และผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย 
ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนักงานในการท ากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.333 ) 
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เท่ากนั ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริษทัเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.200) 
ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลังใจ และ แนะน าให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริงจงั และ
ต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.133) ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้
ค  าแนะน า และรับฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.133) และผูบ้ริหารมีการติดตาม และ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.133) เท่ากนั    

 พนกังานอายุ 21-30 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.134) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นในระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์
และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนักงานในการท ากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.221) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใชใ้นบริษทัเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 
4.168) ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับ
ฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.137)ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการท า
กิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.126) ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้พนกังาน
เขา้ร่วมกิจกรรม 5ส.อยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.095) ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผล
การท ากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.095) เท่ากัน และผูบ้ริหารมีความเข้าใจแนวคิดและ
ประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้
พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.074)    

 พนักงานอายุ 31-40 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อต่อปัจจยัด้านความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.285) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ี 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์
ของกิจกรรม5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้พนกังาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.389) ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย 
และส่ือสารให้พนกังานในการท ากิจกรรม5ส.อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.333) ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการท ากิจกรรม 5ส.ในบริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.278) ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผล
การท ากิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.264) ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้
พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริงจงั และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.250)  ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและ
มุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริษทัเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.236) และผูบ้ริหารน านโยบายการท า
กิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ใหค้  าแนะน า และรับฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนกังาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.222) 

 พนักงานอายุ 41-50 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อต่อปัจจยัด้านความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.446) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ี 
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พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและ
ประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้
พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.625) และระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์และ
เป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนกังานในการท ากิจกรรม5ส.อย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
4.563) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริษทัเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.438) 
ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.438) ผูบ้ริหารน า
นโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับฟังปัญหา
ขอ้เสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.438) เท่ากนั ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท า
กิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.313) ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท ากิจกรรม     
5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.313) เท่ากนั  
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ตารางที่ 4.21  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักิจกรรม 5ส. จ  าแนกตามอาย ุ

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 

อายุ 

อายุ20 ปี
หรือต ่ากว่า  

(15) 

อายุ 21-30 ปี 
 

(95) 

อายุ 31-40 ปี 
 

(72) 

อายุ 41-50 ปี 
 

(16) 

1.   ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสยั 
สร้างคนท่ีมีคุณภาพ 

4.400 
(เห็นดว้ย) 

4.284 
(เห็นดว้ย) 

4.514 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

4.313 
(เห็นดว้ย) 

2.   ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดลอ้ม
ในการท างานดีข้ึน 

4.400 
(เห็นดว้ย) 

4.221 
(เห็นดว้ย) 

4.431 
(เห็นดว้ย) 

4.500 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

3.   ท่ าน คิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้ เค ร่ืองมือ / 
เคร่ืองใช ้มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน 

4.267 
(เห็นดว้ย) 

4.263 
(เห็นดว้ย) 

4.514 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

4.563 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

4.   ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยเพ่ิมผลผลิตสินค้า
และสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

4.126 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

5.  ท่ าน คิ ดว่ า กิ จกรรม  5ส . ช่ วยลดการ เสี ยของ
เคร่ืองจกัร ช่วยยดือายเุคร่ืองจกัร 

4.133 
(เห็นดว้ย) 

4.232 
(เห็นดว้ย) 

4.417 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

6.   ท่ านคิดว่ากิจกรรม 5ส.ท าให้พนักงานมีความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด  

4.267 
(เห็นดว้ย) 

4.189 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

7.   ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการ
ใช ้เก็บไวใ้นสภาพดีและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด  

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.274 
(เห็นดว้ย) 

4.417 
(เห็นดว้ย) 

4.438 
(เห็นดว้ย) 

8.   ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. จะช่วยใหเ้กิดการรักษาความ
เป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.337 
(เห็นดว้ย) 

4.500 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

4.438 
(เห็นดว้ย) 

9.   ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของ
พนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการ
ท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

4.467 
(เห็นดว้ย) 

4.337 
(เห็นดว้ย) 

4.514 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

4.375 
(เห็นดว้ย 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 
4.289 

(เห็นด้วย) 
4.251 

(เห็นด้วย) 
4.437 

(เห็นด้วย) 
4.417 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.21  พบว่า พนักงานอายุ 20 ปีหรือต ่ากว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.289) และ
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ไดแ้ก่  
กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน 
และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.467) กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้าง
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คนท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.400) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานดีข้ึน  
(ค่าเฉล่ีย 4.400) เท่ากัน กิจกรรม 5ส. ช่วยจัดส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้
ทรัพยากรคุ้มค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.333) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.333) เท่ากนั กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช้ มี
ความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.267) กิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความสะดวก
รวดเร็วมากข้ึนและใช้ทรัพยากรคุ้มค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.267) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของ
เคร่ืองจกัร ช่วยยืดอายุเคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.133) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสินค้าและ
สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.000) 

 พนักงานอายุ 21-30 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.251) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 
ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั เห็นด้วย ได้แก่ กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันา
คุณภาพของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
ลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.337) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยใน
สถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.337) เท่ากัน กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมี
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.284) กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้
ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.274) กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช้ มีความพร้อมใน
การท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.263) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดอายุเคร่ืองจกัร 
(ค่าเฉล่ีย 4.232) กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.221) และ
กิจกรรม 5ส.ท าใหพ้นกังานมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.189) 

 พนักงานอายุ 31-40 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.437) และม่ือพิจารณาในรายละเอียดย่อย 
พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. เป็น
การพฒันาคุณภาพของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.514) กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมีคุณภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.514) และกิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช้ มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน 
(ค่าเฉล่ีย 4.514) เท่ากัน และกิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยใน
สถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.500) และมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. จะช่วย
ท าให้สภาพแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.431) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร 
ช่วยยืดอายุเคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.417) และช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้
ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.417) เท่ากนั กิจกรรม 5ส.ท าให้พนกังานมีความสะดวกรวดเร็วมาก
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ข้ึนและใช้ทรัพยากรคุ้มค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.375) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสินค้าและ
สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.250) 

 พนกังานอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม   
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.417) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยั
ย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้
เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช ้มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.563) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยท า
ให้สภาพแวดล้อมในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.500) และมีระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย 
ได้แก่ กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุ้มค่าท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.438) กิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.438) เท่ากนั กิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสินคา้และสามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายของ
บริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.375) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดอายุเคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 
4.375) กิจกรรม 5ส.ท าใหพ้นกังานมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด กิจกรรม 
5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของพนกังาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.375) เท่ากนั และกิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้าง
คนท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.313) 
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ตารางที ่4.22  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 5ส.จ าแนกตามอาย ุ

การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
 
 

อายุ 

อายุ20 ปีหรือ
ต ่ากว่า  
(15) 

อายุ 21-30 ปี 
 

(95) 

อายุ 31-40 ปี 
 

(72) 

อายุ 41-50 ปี 
 

(16) 

1.   ท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.และดูแล
พ้ืนท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

 

4.211 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

4.500 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

2.    ท่านตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ทุกชนิดอยู่
เสมอและจดัแกไ้ขซ่อมแซมทันทีหากพบส่ิง
ผิดปกติ 

4.267 
(เห็นดว้ย) 

4.221 
(เห็นดว้ย 

4.319 
(เห็นดว้ย) 

4.188 
(เห็นดว้ย) 

3.    ท่านจดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยก
ประเภทอยา่งชดัเจน 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.253 
(เห็นดว้ย) 

4.306 
(เห็นดว้ย) 

4.500 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

4.    ท่านจดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และ
ค านึงถึงหลกัความปลอดภยั  

4.533 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

4.221 
(เห็นดว้ย) 

4.417 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

5.    ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี 

4.400 
(เห็นดว้ย) 

4.326 
(เห็นดว้ย 

4.500 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

รวมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
4.373 

(เห็นด้วย) 
4.246 

(เห็นด้วย) 
4.383 

(เห็นด้วย) 
4.388 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ พนกังานอาย ุ20 ปีหรือต ่ากวา่ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.373) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ การ
จดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.533) และมีระดบั
เห็นดว้ย ไกแ้ก่ กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.400) มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม ่าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.333) จดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.333) 
เท่ากัน และตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ทุกชนิดอยู่เสมอและจดัแก้ไขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิง
ผดิปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.267)   

 พนกังานอายุ 21-30 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.246) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ี 
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พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (ค่าเฉล่ีย 4.326) จดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยก
ประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.253) จดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกัความ
ปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.221) ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ทุกชนิดอยู่เสมอและจดัแกไ้ขซ่อมแซมทนัที
หากพบส่ิงผิดปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.221) เท่ากนั และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นท่ี ท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.211)   

พนกังานอายุ 31-40 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 
โดยภาพรวมในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.383) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (ค่าเฉล่ีย 4.500) และความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย 
ไดแ้ก่ จดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.417) มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม 5ส .และดูแลพื้นท่ี  ท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม ่ าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.375) 
ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ทุกชนิดอยูเ่สมอและจดัแกไ้ขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผิดปกติ (ค่าเฉล่ีย 
4.319) และจดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.306)  

 พนกังานอายุ 41-50 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.388) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ี
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.และ
ดูแลพื้นท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.500) และจดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดย
แบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.500) และความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. 
ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (ค่าเฉล่ีย 4.375) กิจกรรม 5ส. 
ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (ค่าเฉล่ีย 4.375) เท่ากนั และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใชทุ้กชนิดอยูเ่สมอและจดัแกไ้ขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผิดปกติ  (ค่าเฉล่ีย 
4.188)  
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ตารางที ่4.23   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าว 
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม5ส.จ าแนกตามอาย ุ

การรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 

อายุ 
อายุ20 ปี
หรือต ่ากว่า  

(15) 

อายุ 21-30 ปี 
 

(95) 

อายุ 31-40 ปี 
 

(72) 

อายุ 41-50 ปี 
 

(16) 

1.    ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประชาสมัพนัธ์ของ
บริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็น
ตน้ 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.021 
(เห็นดว้ย) 

4.222 
(เห็นดว้ย 

4.313 
(เห็นดว้ย) 

2.   ข้อ มูลข่ าวสาร เก่ี ยวกับ กิจกรรม  5ส .ท่ี น าม า
ประชาสั มพัน ธ์  มี ก ารป รับป รุงให้ ทันสมัย
ตลอดเวลา 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

4.153 
(เห็นดว้ย) 

4.125 
(เห็นดว้ย) 

3.     ท่านไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.
จากเพ่ือนร่วมงาน  

4.200 
(เห็นดว้ย) 

3.989 
(เห็นดว้ย) 

4.056 
(เห็นดว้ย) 

4.063 
(เห็นดว้ย) 

4.    หัวหน้างานของท่านได้น าขอ้มูลข่าวสาร ความรู้
เพ่ิมเติมเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงใหท่้านทราบ
อยูส่ม ่าเสมอ 

4.400 
(เห็นดว้ย) 

4.021 
(เห็นดว้ย) 

4.167 
(เห็นดว้ย) 

4.188 
(เห็นดว้ย) 

5.     ท่านมกัมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 
5ส. อยูเ่สมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

3.884 
(เห็นดว้ย) 

3.917 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

6.    บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

3.958 
(เห็นดว้ย) 

4.167 
(เห็นดว้ย) 

4.125 
(เห็นดว้ย) 

รวมการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 
4.211 

(เห็นด้วย) 
3.979 

(เห็นด้วย) 
4.113 

(เห็นด้วย) 
4.135 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ พนกังานอาย ุ20 ปีหรือต ่ากวา่ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
การรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.211) และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ 
หัวหน้างานไดน้ าขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ทราบอยู่สม ่าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.400) ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศ
ข่าวสาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.333) และบริษัทฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.333) เท่ากนั ไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่วมงาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.200)  ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพนัธ์ มีการปรับปรุงให้ทนัสมยั
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.000) และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น ตอบ
ค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.000) เท่ากนั 
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 พนักงานอายุ 21-30 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.979) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หวัหนา้งานไดน้ าขอ้มูลข่าวสาร 
ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ทราบอยูส่ม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.021) และไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 
4.021) เท่ากนั ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพนัธ์ มีการปรับปรุงให้ทนัสมยั
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.000) บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 3.958) และมกัมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น ตอบค าถามชิง
รางวลั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.884)  

 พนกังานอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.113) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยั
ย่อยท่ี  พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.222) หวัหนา้งาน
ของพนกังานไดน้ าขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ทราบอยูส่ม ่าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.167) และบริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 
4.167) เท่ากนั ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพนัธ์ มีการปรับปรุงให้ทนัสมยั
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.153) ไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 
4.056) และมกัมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั    
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.917)   

 พนกังานอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.135) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยั
ย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.313) หวัหนา้งาน
ได้น าข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ทราบอยู่สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 
4.188) ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพันธ์ มีการปรับป รุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.125) เท่ากัน บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.125)ได้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่วมงาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.063) และมกัมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น ตอบค าถามชิง
รางวลั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.000)    
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ตารางที ่4.24   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นฝึกอบรมกิจกรรม    
5ส. จ าแนกตามอาย ุ

การฝึกอบรมกจิกรรม5ส. 

อายุ 
อายุ20 ปี
หรือต ่ากว่า  

(15) 

อายุ 21-30 ปี 
 

(95) 

อายุ 31-40 ปี 
 

(72) 

อายุ 41-50 ปี 
 

(16) 

1.    บริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ใหก้บัพนกังาน  

4.267 
(เห็นดว้ย) 

4.042 
(เห็นดว้ย) 

4.139 
(เห็นดว้ย) 

4.188 
(เห็นดว้ย) 

2.    บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม
กิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง  

4.133 
(เห็นดว้ย) 

4.074 
(เห็นดว้ย) 

4.208 
(เห็นดว้ย) 

4.125 
(เห็นดว้ย) 

3.  บริษัทมีการจัดหลักสูตรห รือจัดท าแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปี ท่ีสนองต่อวัตถุประสงค์
เป้าหมายกิจกรรม 5ส.  

4.133 
(เห็นดว้ย) 

4.063 
(เห็นดว้ย) 

4.181 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

4.   บริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรม 
และปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป 

4.133 
(เห็นดว้ย) 

4.021 
(เห็นดว้ย) 

4.208 
(เห็นดว้ย) 

4.188 
(เห็นดว้ย) 

5.    บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ  เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็น
ตน้ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน 

4.133 
(เห็นดว้ย) 

4.063 
(เห็นดว้ย) 

4.222 
(เห็นดว้ย) 

4.188 
(เห็นดว้ย) 

รวมการฝึกอบรมกจิกรรม5ส. 
4.160 

(เห็นด้วย) 
4.053 

(เห็นด้วย) 
4.192 

(เห็นด้วย) 
4.188 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ พนกังานอาย ุ20 ปีหรือต ่ากวา่ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
การฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.160) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ บริษทัมีการ
น าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกิจกรรม 5ส.ให้กับพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.267) 
บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.133) บริษทัมีการ
จดัหลักสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรม 5ส. 
(ค่าเฉล่ีย 4.133) บริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรม และปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรม
คร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.133) และบริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืนๆ  เช่น 
KAISEN, ISO, LEAN เป็นตน้ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.133) เท่ากนั   

 พนกังานอาย ุ21-30 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.053) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ บริษทัสนบัสนุนให้พนกังานเขา้ร่วมฝึกอบรม
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กิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.074) บริษทัมีการจดัหลักสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรม
ประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรม  5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.063) และบริษทัมีการฝึกอบรม
กิจกรรม 5ส . ควบคู่ไปกับกิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น  เพื่ อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.063) เท่ากนั บริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.042) และบริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงั
การฝึกอบรม และปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.021) 

 พนกังานอาย ุ31-40 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.192) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไป
กับกิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.222) บริษทัสนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย
4.208) บริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมคร้ัง
ต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.208) เท่ากนั บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนอง
ต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.181) และบริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ใหก้บัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.139)  

 พนกังานอาย ุ41-50 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.188) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรม 5ส . (ค่าเฉล่ีย 4.250) บริษัทมีการ
ฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นตน้ เพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.188) บริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรม และ
ปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.188) และบริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้
และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ใหก้บัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.188) เท่ากนั และบริษทัสนบัสนุน
ใหพ้นกังานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.125) 
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ตารางที ่4.25  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการประเมินผลการ
ท ากิจกรรม 5ส. จ  าแนกตามอาย ุ

การประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 

อายุ 
อายุ20 ปี
หรือต ่ากว่า  

(15) 

อายุ 21-30 ปี 
 

(95) 

อายุ 31-40 ปี 
 

(72) 

อายุ 41-50 ปี 
 

(16) 

1.    ท่านคิดว่าหลังจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การ
ท างานของท่านมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.267 
(เห็นดว้ย) 

4.168 
(เห็นดว้ย) 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.188 
(เห็นดว้ย) 

2.    หลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตัวท่ี 1 สะสางท าให้ท่าน
เสียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง 

3.867 
(เห็นดว้ย) 

4.137 
(เห็นดว้ย) 

4.292 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

3.     หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ท่าน
ตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน  

4.067 
(เห็นดว้ย) 

4.179 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

4.    หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้ท่าน
รู้สึกว่าบรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.267 
(เห็นดว้ย) 

4.295 
(เห็นดว้ย) 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.438 
(เห็นดว้ย) 

5.    หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสยัท าใหท่้าน
รู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และมี
แผนการปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.232 
(เห็นดว้ย) 

4.361 
(เห็นดว้ย 

4.313 
(เห็นดว้ย) 

6.    บริษัทมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนด
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาความรู้ใน
การปฏิบติังานของพนกังาน 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.168 
(เห็นดว้ย) 

4.361 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

รวมการประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 
4.189 

(เห็นด้วย) 
4.196 

(เห็นด้วย) 
4.343 

(เห็นด้วย) 
4.302 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ พนกังานอายุ 20 ปีหรือต ่ากวา่มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
การประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.189) และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่  
หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าใหพ้นกังานรู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และ
มีแผนการปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.333) บริษทัมีวธีิการตรวจประเมินโดยมีการก าหนด
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.333) เท่ากนั 
พนกังานคิดว่าหลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.267)
หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้รู้สึกว่าบรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.267) เท่ากนั หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ตรวจสอบ
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ส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.067) และหลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้เสียเวลาในการ
คน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 3.867)  

 พนกังานอายุ 21-30 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม 
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ียรวม 4.196) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 
สะอาดท าให้ท่านรู้สึกว่าบรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 
4.295) หลังจากท ากิจกรรม 5ส.ตัวท่ี  5 สร้างนิสัยท าให้พนักงานรู้สึกอยากมาท างาน มีความ
กระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.232) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 
2 สะดวกท าให้ท่านตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.179) หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.168) และหลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้
เสียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 4.137) 

 พนกังานอายุ 31-40 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม 
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.343) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยั
ย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ หลังจากท ากิจกรรม 5ส. ตัวท่ี 2 
สะดวกท าใหต้รวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.375) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัย
ท าให้รู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 
4.361) บริษทัมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ใน
การปฏิบติังานของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.361) เท่ากนั หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานของ
ท่านมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.333) หลังจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้รู้สึกว่า
บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.333) เท่ากนั และหลงัจาก
ท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าใหเ้สียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 4.292)  

 พนกังานอายุ 41-50 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม 
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ียรวม 4.302) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 
สะอาดท าให้รู้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.438) 
บริษทัมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.375) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส. ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้พนักงาน
รู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.313) 
หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าใหเ้สียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 
4.250)   หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.250) 
เท่ากนั และหลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.188) 
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ตารางที่ 4.26  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความส าคญัของความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
(157) 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
(41) 

1. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดั
ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้
พนกังาน 

4.268 
(เห็นดว้ย) 

4.195 
(เห็นดว้ย) 

2. ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใชใ้นบริษทัเป็น
อยา่งดี 

4.217 
(เห็นดว้ย) 

4.220 
(เห็นดว้ย) 

3. ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ตลอดจน
มีการอธิบาย และส่ือสารให้พนักงานในการท ากิจกรรม5ส.อย่าง
ชดัเจน 

4.299 
(เห็นดว้ย) 

4.293 
(เห็นดว้ย) 

4. ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้พนักงานเขา้ร่วม
กิจกรรม 5ส.อยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง 

4.159 
(เห็นดว้ย) 

4.220 
(เห็นดว้ย) 

5. ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจน
ส่งเสริม ใหค้  าแนะน า และรับฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนกังาน  

4.204 
(เห็นดว้ย) 

4.146 
(เห็นดว้ย) 

6. ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.อย่าง
ต่อเน่ือง 

4.191 
(เห็นดว้ย) 

4.171 
(เห็นดว้ย) 

7. ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท ากิจกรรม 5ส. ใน
บริษทัฯ 

4.210 
(เห็นดว้ย) 

4.244 
(เห็นดว้ย) 

รวมความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 
4.223 

(เห็นด้วย) 
4.220 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีระดับความ 
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 4.223) 
และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
ไดแ้ก่ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสาร
ให้พนักงานในการท ากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.299) ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและ
ประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้
พนกังาน(ค่าเฉล่ีย 4.268) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใชใ้นบริษทัเป็นอยา่งดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.217) ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท ากิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 
4.210) ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับ
ฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.204) ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท า
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กิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.191) และผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจแนะน าให้พนกังาน
เขา้ร่วมกิจกรรม 5ส.อยา่งจริงจงั ต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.159) 

 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความ
มุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.220) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ริหารมีการก าหนด
นโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารใหพ้นกังานในการท ากิจกรรม
5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.293) ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท ากิจกรรม 5ส. ใน  
บริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.244) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใชใ้นบริษทัเป็นอยา่งดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.220) ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจแนะน าให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรม 5ส.อยา่งจริงจงั 
ต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.220) เท่ากนั ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัให้
เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.195) ผูบ้ริหาร
มีการติดตาม และประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.171) และผูบ้ริหารน า
นโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับฟังปัญหา
ขอ้เสนอแนะจากพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.146) 
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ตารางที่ 4.27  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กิจกรรม 5ส. จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
(157) 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
(41) 

1.  ท่านคิดว่ากิจกรรม  5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมี
คุณภาพ 

4.357 
(เห็นดว้ย) 

4.463 
(เห็นดว้ย) 

2.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน 4.331 
(เห็นดว้ย) 

4.341 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

3.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช ้มีความพร้อมใน
การท างานมากข้ึน 

4.357 
(เห็นดว้ย) 

4.463 
(เห็นดว้ย) 

4.   ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. จะช่วยเพ่ิมผลผลิตสินคา้และสามารถลดตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

