บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ กษา เรื่ อง ความคิ ดเห็ นของพนัก งานที่ มี ต่อกิ จกรรม 5ส.ของบริ ษทั เค เพาเดอร์
เมทัล จากัด ได้เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และแสดงผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ข ้อ มู ล จากการเก็ บ
แบบสอบถามจากพนัก งานจานวน 198 ราย การแสดงผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ลแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับ การศึ กษา ระยะเวลาการท างานในบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด ตาแหน่ งงานปั จจุ บ นั และ
สังกัด
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ลเกี่ ยวกับความคิ ดเห็ น ของพนักงานที่ มี ต่อการทากิ จกรรม 5ส. ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 6 ด้าน คือ ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส. ด้าน
การมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม 5 ส. ด้านการรั บ รู ้ ข่ าวประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรม 5ส. ด้า นการฝึ กอบรม
กิจกรรม 5ส. และด้านการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.
ส่ วนที่ 3 ระดับความคิดเห็ นพนักงานบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัดในการทากิ จกรรม
5ส.จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึ กษา ระยะเวลาการทางานในบริ ษทั ตาแหน่ งงานปั จจุบ นั และ
สังกัด
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ทางานในบริษัท เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด ตาแหน่ งงานปัจจุบัน และสั งกัด
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน และร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
97
101
198
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ร้ อยละ
48.99
51.01
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.01 และเป็ นเพศชาย จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.99 ของจานวนพนักงานทั้งหมด
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน และร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
อายุ 20 ปี หรื อต่ากว่า
อายุ 21-30 ปี
อายุ 31-40 ปี
อายุ 41-50 ปี
รวม

จานวน
15
95
72
16
198

ร้ อยละ
7.58
47.98
36.36
8.08
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี มากที่สุด จานวน 95 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 47.98 รองลงมา คื อ อายุ 31-40 ปี จ านวน 72 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.36 อายุ 41-50 ปี
จานวน 16 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 8.08 และ อายุ 20 ปี หรื อ ต่ ากว่า จานวน 15 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 7.58
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน และร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาโท
รวม

จานวน
157
37
4
198

ร้ อยละ
79.29
18.69
2.02
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน
157 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.29 รองลงมา คื อ ปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ า จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.69 และปริ ญญาโท จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.02 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน และร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาการทางานใน
บริ ษทั ฯ
ระยะเวลาการทางานในบริษัทฯ

จานวน
106
51
32
7
2
198

ต่ากว่า 3 ปี
3-6 ปี
7-10 ปี
11-14 ปี
15 ปี ขึ้นไป
รวม

ร้ อยละ
53.54
25.76
16.16
3.54
1.01
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่ มีระยะเวลาการทางานในบริ ษทั ต่ ากว่า 3 ปี
มากที่ สุ ด จานวน 106 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.54 รองลงมา คื อ 3-6 ปี จานวน 51 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
25.76 ระยะเวลาการทางานในบริ ษทั 7-10 ปี จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.16 ระยะเวลาการทางาน
ในบริ ษทั 11-14 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.54 และ ระยะเวลาการทางานในบริ ษทั 15 ปี ขึ้นไป
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.01 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวน และร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน

จานวน
177
7
5
9
198

พนักงาน
ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ าย/แผนก
หัวหน้าฝ่ าย
หัวหน้าแผนก
รวม

ร้ อยละ
89.39
3.54
2.53
4.55
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่ มีตาแหน่งงานเป็ นพนักงาน มากที่สุด จานวน
177 คน คิดเป็ นร้ อยละ 89.39 รองลงมา คือ หัวหน้าแผนก จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.55 ผูช้ ่ วย
หัวหน้าฝ่ าย/แผนก จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.54 และหัวหน้าฝ่ าย จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.53 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน และร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสังกัด
สั งกัด

จานวน
25
140
25
8
198

ฝ่ ายสานักงาน
ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายคุณภาพ QC
ฝ่ ายแม่พิมพ์
รวม