4.159 
(เห็นดว้ย) 

4.268 
(เห็นดว้ย) 

5.   ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจักร ช่วยยืดอายุ
เคร่ืองจกัร 

4.293 
(เห็นดว้ย) 

4.341 
(เห็นดว้ย) 

6.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน
และใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด  

4.306 
(เห็นดว้ย) 

4.171 
(เห็นดว้ย) 

7.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช ้เก็บไวใ้นสภาพดี
และใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด  

4.363 
(เห็นดว้ย) 

4.268 
(เห็นดว้ย) 

8.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน 

4.382 
(เห็นดว้ย) 

4.488 
(เห็นดว้ย) 

9.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของพนักงาน ความเป็น
ระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

4.427 
(เห็นดว้ย) 

4.366 
(เห็นดว้ย) 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 
4.331 

(เห็นด้วย) 
4.352 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.27  พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
(ค่าเฉล่ีย 4.331) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดับเห็นด้วย ได้แก่ กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของพนักงาน ความเป็นระเบียบ  ความ
ปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (4.427) กิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการ
รักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.382) กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้
ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.363) กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้
เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช ้มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.357) กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ี



 

66 

ช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.357) เท่ากนั กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดลอ้ม
ในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.331) กิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและ
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.306) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดอายุ
เคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.293) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิม่ผลผลิตสินคา้และสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย
ของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.159) 

 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.352) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. 
จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.488) กิจกรรม 5ส. 
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.463) กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / 
เคร่ืองใช ้มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน (4.463) เท่ากนั กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของ
พนกังาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.366) ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.341) 
กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดอายุเคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.341) เท่ากนั  กิจกรรม    
5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสินคา้และสามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.268) กิจกรรม    
5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.268) 
เท่ากนั และกิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.171)  
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ตารางที ่4.28  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
(157) 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
(41) 

1.  ท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส .และดูแลพ้ืนท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 

4.293 
(เห็นดว้ย) 

4.341 
(เห็นดว้ย) 

2.   ท่านตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ทุกชนิดอยู่เสมอและจัดแก้ไข
ซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผิดปกติ 

4.248 
(เห็นดว้ย) 

4.293 
(เห็นดว้ย) 

3.   ท่านจดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอยา่งชดัเจน 4.306 
(เห็นดว้ย) 

4.268 
(เห็นดว้ย) 

4.    ท่านจดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกัความ
ปลอดภยั  

4.369 
(เห็นดว้ย) 

4.171 
(เห็นดว้ย) 

5.   ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรม
จึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

4.408 
(เห็นดว้ย) 

4.366 
(เห็นดว้ย) 

รวมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
4.325 

(เห็นด้วย) 
4.288 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.28  พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.325) 
และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (ค่าเฉล่ีย 
4.408) จดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.369) จดัเก็บ
เอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.306) มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
5ส.และดูแลพื้นท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.293) และตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้
ทุกชนิดอยูเ่สมอและจดัแกไ้ขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผดิปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.248) 
             พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.288) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. 
ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (ค่าเฉล่ีย 4.366) พนกังานมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.341) 
พนกังานตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใชทุ้กชนิดอยูเ่สมอและจดัแกไ้ขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผิดปกติ 
(ค่าเฉล่ีย 4.293) ท่านจดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.268) 
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และคิดว่ากิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.171) 
 

ตารางที่ 4.29  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม 5ส.จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

การรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
(157) 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
(41) 

1.   ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เช่น 
วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ 

4.178 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

2.   ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพันธ์ มีการ
ปรับปรุงใหท้นัสมยัตลอดเวลา 

4.076 
(เห็นดว้ย) 

4.024 
(เห็นดว้ย) 

3.   ท่านไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพ่ือนร่วมงาน  4.032 
(เห็นดว้ย) 

4.049 
(เห็นดว้ย) 

4.    หัวหนา้งานไดน้ าขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มา
ช้ีแจงใหท้ราบอยูส่ม ่าเสมอ 

4.102 
(เห็นดว้ย) 

4.171 
(เห็นดว้ย) 

5.   ท่านมักมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น 
ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ 

3.924 
(เห็นดว้ย) 

3.878 
(เห็นดว้ย) 

6.  บริษทัฯ มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อยา่งมีประสิทธิภาพ 4.070 
(เห็นดว้ย) 

4.098 
(เห็นดว้ย) 

รวมการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 
4.064 

(เห็นด้วย) 
4.037 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.29  พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.064) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.178) หวัหนา้งาน
ได้น าข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ทราบอยู่สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 
4.102) ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพันธ์ มีการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.076) บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.070) ไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 4.032) และ
ท่านมกัมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.924) 
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 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.037) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีพนักงานมีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ หัวหน้างานได้น าข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ
กิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ทราบอยู่สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.171) บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
กิจกรรม 5ส.อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.098) พนกังานไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 
5ส.จากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 4.049) ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพนัธ์       
มีการปรับปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.024) ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของ
บริษัทฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.000) และมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่สมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.878) 
 

ตารางที่ 4.30  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของการฝึกอบรมกิจกรรม5ส. 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

การฝึกอบรมกจิกรรม5ส. 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
(157) 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
(41) 

1.    บริษัทมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
กิจกรรม 5ส.ใหก้บัพนกังาน  

4.096 
(เห็นดว้ย) 

4.146 
(เห็นดว้ย) 

2.    บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรม  5ส.อย่าง
ต่อเน่ือง  

4.115 
(เห็นดว้ย) 

4.195 
(เห็นดว้ย) 

3.    บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนอง
ต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมายกิจกรรม 5ส.  

4.102 
(เห็นดว้ย) 

4.220 
(เห็นดว้ย) 

4.    บริษัทมีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม และปรับปรุง
หลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป 

4.102 
(เห็นดว้ย) 

4.146 
(เห็นดว้ย) 

5.    บริษัทมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมอ่ืน เช่น 
KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนกังาน 

4.146 
(เห็นดว้ย) 

4.098 
(เห็นดว้ย) 

รวมการฝึกอบรมกจิกรรม5ส. 
4.112 

(เห็นด้วย) 
4.161 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.112) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยั
ย่อยท่ีพนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. 
ควบคู่ไปกับกิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของ
พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.146) บริษทัสนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง 
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(ค่าเฉล่ีย 4.115) บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงค์
เป้าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.102) บริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรม และปรับปรุง
หลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.102) เท่ากนั บริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ใหก้บัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.096)    

  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.161) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี
ท่ีสนองต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.220) บริษทัสนบัสนุนให้พนกังานเขา้ร่วม
ฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.195) บริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.146) บริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงัการ
ฝึกอบรม และปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.146) และบริษทัมีการฝึกอบรม
กิจกรรม 5ส . ควบคู่ไปกับกิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น  เพื่ อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.098)  
 

ตารางที ่4.31  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของการประเมินผลการท ากิจกรรม 
5ส. จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

การประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
(157) 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
(41) 

1.  ท่านคิดว่าหลังจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานของท่านมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.242 
(เห็นดว้ย) 

4.220 
(เห็นดว้ย) 

2.  หลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้ท่านเสียเวลาในการคน้หา
เอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง 

4.127 
(เห็นดว้ย) 

4.390 
(เห็นดว้ย) 

3.  หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าใหท่้านตรวจสอบส่ิงของต่างๆ
ง่ายข้ึน  

4.204 
(เห็นดว้ย) 

4.415 
(เห็นดว้ย) 

4.   หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้ท่านรู้สึกว่าบรรยากาศท่ี
ท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.293 
(เห็นดว้ย) 

4.415 
(เห็นดว้ย) 

5.   หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสยัท าให้ท่านรู้สึกอยากมาท างาน 
มีความกระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน 

4.261 
(เห็นดว้ย) 

4.415 
(เห็นดว้ย) 

6.   บริษัทมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตัวช้ีวดัท่ีชัดเจน เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานของพนกังาน 

4.242 
(เห็นดว้ย) 

4.366 
(เห็นดว้ย) 

รวมการประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 
4.228 

(เห็นดว้ย) 
4.370 

(เห็นดว้ย) 
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จากตารางท่ี 4.31 พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.228) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยั
ยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาด
ท าใหผู้รู้้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.293) หลงัจาก
ท ากิจกรรม 5ส.ตัวท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้รู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และมีแผนการ
ปรับปรุงการท างานได้ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.261) หลังจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานของ
พนกังานถามมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.242) บริษทัมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนด
ตัวช้ีวดัท่ีชัดเจน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.242) 
หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ท่านตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.204) และ
หลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้เสียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 
4.127) 

 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.370) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีพนักงานมีระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ท่านตรวจสอบ
ส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.415) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้ผูต้อบแบบสอบถาม
รู้สึกว่าบรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.415) หลงัจากท า
กิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้รู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุง
การท างานได้ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.415) เท่ากัน หลังจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้พนักงาน
เสียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 4.390) บริษทัมีวิธีการตรวจประเมินโดยมี
การก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชัดเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 
4.366) และหลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.220)  
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ตารางที่ 4.32   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านความมุ่งมัน่ของ
ผูบ้ริหาร  จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน 
 

ความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 
ระยะเวลาการท างาน 

ต ่ากว่า 3 ปี 
(106) 

3-6 ปี 
(51) 

6  ปีขึน้ไป 
(41) 

1. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.
จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด 
จดัอบรมใหพ้นกังาน 

4.236 
(เห็นดว้ย) 

4.137 
(เห็นดว้ย) 

4.439 
(เห็นดว้ย) 

2. ผูบ้ริหารมีความตั้ งใจและมุ่งมั่นท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใช้ใน
บริษทัเป็นอยา่งดี 

4.217 
(เห็นดว้ย) 

4.137 
(เห็นดว้ย) 

4.317 
(เห็นดว้ย) 

3. ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนักงานในการท า
กิจกรรม5ส.อยา่งชดัเจน 

4.274 
(เห็นดว้ย) 

4.275 
(เห็นดว้ย) 

4.390 
(เห็นดว้ย) 

4. ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้พนกังานเขา้
ร่วมกิจกรรม 5ส.อยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง 

4.104 
(เห็นดว้ย) 

4.235 
(เห็นดว้ย) 

4.268 
(เห็นดว้ย) 

5. ผู ้บ ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการ
ตลอดจนส่งเสริม ใหค้  าแนะน า และรับฟังปัญหาขอ้เสนอแนะ
จากพนกังาน  

4.189 
(เห็นดว้ย) 

4.157 
(เห็นดว้ย) 

4.244 
(เห็นดว้ย) 

6. ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.
อยา่งต่อเน่ือง 

4.142 
(เห็นดว้ย) 

4.255 
(เห็นดว้ย) 

4.220 
(เห็นดว้ย) 

7. ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท ากิจกรรม 5ส. 
ในบริษทัฯ 

4.208 
(เห็นดว้ย) 

4.255 
(เห็นดว้ย) 

4.195 
(เห็นดว้ย) 

รวมความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 
4.198 

(เห็นด้วย) 
4.207 

(เห็นด้วย) 
4.303 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.32 พบว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 3 ปี มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.198) และ
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
ไดแ้ก่ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสาร
ให้พนักงานในการท ากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.274) ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและ
ประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้
พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.236) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใชใ้นบริษทัเป็นอยา่งดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.217) ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท ากิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 
4.208) ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับ
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ฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.189) ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท า
กิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.142) และผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้
พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรม 5ส.อยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.137) และผูบ้ริหารมีความตั้งใจและ
มุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใชใ้นบริษทัเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.137) 

 พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 3-6 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อต่อปัจจยัดา้นความ
มุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.207) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ริหารมีการก าหนด
นโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารใหพ้นกังานในการท ากิจกรรม
5ส.อย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.275) เห็นวา่ ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการท ากิจกรรม 5ส. 
ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.255) ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง 
(ค่าเฉล่ีย 4.255) เท่ากนั ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรม     
5ส.อย่างจริงจงั และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.235) ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการ
ตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.157) และ
ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทั
ฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมใหพ้นกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.137)  

 พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 6 ปีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อต่อปัจจยัดา้นความ
มุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.303) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจ
แนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด 
จดัอบรมให้พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.439) ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนักงานในการท ากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.390)
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ และมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใชใ้นบริษทัเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.317) ผูบ้ริหาร
มีการสร้างขวญั ก าลังใจ และ แนะน าให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริงจงั และต่อเน่ือง 
(ค่าเฉล่ีย 4.268) ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ใหค้  าแนะน า 
และรับฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.244) ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผล
การท ากิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.220) และผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการท า
กิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.195)       
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ตารางที่ 4.33  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักิจกรรม 5ส. จ  าแนกตามระยะเวลาการท างาน 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 
ระยะเวลาการท างาน 

ต ่ากว่า 3 ปี 
(106) 

3-6 ปี 
(51) 

6  ปีขึน้ไป 
(41) 

1.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสยั สร้างคนท่ี
มีคุณภาพ 

4.358 
(เห็นดว้ย) 

4.431 
(เห็นดว้ย) 

4.366 
(เห็นดว้ย) 

2.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดล้อมในการ
ท างานดีข้ึน 

4.321 
(เห็นดว้ย) 

4.412 
(เห็นดว้ย) 

4.268  
(เห็นดว้ย) 

3.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช ้มีความ
พร้อมในการท างานมากข้ึน 

4.358 
(เห็นดว้ย) 

4.373 
(เห็นดว้ย) 

4.439 
(เห็นดว้ย) 

4.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. จะช่วยเพ่ิมผลผลิตสินคา้และสามารถลด
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

4.179 
(เห็นดว้ย) 

4.137 
(เห็นดว้ย) 

4.244 
(เห็นดว้ย) 

5.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืด
ระยะเวลาการท างานเคร่ืองจกัร 

4.283 
(เห็นดว้ย) 

4.314 
(เห็นดว้ย) 

4.341 
(เห็นดว้ย) 

6.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความสะดวกรวดเร็ว
มากข้ึนและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด  

4.321 
(เห็นดว้ย) 

4.196 
(เห็นดว้ย) 

4.268 
(เห็นดว้ย) 

7.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช ้เก็บไว้
ในสภาพดีและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด  

4.377 
(เห็นดว้ย) 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.268 
(เห็นดว้ย) 

8.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยให้ เกิดการรักษาความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน 

4.377 
(เห็นดว้ย) 

4.529 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

4.317 
(เห็นดว้ย) 

9.  ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของพนักงาน 
ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความ
เช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

4.425 
(เห็นดว้ย) 

4.471 
(เห็นดว้ย) 

4.317 
(เห็นดว้ย) 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 
4.333 

(เห็นด้วย) 
4.355 

(เห็นด้วย) 
4.314 

(เห็นด้วย 
 

 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 3 ปี มีระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
(ค่าเฉล่ีย 4.333) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดับเห็นด้วย ได้แก่ กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความ
ปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กับลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.425) กิจกรรม 5ส. ช่วยจดั
ส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.377) กิจกรรม 5ส. 
จะช่วยใหเ้กิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.377) เท่ากนั กิจกรรม 
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5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมีคุณภาพ  (ค่าเฉล่ีย 4.358) กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้
เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช ้มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.358) เท่ากนั กิจกรรม 5ส. จะช่วย
ท าให้สภาพแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.321) ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตวัอยา่งมี
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.321) เท่ากนั กิจกรรม 5ส. ช่วยลด
การเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดระยะเวลาการท างานเคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.283) และกิจกรรม 5ส. จะ
ช่วยเพิ่มผลผลิตสินคา้และสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.179)         

 พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 3-6 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อต่อปัจจยัด้านความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.355) และเม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม    
5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.529) กิจกรรม    
5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.471) กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมี
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.431) กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.412) 
กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช้ มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.373) 
กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.333) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดระยะเวลาการท างานเคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 
4.314) กิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.196) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสินค้าและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของ  
บริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.137)          

 พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 6 ปีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อต่อปัจจยัดา้นความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.314) และเม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม   
5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช ้มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.439) กิจกรรม 5ส. 
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.366) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของ
เคร่ืองจกัร ช่วยยืดระยะเวลาการท างานเคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.341) กิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการ
รักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.317) กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันา
คุณภาพของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.317) กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.268) 
กิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.268) กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด 
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(ค่าเฉล่ีย 4.268) เท่ากนั และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสินคา้และสามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่าย
ของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.244)          

 

ตารางที่ 4.34  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 5ส.จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน 

การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
ระยะเวลาการท างาน 

ต ่ากว่า 3 ปี 
(106) 

3-6 ปี 
(51) 

6  ปีขึน้ไป 
(41) 

1.   ท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.และดูแลพ้ืนท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 

4.340 
(เห็นดว้ย) 

4.255 
(เห็นดว้ย) 

4.268 
(เห็นดว้ย) 

2.   ท่านตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใชทุ้กชนิดอยูเ่สมอและจดัแกไ้ข
ซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผิดปกติ 

4.274 
(เห็นดว้ย) 

4.314 
(เห็นดว้ย) 

4.146 
(เห็นดว้ย) 

3.   ท่านจดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่าง
ชดัเจน 

4.292 
(เห็นดว้ย) 

4.412 
(เห็นดว้ย) 

4.171 
(เห็นดว้ย) 

4.   ท่านจัดเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกั
ความปลอดภยั  

4.368 
(เห็นดว้ย) 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

4.220 
(เห็นดว้ย) 

5.   ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
กิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

4.406 
(เห็นดว้ย) 

4.510 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

4.240 
(เห็นดว้ย) 

รวมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
4.336 

(เห็นด้วย) 
4.365 

(เห็นด้วย) 
4.210 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.34 พบว่า พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 3 ปี มีระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.336) 
และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (ค่าเฉล่ีย 
4.406) จดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.368) จดัเก็บ
เอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.292) และตรวจสอบอุปกรณ์ 
เคร่ืองใชทุ้กชนิดอยูเ่สมอและจดัแกไ้ขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผดิปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.274)    

 พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 3-6 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉ ล่ีย 4.365) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. 
ตอ้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (ค่าเฉล่ีย 4.510) จดัเก็บ
เอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.412) จดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ี
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เหมาะสม และค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.333) ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ทุกชนิดอยู่
เสมอและจัดแก้ไขซ่อมแซมทันทีหากพบส่ิงผิดปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.314) และมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.255)    

 พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 6 ปีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.210) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.268) กิจกรรม 5ส. 
ตอ้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี (ค่าเฉล่ีย 4.240) พนกังาน
จดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.220) จดัเก็บเอกสาร
ตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.171) และตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใชทุ้ก
ชนิดอยูเ่สมอและจดัแกไ้ขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผดิปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.146) 
 

ตารางที ่4.35  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าว 
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม5ส.จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน 

การรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 
ระยะเวลาการท างาน 

ต ่ากว่า 3 ปี 
(106) 

3-6 ปี 
(51) 

6 ปีขึน้ไป 
(41) 

1.  ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษัทฯ 
เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ 

4.179 
(เห็นดว้ย) 

4.176 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

2.  ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสมัพนัธ์ มีการ
ปรับปรุงใหท้นัสมยัตลอดเวลา 

3.981 
(เห็นดว้ย) 

4.176 
(เห็นดว้ย) 

4.146 
(เห็นดว้ย) 

3.  ท่านได้ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อน
ร่วมงาน  

4.028 
(เห็นดว้ย) 

4.059 
(เห็นดว้ย) 

4.024 
(เห็นดว้ย) 

4.  หัวหน้างานของท่านได้น าข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพ่ิมเติม
เก่ียวกับ กิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ก ลุ่มตัวอย่างทราบอยู่
สม ่าเสมอ 

4.142 
(เห็นดว้ย) 

4.157 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

5.  ท่านมกัมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่สมอ 
เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ 

3.906 
(เห็นดว้ย) 

3.902 
(เห็นดว้ย) 

3.951 
(เห็นดว้ย) 

6.  บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.047 
(เห็นดว้ย) 

4.098 
(เห็นดว้ย) 

4.122 
(เห็นดว้ย) 

รวมการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 
4.047 

(เห็นด้วย) 
4.095 

(เห็นด้วย) 
4.041 

(เห็นด้วย) 
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 จากตารางท่ี 4.35 พบว่า พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 3 ปี มีระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจยัด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
(ค่าเฉล่ีย 4.047) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดับเห็นด้วย ได้แก่ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ด
ประกาศข่าวสาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.179) หัวหน้างานของพนักงานได้น าข้อมูลข่าวสาร ความรู้
เพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ผู ้ทราบอยู่สม ่ าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.142) บริษัทฯ มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.047) ได้ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 4.028) ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ี
น ามาประชาสัมพนัธ์ มีการปรับปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.981) และมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่สมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.906) 

 พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 3-6 ปี มีความคิดเห็นต่อต่อปัจจยัด้านการรับรู้ข่าว
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 4.095) และเม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.176) ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพนัธ์ มีการปรับปรุงให้ทนัสมยั
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.176) เท่ากัน หัวหน้างานของพนักงานได้น าข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ทราบอยู่สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.157) บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.098) และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม 5ส. อยูเ่สมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.902)   

 พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 6 ปีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการรับรู้
ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.041) และเม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพนัธ์ มีการปรับปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 
4.146) บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.121) ได้
ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 4.024) ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก
ส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.000) หวัหน้า
งานได้น าข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบอยู่
สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.000) เท่ากนั และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น 
ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.951) 
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ตารางที่ 4.36   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการฝึกอบรม
กิจกรรม 5ส. จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน 

การฝึกอบรมกจิกรรม5ส. 
ระยะเวลาการท างาน 

ต ่ากว่า 3 ปี 
(106) 

3-6 ปี 
(51) 

6 ปีขึน้ไป 
(41) 

1.  บริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
กิจกรรม 5ส.ใหก้บัพนกังาน  

4.028 
(เห็นดว้ย) 

4.216 
(เห็นดว้ย) 

4.171 
(เห็นดว้ย) 

2.  บริษทัสนบัสนุนให้พนกังานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อยา่ง
ต่อเน่ือง  

4.094 
(เห็นดว้ย) 

4.216 
(เห็นดว้ย) 

4.122 
(เห็นดว้ย) 

3.  บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ี
สนองต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมายกิจกรรม 5ส.  

4.075 
(เห็นดว้ย) 

4.176 
(เห็นดว้ย) 

4.195 
(เห็นดว้ย) 

4.   บริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรม และปรับปรุง
หลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป 

4.047 
(เห็นดว้ย) 

4.157 
(เห็นดว้ย) 

4.220 
(เห็นดว้ย) 

5. บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืน เช่น 
KAISEN, ISO, LEAN เ ป็ น ต้ น  เพื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถของพนกังาน 

4.028 
(เห็นดว้ย) 

4.275 
(เห็นดว้ย) 

4.244 
(เห็นดว้ย) 

รวมการฝึกอบรมกจิกรรม5ส. 
4.055 

(เห็นด้วย) 
4.208 

(เห็นด้วย 
4.190 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.36 พบว่า พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างาน ต ่ากว่า 3 ปี มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.055) และ
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
ได้แก่  บริษทัสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.094) 
บริษัทมีการจดัหลักสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงค์เป้าหมาย
กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.075) บริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรม และปรับปรุงหลกัสูตร
การฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.047) บริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ใหก้บัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.028) และบริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไป
กับกิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.028) เท่ากนั 

 พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 3-6 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการฝึกอบรม
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.208) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 
ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม    
5ส. ควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นตน้ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของ
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พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.275) บริษทัสนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง 
(ค่าเฉล่ีย 4.216) และบริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.
ให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.216) เท่ากนั บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี
ท่ีสนองต่อวตัถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.176) และบริษทัมีการติดตามประเมินผล
หลงัการฝึกอบรม และปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.157)      

 พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 6 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการฝึกอบรม
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 4.190) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ บริษทัมีการฝึกอบรม
กิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.244) บริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรม และ
ปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.220 บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรม  5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.195) บริษทัมีการน า
วิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ให้กบัพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.171) และ
บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.122)   
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ตารางที่ 4.37  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นปัจจยัการประเมินผลการท า
กิจกรรม 5ส. จ  าแนกตามระยะเวลาการท างาน 

การประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 
ระยะเวลาการท างาน 

ต ่ากว่า 3 ปี 
(106) 

3-6 ปี 
(51) 

6 ปีขึน้ไป 
(41) 

1.  ท่านคิดวา่หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าใหก้ารท างานของกลุ่ม
ตวัอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.226 
(เห็นดว้ย) 

4.255 
(เห็นดว้ย) 

4.244 
(เห็นดว้ย) 

2.  หลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าใหท่้านเสียเวลาในการ
คน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง 

4.170 
(เห็นดว้ย) 

4.157 
(เห็นดว้ย) 

4.244 
(เห็นดว้ย) 

3.  หลังจากท ากิจกรรม 5ส.ตัวท่ี 2 สะดวกท าให้ท่านตรวจสอบ
ส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน  

4.208 
(เห็นดว้ย) 

4.294 
(เห็นดว้ย) 

4.293 
(เห็นดว้ย 

4.   หลังจากท ากิจกรรม 5ส.ตัวท่ี  3 สะอาดท าให้ท่านรู้สึกว่า
บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.302 
(เห็นดว้ย) 

4.373 
(เห็นดว้ย) 

4.293 
(เห็นดว้ย) 

5.  หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้ท่านรู้สึกอยาก
มาท างาน มีความกระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการ
ท างานไดดี้ข้ึน 

4.274 
(เห็นดว้ย) 

4.275 
(เห็นดว้ย) 

3.666 
(เห็นดว้ย) 

6.  บริษทัมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน 
เพ่ือน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานของพนกังาน 

4.274 
(เห็นดว้ย) 

4.275 
(เห็นดว้ย) 

4.244 
(เห็นดว้ย) 

รวมการประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 
4.242 

(เห็นด้วย) 
4.271 

(เห็นด้วย) 
4.280 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.37 พบว่า พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 3 ปี มีระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 
4.242) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
เห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าใหรู้้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.302) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้ผูต้อบ
แบบสอบถามรู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างานได้ดีข้ึน 
(ค่าเฉล่ีย 4.274) บริษทัมีวธีิการตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันา
ความรู้ในการปฏิบติังานของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.274) เท่ากนั หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.226) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าใหต้รวจสอบ
ส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.208) และหลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้เสียเวลาในการ
คน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 4.170) 
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 พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 3 -6 ปี  มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.271) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท า
กิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าใหรู้้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(ค่าเฉล่ีย 4.373) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 
4.294) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกอยากมาท างาน มี
ความกระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.275) บริษทัมีวิธีการตรวจ
ประเมินโดยมีการก าหนดตัวช้ีวดัท่ีชัดเจน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.275) เท่ากนั หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานของกลุ่มตวัอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.255) และหลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้เสียเวลาในการ
คน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 4.157) 

 พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 6 ปีข้ึนไป ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.280) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท า
กิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ผูต้อบแบบสอบถามตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.293) 
หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้พนกังานรู้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.293) เท่ากนั หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าใหก้ารท างานของผูต้อบ
แบบสอบถามมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.244) บริษทัมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนด
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.244) เท่ากนั 
และหลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกอยากมาท างาน มีความ
กระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.666)  
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ตารางที่ 4.38  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านความมุ่งมั่นของ
ผูบ้ริหาร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 
ต าแหน่งงาน 

พนักงาน 
(177) 

หัวหน้า 
(21) 

1. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดั
ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรม
ใหพ้นกังาน 

4.220 
(เห็นดว้ย) 

4.524 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

2. ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใชใ้นบริษทั
เป็นอยา่งดี 

4.186 
(เห็นดว้ย) 

4.476 
(เห็นดว้ย) 

3. ผู ้บริหารมีการก าหนดนโยบาย ว ัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนกังานในการท ากิจกรรม5
ส.อยา่งชดัเจน 

4.266 
(เห็นดว้ย) 

4.571 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

4. ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้พนกังานเขา้ร่วม
กิจกรรม 5ส.อยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง 

4.136 
(เห็นดว้ย) 

4.476 
(เห็นดว้ย) 

5. ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจน
ส่งเสริม ใหค้  าแนะน า และรับฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนกังาน  

4.169 
(เห็นดว้ย) 

4.381 
(เห็นดว้ย) 

6. ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท ากิจกรรม    5ส.อยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.147 
(เห็นดว้ย) 

4.524 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

7. ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท ากิจกรรม   5ส. ใน
บริษทัฯ 

4.203 
(เห็นดว้ย) 

4.333 
(เห็นดว้ย) 

รวมความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 
4.190 

(เห็นด้วย) 
4.495 

(เห็นด้วยอย่างยิง่) 
 

 จากตารางท่ี 4.38 พบว่า พนักงานท่ีมีต าแหน่งพนักงาน มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.190) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีการ
ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนกังานในการท า
กิจกรรม5ส.อย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.266) ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม    
5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้พนักงาน(ค่าเฉล่ีย 
4.220) ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท ากิจกรรม 5ส. ในบริษัทฯ (ค่าเฉล่ีย 4.203) 
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใชใ้นบริษทัเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.186) ผูบ้ริหาร
น านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับฟังปัญหา
ขอ้เสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.169) ผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท ากิจกรรม       
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5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.147) และผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้พนกังานเขา้
ร่วมกิจกรรม 5ส.อยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.136)     

 ต าแหน่งหัวหน้า มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.495) ) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารใหพ้นกังานในการท ากิจกรรม5ส.อยา่ง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.571) ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัใหเ้ป็นส่วน
หน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.524)  ผูบ้ริหารมีการ
ติดตาม และประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.524) เท่ากนั และระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส. มาใช้ในบริษทั
เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.476) ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ แนะน าให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรม 5ส.
อย่างจริงจงั และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.476) เท่ากัน และผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไป
ด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 
4.381) ผูบ้ริหารใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการท ากิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.333)      
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ตารางที ่4.39  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัจจยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
กิจกรรม 5ส. จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 
ต าแหน่งงาน 

พนักงาน 
(177) 

หัวหน้า 
(21) 

1. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมี
คุณภาพ 

4.362 
(เห็นดว้ย) 

4.524 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

2. ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน 4.299 
(เห็นดว้ย) 

4.619 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

3. ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ช่วยท าใหเ้คร่ืองมือ / เคร่ืองใช ้มีความพร้อมใน
การท างานมากข้ึน 

4.362 
(เห็นดว้ย) 

4.524 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

4. ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. จะช่วยเพ่ิมผลผลิตสินคา้และสามารถลดตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

4.169 
(เห็นดว้ย) 

4.286 
(เห็นดว้ย) 

5. ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยดืต าแหน่ง
งานเคร่ืองจกัร 

4.282 
(เห็นดว้ย) 

4.476 
(เห็นดว้ย) 

6. ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส.ท าใหท่้านมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใช้
ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด  

4.266 
(เห็นดว้ย) 

4.381 
(เห็นดว้ย) 

7. ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช ้เก็บไวใ้นสภาพ
ดีและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด  

4.328 
(เห็นดว้ย) 

4.476 
(เห็นดว้ย) 

8. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน 

4.384 
(เห็นดว้ย) 

4.571 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

9. ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของพนกังาน ความเป็น
ระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กับ
ลูกคา้ 

4.390 
(เห็นดว้ย) 

4.619 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 
4.316 

(เห็นดว้ย) 
4.497 

(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 
  

จากตารางท่ี 4.39 พบว่า พนักงานท่ีมีต าแหน่งพนักงาน มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.316) และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ 
กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน 
และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.390) กิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.384) กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้าง
คนท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.362) กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช้ มีความพร้อมในการ
ท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.362) เท่ากนั กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช ้เก็บไวใ้นสภาพดี
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และใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.328) กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดลอ้มในการท างานดี
ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.299) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดต าแหน่งงานเคร่ืองจักร 
(ค่าเฉล่ีย 4.282) กิจกรรม 5ส.ท าให้ท่านมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.266) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสินค้าและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของ  
บริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.169)         

 ต าแหน่งหัวหน้า มีความคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.497) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. จะช่วยท า
ให้สภาพแวดล้อมในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.619) กิจกรรม 5ส. เป็นการพัฒนาคุณภาพของ
พนกังาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.619) กิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 
4.571) กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.524) กิจกรรม 5ส. 
ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช ้มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.524) เท่ากนั และระดบั
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยดืต าแหน่งงาน
เคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.476) กิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้
ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.476) เท่ากนั กิจกรรม 5ส.ท าให้ท่านมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน
และใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.381) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสินคา้และสามารถ
ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.286) 
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ตารางที ่4.40  แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญัการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส.จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
ต าแหน่งงาน 

พนักงาน 
(177) 

หัวหน้า 
(21) 

1.  ท่ านมี ส่วน ร่วมในการท ากิจกรรม 5ส .และดูแลพ้ืน ท่ี  ท่ี ได้รับ
มอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 

4.282 
(เห็นดว้ย) 

4.476 
(เห็นดว้ย) 

2.  ท่านตรวจสอบอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ทุกชนิดอยู่เสมอและจัดแก้ไข
ซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผิดปกติ 

4.254 
(เห็นดว้ย) 

4.286 
(เห็นดว้ย) 

3.  ท่านจดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอยา่งชดัเจน 4.266 
(เห็นดว้ย) 

4.571 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

4.  ท่านจัดเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลักความ
ปลอดภยั  

4.311 
(เห็นดว้ย) 

4.476 
(เห็นดว้ย) 

5.  ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึง
จะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

4.379 
(เห็นดว้ย) 