ร้ อยละ
12.63
70.71
12.63
4.04
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่ สังกัดฝ่ ายผลิ ตมากที่สุด จานวน 140 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 70.71 รองลงมา สั งกัด ฝ่ ายส านัก งาน จานวน 25 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 12.63 สั ง กัดฝ่ าย
คุณภาพ QC จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.63 และสังกัดฝ่ ายแม่พิมพ์ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.04 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นปัจจัยด้ านองค์ กรทีม่ ีต่อการทากิจกรรม 5 ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์ เมทัล
จากัด
ตารางที่ 4.7 สรุ ปค่าเฉลี่ย และความคิดเห็นปั จจัยด้านองค์กรที่มีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั เค เพา
เดอร์ เมทัล จากัด
การดาเนินกิจกรรม 5ส.ของบริษัทฯ
ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.
การรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.
การฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.
การประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่ รวม
4.222
4.335
4.317
4.058
4.122
4.258
4.219

แปลผล
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้ วย

ลาดับ
4
1
2
6
5
3

จากตารางที่ 4.7 พบว่า พนักงานให้ความคิ ดเห็ นต่อ ปั จจัยด้านองค์กรที่ มีต่อการท า
กิ จกรรม 5ส. ของบริ ษ ัท เค เพาเดร์ เมทัล จ ากัด โดยรวมในระดับ เห็ น ด้ว ย (ค่ า เฉลี่ ย 4.219) โดย
เรี ยงล าดับ ความคิ ดเห็ น ในแต่ ล ะด้าน ดังนี้ ด้านความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ กิ จกรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย
4.335) ด้านการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.317) ด้านการประเมินผลการทากิ จกรรม 5ส.
(ค่ า เฉลี่ ย 4.258) ด้า นความมุ่ ง มั่น ของผู้บ ริ ห าร (ค่ า เฉลี่ ย 4.222) ด้านการฝึ กอบรมกิ จ กรรม 5ส.
(ค่าเฉลี่ย 4.122) และ ด้านการรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.058)
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ตารางที่ 4.8 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความมุ่งมัน่ ของ
ผูบ้ ริ หาร
ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

ไม่ เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
-

ระดับความคิดเห็น
ไม่ เห็น
เฉยๆ
เห็นด้วย
ด้วย

1. ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิด
1
19
และประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส.
0.51 % 9.60 %
จึ งจั ด ให้ เป็ น ส่ วน ห นึ่ งข อ ง
นโยบายบริ ษั ท ฯ และมี ก าร
ถ่ า ย ท อ ด จั ด ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้
พนักงาน
2. ผู ้บ ริ หารมี ค วามตั้ง ใจและ
18
มุ่งมัน่ ที่ จะน ากิ จกรรม 5 ส. มา
9.09 %
ใช้ในบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี
3. ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร ก า ห น ด
14
นโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ และ
7.07 %
เป้ าหมาย ตลอดจนมีการอธิ บาย
และสื่ อสารให้ พ นัก งานในการ
ทากิจกรรม 5 ส. อย่างชัดเจน
4. ผู้ บ ริ หารมี ก ารสร้ า งขวัญ
2
24
กาลังใจ และแนะนาให้พนักงาน
1.01 % 12.12 %
เข้ า ร่ วมกิ จก รรม 5 ส . อย่ า ง
จริ งจัง และต่อเนื่ อง
5. ผู้บ ริ ห ารน านโยบายการท า
1
20
กิ จ กรรม 5 ส. ไปด าเนิ นการ 0.51 %
10.10 %
ตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา
และรั บ ฟั งปั ญ หาข้อ เสนอแนะ
จากพนักงาน
6. ผู้บ ริ หารมี ก ารติ ด ตาม และ
27
ประเมินผลการทากิ จกรรม 5 ส.
13.64 %
ในบริ ษทั ฯ
7. ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือและ
29
สนับสนุ นการทากิ จกรรม 5 ส.
14.65 %
ในบริ ษทั ฯ
รวมด้ านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
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เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่า
เฉลีย่

แปล
ผล

ลาดับ

107
54.04 %

71
35.86 %

4.253

เห็นด้วย

2

119
60.10 %

61
30.81 %

4.217

เห็นด้วย

3

111
56.06 %

73
36.87 %

4.298

เห็นด้วย

1

108
54.55 %

64
32.32 %

4.172

เห็นด้วย

6

116
58.59 %

61
30.81 %

4.192

เห็นด้วย

4

107
54.04 %

64
32.32 %

4.187

เห็นด้วย

5

97
48.99 %

72
36.36 %

4.217

เห็นด้วย

3

4.222

เห็นด้วย

จากตารางที่ 4.8 พบว่า พนัก งานมี ระดับ ความคิ ดเห็ น ต่ อปั จจัย ด้านความมุ่ งมัน่ ของ
ผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.222) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าปั จจัย
ย่อยที่พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ เห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
และเป้ าหมาย ตลอดจนมี การอธิ บ าย และสื่ อสารให้ พ นัก งานในการท ากิ จกรรม 5ส. อย่างชัดเจน
(ค่าเฉลี่ย 4.298) ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส. จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของนโยบายบริ ษ ทั ฯ และมี การถ่ ายทอด จัดฝึ กอบรมให้ พ นักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.253)ผูบ้ ริ หารมีความ
ตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่ จะนากิ จกรรม 5ส. มาใช้ในบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ ย 4.217) และผูบ้ ริ หารให้
ความร่ วมมือและสนับสนุ นการทากิจกรรม 5ส. ในบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.217) ผูบ้ ริ หารนานโยบายการ
ทากิ จกรรม 5ส. ไปดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา และรั บ ฟั งปั ญ หาข้อเสนอแนะจาก
พนักงาน (ค่ าเฉลี่ ย 4.192) ผูบ้ ริ หารมี การติ ดตาม และประเมิ นผลการท ากิ จกรรม 5ส. ในบริ ษ ทั ฯ
(ค่าเฉลี่ ย 4.187) และผูบ้ ริ หารมีการสร้ างขวัญกาลังใจ และแนะนาให้พนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรม 5ส.
อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.172)
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ตารางที่ 4.9 แสดงจานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ ย ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส.
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับ
กิจกรรม 5 ส.

ไม่ เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
-

ระดับความคิดเห็น
ไม่ เห็น
เฉยๆ
เห็นด้วย
ด้วย

1. ท่านคิดว่า กิจกรรม 5 ส. เป็ น
19
กิ จกรรมที่ ช่ วยสร้ างนิ สัย สร้ าง
9.60 %
คนที่มีคุณภาพ
2. ท่ านคิ ด ว่ากิ จกรรม 5 ส. จะ
26
ช่ วยท าให้ ส ภาแวดล้อ มในการ
13.13 %
ทางานดีข้ ึน
3. ท่านคิดว่ากิ จกรรม 5 ส. ช่ วย
19
ทาให้เครื่ องมือ เครื่ องใช้มีความ
9.60 %
พร้อมในการทางานมากขึ้น
4. ท่านคิ ดว่า กิ จกรรม 5 ส. จะ
1
27
ช่ วยเพิ่ ม ผล ผลิ ต สิ น ค้ า แ ล ะ
0.51 % 13.64 %
สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั ฯ
5. ท่านคิดว่า กิจกรรม 5 ส. ช่วย
20
ลดการเสี ยของเครื่ องจัก ร ช่ ว ย
10.10 %
ยืดอายุเครื่ องจักร
6. ท่านคิ ดว่า กิ จกรรม 5 ส. ทา
20
ให้ ก ลุ่ ม ตัวอย่างมี ค วามสะดวก
10.10 %
รวดเร็ วมากขึ้น และใช้ทรัพยากร
คุม้ ค่าที่สุด
7. ท่านคิดว่า กิจกรรม 5 ส. ช่วย
20
่
จัดสิ่ งของให้ งายต่อการใช้ เก็บ
10.10 %
ไว้ในสภาพดี และใช้ทรัพยากร
คุม้ ค่าที่สุด
8. ท่านคิ ด ว่า กิ จกรรม 5 ส. จะ
21
ช่ ว ยให้ เกิ ด การรั ก ษาความเป็ น
10.61 %
ระเบี ย บ เรี ยบร้ อ ยในสถานที่
ทางาน
9. ท่านคิดว่ากิ จกรรม 5 ส. เป็ น
18
การพัฒนาคุณภาพของพนักงาน
9.09 %
ค ว า ม เป็ น ร ะ เบี ย บ ค ว า ม
ปลอดภัย ในการท างาน และ
สร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
รวมความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5 ส.
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เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่า
เฉลีย่