4.571 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

รวมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
4.298 

(เห็นด้วย) 
4.476 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.40 พบว่า พนักงาน ท่ีมีต าแหน่งพนักงาน มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.298) และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ 
กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (ค่าเฉล่ีย 4.379) 
จดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.311) มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.282) จดัเก็บเอกสาร
ตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.266) และตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใชทุ้ก
ชนิดอยูเ่สมอและจดัแกไ้ขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผดิปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.254) 

 ต าแหน่งหัวหน้า มีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส.โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.476) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ี
พนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ได้แก่ จดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดย
แบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.571) กิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
กิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี (ค่าเฉล่ีย 4.571) เท่ากนั และระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ย ไดแ้ก่ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 
4.476) จดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.476) เท่ากนั 
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และตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ทุกชนิดอยู่เสมอและจดัแก้ไขซ่อมแซมทันทีหากพบส่ิงผิดปกติ 
(ค่าเฉล่ีย 4.286)  

 
ตารางที ่4.41  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าว
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม5ส.จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

การรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 
ต าแหน่งงาน 

พนักงาน 
(177) 

หัวหน้า 
(21) 

1. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เช่น 
วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ 

4.130 
(เห็นดว้ย) 

4.238 
(เห็นดว้ย) 

2. ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพันธ์  มีการ
ปรับปรุงใหท้นัสมยัตลอดเวลา 

4.073 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

3.  ท่านไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพ่ือนร่วมงาน  4.034 
(เห็นดว้ย) 

4.048 
(เห็นดว้ย) 

4. หัวหน้างานของกลุ่มตัวอย่างได้น าข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพ่ิมเติม
เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงใหท้ราบอยูส่ม ่าเสมอ 

4.130 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

5. ท่านมกัมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น 
ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ 

3.893 
(เห็นดว้ย) 

4.095 
(เห็นดว้ย) 

6. บริษทัฯ มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อยา่งมีประสิทธิภาพ 4.085 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

รวมการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 
4.057 

(เห็นดว้ย) 
4.063 

(เห็นดว้ย) 
 

 จากตารางท่ี 4.41 พบว่า พนักงานท่ีมีต าแหน่งพนักงาน มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.057) และ
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
ไดแ้ก่ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.130) หวัหนา้งานไดน้ าขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจง
ให้ทราบอยูส่ม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย4.130) เท่ากนั บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อยา่ง
มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.085) ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพนัธ์ มีการ
ปรับปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.073) ได้ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จาก
เพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 4.034) และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่สมอ เช่น ตอบ
ค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.893) 
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 ต าแหน่งหวัหนา้ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.063) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยั
ย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.238) พนกังานมกั
มีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.095) ไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 4.048) ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพนัธ์ มีการปรับปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.000) 
หัวหน้างานของกลุ่มตวัอย่างได้น าขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้
ทราบอยู่สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.000) และบริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.000) เท่ากนั    

 
ตารางที่ 4.42  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัจจยัการฝึกอบรมกิจกรรม5ส. 
จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

การฝึกอบรมกจิกรรม5ส. 
ต าแหน่งงาน 

พนักงาน 
(177) 

หัวหน้า 
(21) 

1.   บริษัทมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
กิจกรรม 5ส.ใหก้บัพนกังาน  

4.102 
(เห็นดว้ย) 

4.143 
(เห็นดว้ย) 

2.  บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรม  5ส.อย่าง
ต่อเน่ือง  

4.130 
(เห็นดว้ย) 

3.600 
(เห็นดว้ย) 

3.  บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนอง
ต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมายกิจกรรม 5ส.  

4.124 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

4.  บริษัทมีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม และปรับปรุง
หลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป 

4.107 
(เห็นดว้ย) 

3.800 
(เห็นดว้ย) 

5.  บริษัทมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมอ่ืน เช่น 
KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น เพื่อพัฒนาความ รู้ความสามารถ   
ของพนกังาน 

4.124 
(เห็นดว้ย) 

4.238 
(เห็นดว้ย) 

รวมการฝึกอบรมกจิกรรม5ส. 
4.118 

(เห็นด้วย) 
3.956 

(เห็นด้วย) 

 
 จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ พนกังานท่ีมีต าแหน่งพนกังาน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการ

ฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.118) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ บริษัท
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สนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.130) บริษทัมีการจดั
หลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 
4.124) บริษัทมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN      
เป็นตน้ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.124) เท่ากนั บริษทัมีการติดตาม
ประเมินผลหลงัการฝึกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.107) และ
บริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 
4.102) 

 พนกังานท่ีมีต าแหน่งหวัหนา้ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.956) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไป
กับกิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.238) รองลงมาเห็นว่า บริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
กิจกรรม 5ส.ให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.143) และเห็นวา่ บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.000) บริษทัมีการติดตาม
ประเมินผลหลงัการฝึกอบรม และปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.800) และ
บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.600)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

91 

ตารางที ่4.43 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นการประเมินผลการท า 
กิจกรรม 5ส. จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

การประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 
ต าแหน่งงาน 

พนักงาน 
(177) 

หัวหน้า 
(21) 

1. ท่านคิดว่าหลังจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานของท่านมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.215 
(เห็นดว้ย) 

4.429 
(เห็นดว้ย) 

2.  หลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้ท่านเสียเวลาในการคน้หา
เอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง 

4.153 
(เห็นดว้ย) 

4.429 
(เห็นดว้ย) 

3. หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ท่านตรวจสอบส่ิงของ
ต่างๆง่ายข้ึน  

4.220 
(เห็นดว้ย) 

4.476 
(เห็นดว้ย) 

4. หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้ท่านรู้สึกว่าบรรยากาศท่ี
ท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.299 
(เห็นดว้ย) 

4.571 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

5.  หลังจากท ากิจกรรม 5ส.ตัวท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้ท่านรู้สึกอยากมา
ท างาน มีความกระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างานไดดี้
ข้ึน 

4.282 
(เห็นดว้ย) 

4.381 
(เห็นดว้ย) 

6.  บริษทัมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานของพนกังาน 

4.254 
(เห็นดว้ย) 

4.381 
(เห็นดว้ย) 

รวมการประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 
4.237 

(เห็นด้วย) 
4.444 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ พนกังานท่ีมีต าแหน่งพนกังาน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.237) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท า
กิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าใหรู้้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(ค่าเฉล่ีย 4.571) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกอยากมา
ท างาน มีความกระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างานได้ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.282) บริษทัมี
วธีิการตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.254) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าใหต้รวจสอบส่ิงของต่างๆง่าย
ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.220) หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 
4.215) และหลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้เสียเวลาในการค้นหาเอกสารหรือส่ิงของ
นอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 4.153) 
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 พนักงานท่ีมีต าแหน่งหัวหน้า มีความคิดเห็นต่อ ปัจจัยด้านการประเมินผลการท า
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.444) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 
ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.
ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.571) และระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.
ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ท่านตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.476) หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.
ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน(ค่าเฉล่ีย 4.429) หลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้
เสียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของน้อยลง (ค่าเฉล่ีย 4.429) เท่ากัน หลังจากท ากิจกรรม 5ส.    
ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และมีแผนการ
ปรับปรุงการท างานได้ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.381) และบริษัทมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนด
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.381) เท่ากนั  

 
 

ตารางที ่4.44   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นความมุ่งมัน่ของ 
ผูบ้ริหาร จ าแนกตามสังกดั 

ความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 

สังกดั 
ฝ่าย

ส านักงาน 
(25) 

ฝ่ายผลติ 
(140) 

ฝ่าย QC 
(25) 

ฝ่ายแม่พมิพ์ 
(8) 

1. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของ
กิจกรรม5ส.จึงจัดให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
บริษทัฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมใหพ้นกังาน 

4.200 
(เห็นดว้ย) 

4.271 
(เห็นดว้ย) 

4.240 
(เห็นดว้ย) 

4.125 
(เห็นดว้ย) 

2. ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.
มาใชใ้นบริษทัเป็นอยา่งดี 

4.240 
(เห็นดว้ย) 

4.221 
(เห็นดว้ย) 

4.160 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

3. ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์และ
เป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้
พนกังานในการท ากิจกรรม5ส.อยา่งชดัเจน 

4.280 
(เห็นดว้ย) 

4.307 
(เห็นดว้ย) 

4.280 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

4. ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริงจัง และ
ต่อเน่ือง 

4.280 
(เห็นดว้ย) 

4.143 
(เห็นดว้ย) 

4.160 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

5. ผู ้บ ริห ารน านโยบายการท ากิจกรรม  5ส.ไป
ด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับ
ฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนกังาน 

4.200 
(เห็นดว้ย) 

4.200 
(เห็นดว้ย) 

4.080 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางที ่4.44 (ต่อ)  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นความมุ่งมัน่ของ 
ผูบ้ริหาร จ าแนกตามสังกดั 

ความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 

สังกดั 
ฝ่าย

ส านักงาน 
(25) 

ฝ่ายผลติ 
(140) 

ฝ่าย QC 
(25) 

ฝ่ายแม่พมิพ์ 
(8) 

6. ผู ้บ ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท า
กิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง 

4.120 
(เห็นดว้ย) 

4.221 
(เห็นดว้ย) 

4.040 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

7. ผู ้บริหารให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท า
กิจกรรม     5ส. ในบริษทัฯ 

4.240 
(เห็นดว้ย) 

4.214 
(เห็นดว้ย) 

4.200 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

รวมความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 4.223 
(เห็นด้วย) 

4.228 
(เห็นด้วย) 

4.176 
(เห็นด้วย) 

4.268 
(เห็นด้วย) 

 
 จากตารางท่ี 4.44 พบว่า พนักงานท่ีสังกดัฝ่ายส านักงาน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน

ความมุ่งของผู ้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.223) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีการ
ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนกังานในการท า
กิจกรรม5ส.อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.280) ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ แนะน าใหพ้นกังานเขา้ร่วม
กิจกรรม 5ส.อย่างจริงจงั และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.280) เท่ากนั ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน า
กิจกรรม 5ส.มาใชใ้นบริษทัเป็นอย่างดี  (ค่าเฉล่ีย 4.240) ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการ
ท ากิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.240) เท่ากนั ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของ
กิจกรรม5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษัทฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้พนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.200) ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า 
และรับฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.200) เท่ากนั และผูบ้ริหารมีการติดตาม และ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.120) 

 พนักงานท่ีสังกัดฝ่ายผลิต มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความมุ่งของผู ้บริหาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.228) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์
และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนักงานในการท ากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.307) ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึง
ของนโยบายบริษทัฯมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.271) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและ
มุ่งมั่นท่ีน ากิจกรรม  5ส.มาใช้ในบริษัทเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.221) ผูบ้ริหารมีการติดตาม และ
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ประเมินผลการท ากิจกรรม  5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.221) เท่ากนั ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือและ
สนบัสนุนการท ากิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.214) ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไป
ด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 
4.200) และผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ แนะน าให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรม 5ส.อยา่งจริงจงั 
และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.143)        

 พนกังานท่ีสังกดัฝ่ายคุณภาพ QC มีความคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นความมุ่งของผูบ้ริหาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.176) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์
และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย และส่ือสารให้พนักงานในการท ากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย4.280) ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจดัให้เป็นส่วนหน่ึง
ของนโยบายบริษัทฯและมีการถ่ายทอด จดัอบรมให้พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.240) ผูบ้ริหารให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการท ากิจกรรม 5ส. ในบริษัทฯ (ค่าเฉล่ีย 4.200) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและ
มุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริษทัเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.160) ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลงัใจ 
และ แนะน าให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริงจงั และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.160) เท่ากัน 
ผูบ้ริหารน านโยบายการท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับฟัง
ปัญหาขอ้เสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.080) และผูบ้ริหารมีการติดตาม และประเมินผลการท า
กิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.060)        