แปล
ผล

ลาดับ

85
42.93 %

94
47.47 %

4.379

เห็นด้วย

3

80
40.40 %

92
46.46 %

4.333

เห็นด้วย

5

85
42.93 %

94
47.47 %

4.379

เห็นด้วย

3

105
53.03 %

65
32.83 %

4.182

เห็นด้วย

8

98
49.49 %

80
40.40 %

4.303

เห็นด้วย

6

103
52.02 %

75
37.88 %

4.278

เห็นด้วย

7

90
45.45 %

88
44.44 %

4.343

เห็นด้วย

4

76
38.38 %

101
51.01 %

4.404

เห็นด้วย

2

80
40.40 %

100
50.51 %

4.414

เห็นด้วย

1

4.335

เห็นด้วย

จากตารางที่ 4.9 พบว่า พนักงานมี ระดับ ความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับกิจกรรม 5 ส. โดยภาพรวมในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.335) และเมื่อพิจาณาในรายละเอียด
พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีความคิดอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ กิจกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนาคุณภาพ
ของพนัก งาน ความเป็ นระเบี ยบ ความปลอดภัยในการท างาน และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้ก ับ ลู ก ค้า
(ค่าเฉลี่ ย 4.414) กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้เกิ ดการรักษาความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อยในสถานที่ ทางาน
(ค่าเฉลี่ย 4.404) กิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้างนิ สัย สร้างคนที่มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.379) และ
คิดว่ากิ จกรรม 5ส. ช่วยทาให้เครื่ องมือ เครื่ องใช้มีความพร้ อมในการทางานมากขึ้น (ค่าเฉลี่ ย 4.379)
เท่ากัน กิ จกรรม 5ส. ช่ วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้ในสภาพดี และใช้ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่ สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.343) กิ จกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาแวดล้อมในการทางานดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.333) กิจกรรม
5ส. ช่ วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่ วยยืดอายุเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ ย 4.303) กิ จกรรม 5ส. ทาให้กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความสะดวก รวดเร็ วมากขึ้น และใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.278) และกิจกรรม 5ส.
จะช่วยเพิม่ ผลผลิตสิ นค้าและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.182)
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ตารางที่ 4.10 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม 5 ส.
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5 ส.

1. ท่านมีส่วนร่ วมในการทา
กิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นที่ ที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย อ ย่ า ง
สม่าเสมอ
2. ท่ า นตรวจสอบอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ ทุ ก ชนิ ดอยู่ เสมอ
และจัดแก้ไขซ่ อ มแซมทัน ที
หากพบสิ่ งผิดปกติ
3. ท่ านจัด เก็ บ เอกสารตาม
ห ม วด ห มู่ โ ด ย แ บ่ งแ ย ก
ประเภทอย่างชัดเจน

ไม่ เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
ไม่ เห็น
เฉยๆ
เห็นด้วย
ด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่า
เฉลีย่

แปล
ผล

ลาดับ

-

-

20
10.1 %

98
49.5 %

80
40.4 %

4.303

เห็นด้วย

3

-

-

8.59
8.59 %

57.07
57.07 %

34.34
34.34 %

4.258

เห็นด้วย

5

-

-

18
9.09 %

103
52.02 %

77
38.89 %

4.298

เห็นด้วย

4

4. ท่ า น จั ด เก็ บ อุ ป ก ร ณ์
18
สิ่ ง ของในที่ เหมาะสม และ
9.09 %
คานึงถึงหลักความปลอดภัย
5. ท่ า นคิ ด ว่ากิ จ กรรม 5ส.
15
ต้อ งได้รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
7.58 %
ทุ ก ฝ่ ายกิ จ กรรมจึ งจะส าเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
รวมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5 ส.

97
48.99 %

83
41.92 %

4.328

เห็นด้วย

2

89
44.95 %

94
47.47 %

4.399

เห็นด้วย

1

4.317

เห็นด้วย

จากตารางที่ 4.10 พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านการมี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.317) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมื อ
จากทุ ก ฝ่ ายกิ จ กรรมจึ ง จะส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดี (ค่ า เฉลี่ ย 4.399) จัด เก็ บ อุ ป กรณ์ สิ่ ง ของในที่
เหมาะสม และคานึ งถึ งหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ ย 4.328) พนักงานมีส่วนร่ วมในการทากิ จกรรม
5ส. และดู แลพื้ นที่ ที่ ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.303) พนักงานจัดเก็บ เอกสารตาม
หมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.298) และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่ องใช้ทุกชนิ ด
อยูเ่ สมอ และจัดแก้ไขซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ย 4.258)
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ตารางที่ 4.11 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการรับรู ้ข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม5ส.
การรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม5ส.

ระดับความคิดเห็น
ไม่ เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่ เห็น
ด้วย

เฉยๆ

1. ท่ านได้รั บ ข้อ มูล ข่ าวสาร
32
จากสื่ อประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
16.16 %
บริ ษ ัท ฯ เช่ น วารสาร บอร์ ด
ประกาศข่าวสาร เป็ นต้น
2. ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เกี่ ย วกั บ
1
35
กิ จกรรม 5ส. ของบริ ษ ัทที่ น า
0.51 % 17.68 %
ประชาสัมพันธ์มีการปรับปรุ ง
ให้ทนั สมัยตลอดเวลา
3. ท่ าน ได้ ข้ อ มู ล ข่ าวส าร
1
36
ประชาสั มพัน ธ์กิจกรรม 5ส.
0.51 % 18.18 %
จากเพื่อนร่ วมงาน
4. หัวหน้างานของท่านได้นา
32
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติม
16.16 %
เกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.มาชี้แจง
ให้ท่านทราบอยูส่ ม่าเสมอ
5. ท่ านมักมีส่ วนร่ วมในการ
1
55
ประชาสั มพัน ธ์กิจกรรม 5ส.
0.51 % 27.78 %
อยู่เสมอ เช่ น ตอบค าถามชิ ง
รางวัล เป็ นต้น
6. บริ ษทั ฯ มีการ
1
39
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
0.51 % 19.70 %
กิจกรรม 5ส.อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
รวมการรับรู้ ข่าวประชาสั มพันธ์ กจิ กรรม5ส.

ค่า
เฉลีย่

แปล
ผล

ลาดับ

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

106
53.54 %

60
30.30 %

4.141

เห็นด้วย

1

112
56.57 %

50
25.25 %

4.066

เห็นด้วย

4

116
58.59 %

45
22.73 %

4.035

เห็นด้วย

5

111
56.06 %

55
27.78 %

4.116

เห็นด้วย

2

102
51.52 %

40
20.20 %

3.914

เห็นด้วย

6

102
51.52 %

56
28.28 %

4.076

เห็นด้วย

3

4.058

เห็นด้วย

จากตารางที่ 4.11 พบว่ า พนั ก งานมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้า นการรั บ รู ้ ข่ า ว
ประชาสั ม พันธ์ กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.058) และเมื่ อพิ จารณาใน
รายละเอี ย ด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่ พ นัก งานมี ค วามคิ ดเห็ น อยู่ในระดับ เห็ น ด้วย ได้แก่ ได้รับข้อมู ล
ข่าวสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์ ของบริ ษทั ฯ เช่ น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ ย
4.141) หัวหน้างานได้น าข้อมู ล ข่ าวสาร ความรู ้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ กิ จกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ท ราบอยู่
35

สม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.116) บริ ษทั ฯ มี การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิ จกรรม 5ส.อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
(ค่าเฉลี่ย 4.076) ข้อมูลข่าวสาร เกี่ ยวกับ กิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั ที่นา ประชาสัมพันธ์มีการปรับปรุ ง
ให้ทนั สมัยตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ ย 4.066) พนักงานได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5ส.จาก
เพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.035) และมักมี ส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น
ตอบคาถามชิงรางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.914)
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการฝึ กอบรม
กิจกรรม 5 ส.
ระดับความคิดเห็น
การฝึ กอบรมกิจกรรม 5 ส.