 พนักงานท่ีสังกัดฝ่ายแม่พิมพ์ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านความมุ่งของผูบ้ริหาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.268) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั ก าลังใจ และ 
แนะน าให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรม 5ส.อยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย4.375) ผูบ้ริหารน านโยบาย
การท ากิจกรรม 5ส.ไปด าเนินการตลอดจนส่งเสริม ให้ค  าแนะน า และรับฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจาก
พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.375) เท่ากนั ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีน ากิจกรรม 5ส.มาใชใ้นบริษทัเป็น
อย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.250)   ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการ
อธิบาย และส่ือสารให้พนักงานในการท ากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.250) ผูบ้ริหารมีการ
ติดตาม และประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.250) ผูบ้ริหารให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการท ากิจกรรม 5ส. ในบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.250) เท่ากัน และผูบ้ริหารมีความเขา้ใจ
แนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม 5ส. จึงจดัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯและมีการถ่ายทอด 
จดัอบรมใหพ้นกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.125)    
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ตารางที่ 4.45   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบักิจกรรม 5ส. จ  าแนกตามสังกดั 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 

สังกดั 
ฝ่าย

ส านักงาน 
(25) 

ฝ่ายผลติ 
 

(140) 

ฝ่ายคุณภาพ 
QC 
(25) 

ฝ่ายแม่พมิพ์ 
 

(8) 

1. ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย 
สร้างคนท่ีมีคุณภาพ 

4.360 
(เห็นดว้ย) 

4.386 
(เห็นดว้ย) 

4.440 
(เห็นดว้ย) 

4.125 
(เห็นดว้ย) 

2. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดลอ้ม
ในการท างานดีข้ึน 

 

4.320 
(เห็นดว้ย) 

4.336 
(เห็นดว้ย) 

4.320 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

3. ท่ าน คิดว่ากิจกรรม  5ส. ช่วยท าให้ เค ร่ืองมือ  / 
เคร่ืองใช ้มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน 

 

4.480 
(เห็นดว้ย) 

4.350 
(เห็นดว้ย) 

4.440 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

4. ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. จะช่วยเพ่ิมผลผลิตสินคา้และ
สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

4.160 
(เห็นดว้ย) 

4.179 
(เห็นดว้ย) 

4.200 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

5. ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร 
ช่วยยดือายเุคร่ืองจกัร 

4.160 
(เห็นดว้ย) 

4.314 
(เห็นดว้ย) 

4.360 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

6. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด  

4.200 
(เห็นดว้ย) 

4.271 
(เห็นดว้ย) 

4.320 
(เห็นดว้ย) 

4.500 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

7. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยจดัส่ิงของให้ง่ายต่อการ
ใช ้เก็บไวใ้นสภาพดีและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด  

4.280 
(เห็นดว้ย) 

4.321 
(เห็นดว้ย) 

4.440 
(เห็นดว้ย) 

4.625 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

8. ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความ
เป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน 

4.520 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

4.379 
(เห็นดว้ย) 

4.400 
(เห็นดว้ย) 

4.500 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

9. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของ
พนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการ
ท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

4.400 
(เห็นดว้ย) 

4.421 
(เห็นดว้ย) 

4.360 
(เห็นดว้ย) 

4.500 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 
4.320 

(เห็นดว้ย) 
4.329 

(เห็นดว้ย) 
4.364 

(เห็นดว้ย) 
4.403 

(เห็นดว้ย) 

 
  จากตารางท่ี 4.45 พบว่า พนักงานท่ีสังกดัฝ่ายส านักงาน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.320) และเม่ือ
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พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่  
กิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.520) 
กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช้ มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.480) 
กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน 
และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.400) กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้าง
คนท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.360) กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 
4.320) กิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใช้ทรัพยากรคุ้มค่าท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.280) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดสังกดัเคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.200) 
กิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสินคา้และสามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.160) 
และกิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยดือายเุคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.160)  เท่ากนั  
  พนกังานสังกดัฝ่ายผลิต มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.329) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยั
ยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. เป็นการพฒันาคุณภาพ
ของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กับลูกค้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.421) กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.386) 
กิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.379) 
กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช้ มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.350) 
กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.336) กิจกรรม 5ส.ท าให้
พนกังานมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.321) กิจกรรม 5ส. ช่วย
ลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดอายุเคร่ืองจกัร(ค่าเฉล่ีย 4.314) กิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตวัอย่างมี
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.271) และกิจกรรม   5ส. จะช่วย
เพิ่มผลผลิตสินคา้และสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.179) 
   พนกังานสังกดัฝ่ายคุณภาพ QC มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กิจกรรม   5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.364) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรม
ท่ีช่วยสร้างนิสัย สร้างคนท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.440) กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช้ มี
ความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.440) ผูต้อบแบบสอบถามคิดว่ากิจกรรม   5ส. ช่วยจดั
ส่ิงของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไวใ้นสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุ้มค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.440) เท่ากัน 
กิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.400) 
กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสียของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดอายุเคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.360) กิจกรรม 5ส. เป็น
การพฒันาคุณภาพของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความ
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เช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.360) เท่ากนั กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดลอ้มในการท างานดี
ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.320) กิจกรรม 5ส.ท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใช้ทรัพยากร
คุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.320) เท่ากนั และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสินคา้และสามารถลดตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.200) 

  พนักงานสังกัดฝ่ายแม่พิมพ์ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.403) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 
ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ กิจกรรม 5ส. ช่วยจดั
ส่ิงของใหง่้ายต่อการใช ้เก็บไวใ้นสภาพดีและใชท้รัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.625) กิจกรรม 5ส.ท า
ให้กลุ่มตวัอย่างมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนและใช้ทรัพยากรคุม้ค่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.500) กิจกรรม   
5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.500) กิจกรรม 5
ส. เป็นการพฒันาคุณภาพของพนักงาน ความเป็นระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.500) เท่ากนั และระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่
กิจกรรม 5ส. จะช่วยท าให้สภาพแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.375) กิจกรรม 5ส. ช่วยท าให้
เคร่ืองมือ / เคร่ืองใช ้มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.375) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสีย
ของเคร่ืองจกัร ช่วยยืดอายุเคร่ืองจกัร (ค่าเฉล่ีย 4.375) เท่ากนั และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิต
สินคา้และสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ (ค่าเฉล่ีย 4.250) 
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ตารางที่ 4.46   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม   5ส.จ าแนกตามสังกดั 

การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 5ส. 

สังกดั 
ฝ่าย

ส านักงาน 
 

(25) 

ฝ่ายผลติ 
 
 

(140) 

ฝ่าย
คุณภาพ 

QC 
(25) 

ฝ่าย
แม่พมิพ์ 

 
(8) 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.และดูแลพ้ืนท่ี ท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 

4.280 
(เห็นดว้ย) 

4.314 
(เห็นดว้ย) 

4.240 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

2. ท่านตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใชทุ้กชนิดอยูเ่สมอและ
จดัแกไ้ขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผิดปกติ 

4.200 
(เห็นดว้ย) 

4.279 
(เห็นดว้ย) 

4.160 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

3. ท่านจดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภท
อยา่งชดัเจน 

4.200 
(เห็นดว้ย) 

4.350 
(เห็นดว้ย) 

4.080 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

4. ท่านจดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึง
หลกัความปลอดภยั  

4.120 
(เห็นดว้ย) 

4.379 
(เห็นดว้ย) 

4.240 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

5. ท่านคิดวา่กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

4.360 
(เห็นดว้ย) 

4.429 
(เห็นดว้ย) 

4.240 
(เห็นดว้ย) 

4.500 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

รวมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
4.232 

(เห็นดว้ย) 
4.350 

(เห็นดว้ย) 
4.192 

(เห็นดว้ย) 
4.400 

(เห็นดว้ย) 
 

 จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ พนกังานสังกดัฝ่ายส านกังาน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.232) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. 
ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (ค่าเฉล่ีย 4.360) มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม 5ส. ดูแลพื้นท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.280) ตรวจสอบ
อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ทุกชนิดอยู่เสมอและจดัแก้ไขซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผิดปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.200) 
จดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.200) เท่ากนั และจดัเก็บ
อุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.120) 

 พนกังานสังกดัฝ่ายผลิต มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.350) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (ค่าเฉล่ีย 4.429) จดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม 
ค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.379) จดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอยา่ง
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ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.350) มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.314) และตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ทุกชนิดอยูเ่สมอและจดัแกไ้ขซ่อมแซม
ทนัทีหากพบส่ิงผดิปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.279)   

 พนกังานสังกดัฝ่ายคุณภาพ QC มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม   
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.192) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยั
ยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (ค่าเฉล่ีย 4.240) จัดเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ี
เหมาะสม และค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.240) มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.และดูแล
พื้นท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.240) เท่ากนั ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ทุกชนิด
อยู่เสมอและจดัแก้ไขซ่อมแซมทันทีหากพบส่ิงผิดปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.160) และจดัเก็บเอกสารตาม
หมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.080)   

 พนกังานสังกดัฝ่ายแม่พิมพ ์มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.400) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ี
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรม 5ส.ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายกิจกรรมจึงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (ค่าเฉล่ีย 4.500) จดัเก็บอุปกรณ์ ส่ิงของในท่ีเหมาะสม และ
ค านึงถึงหลกัความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.375) มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส. ดูแลพื้นท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.375) ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใชทุ้กชนิดอยูเ่สมอและจดัแกไ้ข
ซ่อมแซมทนัทีหากพบส่ิงผิดปกติ (ค่าเฉล่ีย 4.375) และจดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยก
ประเภทอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.375) เท่ากนั 
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ตารางที่  4.47 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉ ล่ีย และระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านการรับรู้ข่าว
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม5ส.จ าแนกตามสังกดั 

การรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 

สังกดั 
ฝ่าย

ส านักงาน 
 

(25) 

ฝ่ายผลติ 
 
 

(140) 

ฝ่าย
คุณภาพ 

QC 
(25) 

ฝ่าย
แม่พมิพ์ 

 
(8) 

1. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 
เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ 

3.960 
(เห็นดว้ย) 

4.200 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

4.125 
(เห็นดว้ย) 

2. ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสมัพนัธ์ มี
การปรับปรุงใหท้นัสมยัตลอดเวลา 

3.960 
(เห็นดว้ย) 

4.100 
(เห็นดว้ย) 

3.880 
(เห็นดว้ย) 

4.375 
(เห็นดว้ย) 

3. ท่านไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อน
ร่วมงาน  

4.000 
(เห็นดว้ย) 

4.057 
(เห็นดว้ย) 

3.880 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

4. หัวหน้างานของผูต้อบแบบสอบถามได้น าขอ้มูลข่าวสาร 
ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ผูต้อบ
แบบสอบถามทราบอยูส่ม ่าเสมอ 

4.160 
(เห็นดว้ย) 

4.129 
(เห็นดว้ย) 

3.880 
(เห็นดว้ย) 

4.500 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

5. ท่านมกัมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่
เสมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ 

3.960 
(เห็นดว้ย) 

3.921 
(เห็นดว้ย) 