ไม่ เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่ เห็น
ด้วย

1. บริ ษทั มีการนาวิทยากรมา
ให้ความรู้และเผยแพร่ ความรู้
เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม 5ส.ให้ กั บ
พนักงาน
2 . บ ริ ษั ท ส นั บ ส นุ น ใ ห้
พนั ก งานเข้ า ร่ วมฝึ กอบรม
กิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง
3. บริ ษ ัท มี ก ารจัด หลัก สู ต ร
หรื อ จัด ท าแผนการฝึ กอบรม
ป ร ะ จ า ปี ที่ ส น อ ง ต่ อ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เป้ า ห ม า ย
กิจกรรม 5ส.
4 . บ ริ ษั ท มี ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลหลังการฝึ กอบรม
และปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรการ
ฝึ กอบรมครั้งต่อไป
5. บ ริ ษั ท มี ก ารฝึ ก อ บ รม
กิ จ กรรม 5ส. ควบคู่ ไ ปกั บ
กิ จ กรรมอื่ น เช่ น KAISEN,
ISO, LEAN เป็ น ต้ น เพื่ อ
พัฒ นาความรู้ ค วามสามารถ
ของพนักงาน

-

เฉยๆ

ค่า
เฉลีย่

แปล
ผล

ลาดับ

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

-

35
107
17.68 % 54.04 %

56
28.28 %

4.106

เห็นด้วย

5

-

-

33
106
16.67 % 53.54 %

59
29.80 %

4.131

เห็นด้วย

2

-

-

31
111
15.66 % 56.06 %

56
28.28 %

4.126

เห็นด้วย

3

-

-

29
118
14.65 % 59.60 %

51
25.76 %

4.111

เห็นด้วย

4

-

1
0.51 %

38
92
19.19 % 46.46 %

67
33.84 %

4.136

เห็นด้วย

1

4.122

เห็นด้ วย

รวมการฝึ กอบรมกิจกรรม 5 ส.
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า พนั ก งานมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้านการฝึ กอบรม
กิจกรรม 5 ส.ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.122) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีความคิดเห็ น อยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ บริ ษทั มี การฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.
ควบคู่ ไ ปกับ กิ จกรรมอื่ น เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อพัฒ นาความรู้ ความสามารถของ
พนักงานมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.136) บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.อย่าง
ต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.131) บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่ ส นองต่ อ
วัตถุ ป ระสงค์เป้ าหมายกิ จกรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.126) บริ ษ ทั มี การจัดหลัก สู ตรหรื อจัดท าแผนการ
ฝึ กอบรมประจาปี ที่สนองต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.111) และบริ ษทั มีการนา
วิทยากรมาให้ความรู ้และเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.106)
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ตารางที่ 4.13 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการประเมินผล
การทากิจกรรม 5ส.
ระดับความคิดเห็น
การประเมินผลการทา
กิจกรรม 5ส.

ไม่ เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่ เห็น
ด้วย

เฉยๆ

1. ท่ านคิ ด ว่าหลัง จากการ
23
ท ากิ จ กรรม 5ส.ท าให้ ก าร
11.62 %
ท า ง า น ข อ ง ท่ า น มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. หลังจากทากิ จกรรม5ส.
1
2
25
ตัว ที่ 1 สะสางท าให้ ท่ า น 0.51 % 1.01 % 12.63 %
เสี ย เว ล าใ น ก าร ค้ น ห า
เอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง
3. หลังจากทากิจกรรม 5ส.
25
ตัว ที่ 2 สะดวกท าให้ ท่ า น
12.63 %
ตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่าย
ขึ้น
4. หลังจากทากิจกรรม 5ส.
23
ตัว ที่ 3 สะอาดท าให้ ท่ า น
11.62 %
รู ้สึ กว่าบรรยากาศที่ ท างาน
สะอาดขึ้ นและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
5. หลังจากทากิจกรรม 5ส.
20
ตัวที่ 5 สร้างนิ สัยทาให้ท่าน
10.10 %
รู ้สึกอยากมาทางาน มีความ
ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น แ ล ะ มี
แ ผ น ก าร ป รั บ ป รุ งก าร
ทางานได้ดีข้ ึน
6. บ ริ ษั ท มี วิ ธี การตรวจ
22
ประเมิ น โดยมี ก ารก าหนด
11.11 %
ตัวชี้วดั ที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่
การพั ฒ นาความรู ้ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รวมการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.
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ค่า
เฉลีย่

แปล
ผล

ลาดับ

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

105
53.03 %

70
35.35 %

4.237

เห็นด้วย

5

102
51.52 %

68
34.34 %

4.182

เห็นด้วย

6

99
50.00 %

74
37.37 %

4.247

เห็นด้วย

4

89
44.95 %

86
43.43 %

4.318

เห็นด้วย

1

100
50.51 %

78
39.39 %

4.293

เห็นด้วย

2

101
51.01 %

75
37.88 %

4.268

เห็นด้วย

3

4.258

เห็นด้ วย

จากตารางที่ 4.13 พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านการประเมินผลการ
ทากิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.258) และเมื่อพิจาณาในรายละเอียด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ เห็นด้วย ได้แก่ หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาด
ทาให้รู้สึกว่าบรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.318) หลังจาก
ท ากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้ างนิ สั ย ท าให้ รู้สึ ก อยากมาท างาน มี ค วามกระตื อ รื อร้ น และมี แผนการ
ปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ ย 4.293) บริ ษทั มีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการกาหนดตัวชี้ วดั ที่
ชัดเจน เพื่ อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ ในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนัก งาน (ค่ าเฉลี่ ย 4.268) หลังจากทา
กิจกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ท่านตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.247) หลังจากการทา
กิ จกรรม 5ส.ท าให้ ก ารท างานของท่ านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น (ค่ า เฉลี่ ย 4.237) และหลังจากท า
กิจกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้ท่านเสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย 4.182)
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ส่ วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นพนักงานบริษัท เค เพาเดอร์ เมทัล จากัดในการทากิจกรรม 5ส.จาแนกตาม
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หารที่
ส่ งผลต่อการดาเนินกิจกรรม 5ส. จาแนกตามเพศ
เพศ (Mean)

ความมุ่งมัน่ ของผู้บริหาร
1. ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5
ส.จึ งจัด ให้เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของนโยบายบริ ษ ัท ฯและมี ก าร
ถ่ายทอด จัดอบรมให้พนักงาน
2. ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่ นากิจกรรม 5ส.มาใช้ใน
บริ ษทั เป็ นอย่างดี
3. ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
ตลอดจนมี การอธิ บ าย และสื่ อ สารให้พนักงานในการท า
กิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน
4. ผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้พนักงาน
เข้าร่ วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง
5. ผู ้บ ริ ห ารน านโยบายการท ากิ จ กรรม 5ส.ไปด าเนิ น การ
ตลอดจน ส่ งเสริ ม ให้ ค าแน ะน า และรั บ ฟั งปั ญ ห า
ข้อเสนอแนะจากพนักงาน
6. ผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และประเมินผลการทากิ จกรรม 5ส.
อย่างต่อเนื่อง
7. ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการทากิจกรรม 5ส.
ในบริ ษทั ฯ
รวมความมุ่งมัน่ ของผู้บริหาร

ชาย (97)
4.268
(เห็นด้วย)

หญิง (101)
4.238
(เห็นด้วย)

4.165
(เห็นด้วย)
4.268
(เห็นด้วย)

4.267
(เห็นด้วย)
4.327
(เห็นด้วย)

4.165
(เห็นด้วย)
4.196
(เห็นด้วย)

4.178
(เห็นด้วย)
4.188
(เห็นด้วย)