3.640 
(เห็นดว้ย) 

4.500 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง) 

6. บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.040 
(เห็นดว้ย) 

4.107 
(เห็นดว้ย) 

3.880 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

รวมการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรม5ส. 
4.013 

(เห็นด้วย) 
4.086 

(เห็นด้วย) 
3.860 

(เห็นด้วย) 
4.333 

(เห็นด้วย) 
 

 จากตารางท่ี 4.47  พบว่า พนักงานท่ีสังกดัฝ่ายส านักงาน มีความคิดเห็นต่อ ปัจจยัด้าน
การรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม5 ส โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.013 ) และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ 
หวัหนา้งานไดน้ าขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรม    5ส.มาช้ีแจงให้ทราบอยูส่ม ่าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.160) บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 
4.040) พนักงานได้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 4.000) 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.960) ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพนัธ์ มีการปรับปรุงให้ทนัสมยั
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.960) และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น ตอบ
ค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.960) เท่ากนั  
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 พนักงานสังกดัฝ่ายผลิต มีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม 5ส.โดยภาพรวมในอยูร่ะดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.086) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 
ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย4.200) หัวหนา้งาน
ได้น าข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ผูต้อบแบบสอบถามทราบอยู่
สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย4.129) บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.107) ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพนัธ์ มีการปรับปรุงให้ทนัสมยั
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.100) ไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 
4.057) และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่สมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.921) 

 พนักงานสั งกัด ฝ่ายคุณภาพ QC มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการรับ รู้ข่ าวสาร
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.860) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 
4.000) ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.ท่ีน ามาประชาสัมพันธ์ มีการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.880) ไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 
3.880) น าขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงให้ทราบอยูส่ม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 
3.880) บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.880) เท่ากนั 
และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.640) 

 พนกังานสังกดัฝ่ายแม่พิมพ ์มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม 5ส.โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.333) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 
ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ หวัหนา้งานไดน้ าขอ้มูล
ข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรม 5ส.มาช้ีแจงใหท้ราบอยูส่ม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.500) มีส่วนร่วม
ในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่สมอ เช่น ตอบค าถามชิงรางวลั เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย (4.500) เท่ากนั 
และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม 5ส.ท่ีน ามา
ประชาสัมพนัธ์ มีการปรับปรุงใหท้นัสมยัตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.375) ไดข้อ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 4.250) บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.
อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.250) เท่ากนั และได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของ
บริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.125)     
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ตารางที่ 4.48   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัจจยัการฝึกอบรมกิจกรรม5ส. 
จ  าแนกตามสังกดั 

การฝึกอบรมกจิกรรม5ส. 

สังกดั 
ฝ่าย

ส านักงาน 
 

(25) 

ฝ่ายผลติ 
 
 

(140) 

ฝ่าย
คุณภาพ 

QC 
(25) 

ฝ่าย
แม่พมิพ์ 

 
(8) 

1. บริษัทมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ใหก้บัพนกังาน  

4.120 
(เห็นดว้ย) 

4.121 
(เห็นดว้ย) 

4.040 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

2. บริษทัสนบัสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.
อยา่งต่อเน่ือง  

4.200 
(เห็นดว้ย) 

4.150 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

3. บริษัทมีการจัดหลักสูตรหรือจัดท าแผนการฝึกอบรม
ประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมายกิจกรรม 5ส.  

4.160 
(เห็นดว้ย) 

4.136 
(เห็นดว้ย) 

4.040 
(เห็นดว้ย) 

4.125 
(เห็นดว้ย) 

4. บริษัทมีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม และ
ปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป 

4.160 
(เห็นดว้ย) 

4.114 
(เห็นดว้ย) 

4.120 
(เห็นดว้ย) 

3.875 
(เห็นดว้ย) 

5. บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืน 
เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนกังาน 

4.120 
(เห็นดว้ย) 

4.143 
(เห็นดว้ย) 

4.160 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

รวมการฝึกอบรมกจิกรรม5ส. 
4.152 

(เห็นดว้ย) 
4.133 

(เห็นดว้ย) 
4.072 

(เห็นดว้ย) 
4.000 

(เห็นดว้ย) 
 

 จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ พนกังานสังกดัฝ่ายส านกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัการ
ฝีกอบรมกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.152) และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ บริษัท
สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย4.200) บริษทัมีการจดั
หลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 
4.160) บริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมคร้ัง
ต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.160) เท่ากัน บริษัทมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
กิจกรรม 5ส.ให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.120) บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกบักิจกรรม
อ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นตน้ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.120) 
เท่ากนั  

 พนกังานสังกดัฝ่ายผลิต มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการฝีกอบรมกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.133) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ บริษทัสนบัสนุนให้พนกังานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 
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5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.150) บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม  5ส. ควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืน เช่น 
KAISEN, ISO, LEAN เป็นตน้ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.143) บริษทัมี
การจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรม 5ส. 
(ค่าเฉล่ีย 4.136) บริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ให้กบั
พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.121) และบริษัทมีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม และปรับปรุง
หลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.114)   

 พนักงานสังกดัฝ่ายคุณภาพ QC มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการฝีกอบรมกิจกรรม 5ส.โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.072) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ บริษทัมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไป
กับกิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นต้น เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.160) บริษทัมีการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรม และปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรม
คร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.120) บริษทัมีการน าวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม   
5ส.ให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.040) บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ี
สนองต่อวตัถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.040) เท่ากัน และบริษัทสนับสนุนให้
พนกังานเขา้ร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.000) 

 พนักงานสังกัดฝ่ายแม่พิมพ์ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการฝีกอบรมกิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมในอยู่ระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.000) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ บริษทัมีการจดัหลกัสูตรหรือจดัท าแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีท่ีสนองต่อวตัถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.125) บริษทัมีการน า
วิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.000) บริษทั
สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.000) บริษัทมีการ
ฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืน เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็นตน้ เพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.000) เท่ากัน และบริษัทมีการติดตามประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรม และปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.875) 
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ตารางที ่4.49  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นการประเมินผลการท า 
กิจกรรม 5ส. จ  าแนกตามสังกดั 

การประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 

สังกดั 
ฝ่ายส านักงาน 

 
(25) 

ฝ่ายผลติ 
 

(140) 

ฝ่าย
คุณภาพ 

QC 
(25) 

ฝ่าย
แม่พมิพ์ 

(8) 

1. ท่านคิดว่าหลังจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การ
ท างานของท่านมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.160 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

4.280 
(เห็นดว้ย) 

4.125 
(เห็นดว้ย) 

2. หลังจากท ากิจกรรม5ส.ตัวท่ี 1 สะสางท าให้ท่าน
เสียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง 

4.320 
(เห็นดว้ย) 

4.179 
(เห็นดว้ย) 

4.120 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

3. หลังจากท ากิจกรรม 5ส.ตัวท่ี 2 สะดวกท าให้ท่าน
ตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน  

4.360 
(เห็นดว้ย) 

4.243 
(เห็นดว้ย) 

4.200 
(เห็นดว้ย) 

4.125 
(เห็นดว้ย) 

4.  หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตัวท่ี 3 สะอาดท าให้ท่าน
รู้สึกว่าบรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.360 
(เห็นดว้ย) 

4.343 
(เห็นดว้ย) 

4.160 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

5.  หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้ท่าน
รู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และมี
แผนการปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน 

4.360 
(เห็นดว้ย) 

4.300 
(เห็นดว้ย) 

4.280 
(เห็นดว้ย) 

4.000 
(เห็นดว้ย) 

6. บริษัทมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนด
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาความรู้ใน
การปฏิบติังานของพนกังาน 

4.440 
(เห็นดว้ย) 

4.271 
(เห็นดว้ย) 

4.080 
(เห็นดว้ย) 

4.250 
(เห็นดว้ย) 

รวมการประเมนิผลการท ากจิกรรม 5ส. 
4.333 

(เห็นดว้ย) 
4.264 

(เห็นดว้ย) 
4.187 

(เห็นดว้ย) 
4.125 

(เห็นดว้ย) 
 

 จากตารางท่ี 4.49 พบว่า พนักงานสังกัดฝ่ายส านักงาน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.333) และเม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย ไดแ้ก่ บริษทัมี
วธีิการตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการปฏิบติังาน
ของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.440) หลังจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ผูต้อบแบบสอบถาม
ตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.360) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้ผูต้อบ
แบบสอบถามรู้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.360) 
หลังจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกอยากมาท างาน มีความ
กระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.360) เท่ากนั หลงัจากท ากิจกรรม 
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5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าใหเ้สียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 4.320) และหลงัจาก
การท ากิจกรรม 5ส.ท าใหก้ารท างานของท่านมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.160) 

 พนกังานสังกดัฝ่ายผลิต มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.264) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ี
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้
ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 
4.343) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสัยท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกอยากมาท างาน มี
ความกระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างานไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.300) บริษทัมีวิธีการตรวจ
ประเมินโดยมีการก าหนดตัวช้ีวดัท่ีชัดเจน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานของ
พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.271) หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานของท่านมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.250) หลังจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน 
(ค่าเฉล่ีย 4.243) และหลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้เสียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือ
ส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 4.179) 

 พนกังานสังกดัฝ่ายคุณภาพ QC มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการประเมินผลการท ากิจกรรม   
5ส.  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.187) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยั
ยอ่ยท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 สร้าง
นิสัยท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการ
ท างานไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.280) หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานของผูต้อบแบบสอบถาม
ประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.280) เท่ากนั หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 2 สะดวกท าให้ตรวจสอบ
ส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.200) หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
รู้สึกว่าบรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.160) หลงัจากท า
กิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้เสียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 4.120) และ
บริษทัมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.080)     

 สังกดัฝ่ายแม่พิมพ ์มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.125) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังาน
มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 3 สะอาดท าให้ผูต้อบ
แบบสอบถามรู้สึกวา่บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.250) 
บริษทัมีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.250) เท่ากนั หลงัจากการท ากิจกรรม 5ส.ท าให้การท างานของ
พนักงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.125) หลังจากท ากิจกรรม 5ส.ตัวท่ี 2 สะดวกท าให้
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ตรวจสอบส่ิงของต่างๆง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.125) เท่ากนั หลงัจากท ากิจกรรม5ส.ตวัท่ี 1 สะสางท าให้
เสียเวลาในการคน้หาเอกสารหรือส่ิงของนอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 4.000) และหลงัจากท ากิจกรรม 5ส.ตวัท่ี 5 
สร้างนิสัยท าให้พนกังานรู้สึกอยากมาท างาน มีความกระตือรือร้น และมีแผนการปรับปรุงการท างาน
ไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.000) 
 
 

ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะในการท ากจิกรรม 5ส. ของพนักงานบริษัท เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั  
 

พนักงานได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการท ากิจกรรม 5ส. ของพนักงานบริษทั เค เพาเดอร์
เมทลั จ ากดั ดงัน้ี 

1. ควรมีการสนบัสนุนใหพ้นกังานท ากิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ืองใหม้ากท่ีสุด 
2. ควรจดักิจกรรมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมมากข้ึน 
3. ควรมีการกระตุน้ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.อยา่งต่อเน่ือง 
4. ควรจะมีการจดัไปศึกษาดูงานบริษทัอ่ืนๆเพื่อไดก้ารเรียนรู้มากข้ึน 
5. ควรอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส.ใหม้ากยิง่ข้ึน  