4.124
(เห็นด้วย)
4.175
(เห็นด้วย)
4.194
(เห็นด้ วย)

4.248
(เห็นด้วย)
4.257
(เห็นด้วย)
4.249
(เห็นด้ วย)

จากตารางที่ 4.14 พบว่า พนักงานเพศชาย มีระดับความคิดเห็น ในเรื่ องความมุ่งมัน่ ของ
ผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.194) และเมื่อพิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิด
และประโยชน์ข องกิ จกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษ ทั ฯและมี การถ่ ายทอด จัด
อบรมให้พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.268) และ ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุ ประสงค์ และเป้ าหมาย
ตลอดจนมี การอธิ บาย และสื่ อสารให้พนักงานในการทากิ จกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.268 )
เท่ากัน ผูบ้ ริ หารนานโยบายการทากิ จกรรม5ส.ไปดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา และรับ
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ฟั งปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.196 ) ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นการทา
กิจกรรม 5ส. ในบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ ย 4.175) ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่นากิ จกรรม 5ส.มาใช้ใน
บริ ษทั เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.165) และผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้พนักงานเข้า
ร่ วมกิ จกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.165) เท่ ากัน และผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และ
ประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.124)
พนักงานเพศหญิง มีระดับความคิดเห็ น ในเรื่ องความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หารโดยภาพอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.249) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยที่พนักงานมีระดับความ
คิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารก าหนดนโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมาย
ตลอดจนมีก ารอธิ บ าย และสื่ อสารให้พ นักงานในการท ากิ จกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.327)
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่นากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.267 ) ผูบ้ ริ หาร
ให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นการทากิจกรรม 5ส. ในบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.257) ผูบ้ ริ หารมีการติดตาม
และประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.248) ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและ
ประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด จัดอบรมให้
พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.238) ผูบ้ ริ หารนานโยบายการทากิจกรรม 5ส.ไปดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้
คาแนะนา และรับฟั งปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.188) และผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ
กาลังใจ และ แนะนาให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.178)
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ตารางที่ 4.15 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิ ดเห็ นต่อความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กิจกรรม 5ส. จาแนกตามเพศ
เพศ (Mean)

ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.
1. ท่ านคิดว่ากิ จกรรม 5ส. เป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยสร้างนิ สัย สร้ าง
คนที่มีคุณภาพ
2. ท่ านคิ ดว่ากิ จกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาพแวดล้อมในการ
ทางานดีข้ ึน
3. ท่ านคิ ด ว่ากิ จ กรรม 5ส. ช่ ว ยท าให้ เครื่ อ งมื อ / เครื่ อ งใช้ มี
ความพร้อมในการทางานมากขึ้น
4. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสิ นค้าและสามารถ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
5. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่วยยืด
อายุเครื่ องจักร
6. ท่ านคิ ด ว่ากิ จ กรรม 5ส.ท าให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่างมี ค วามสะดวก
รวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด
7. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้
ในสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด
8. ท่ านคิ ด ว่ากิ จ กรรม 5ส. จะช่ ว ยให้ เกิ ด การรั ก ษาความเป็ น
ระเบียบ เรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน
9. ท่านคิดว่ากิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน
ความเป็ นระเบี ยบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.

ชาย (97)
4.351
(เห็นด้วย)
4.330
(เห็นด้วย)
4.351
(เห็นด้วย)
4.124
(เห็นด้วย)
4.289
(เห็นด้วย)
4.247
(เห็นด้วย)
4.340
(เห็นด้วย)
4.351
(เห็นด้วย)
4.381
(เห็นด้วย)

หญิง (101)
4.406
(เห็นด้วย)
4.337
(เห็นด้วย)
4.406
(เห็นด้วย)
4.238
(เห็นด้วย)
4.317
(เห็นด้วย)
4.307
(เห็นด้วย)
4.347
(เห็นด้วย)
4.455
(เห็นด้วย)
4.446
(เห็นด้วย)

4.307
(เห็นด้ วย)

4.362
(เห็นด้ วย)

จากตารางที่ 4.15 พบว่า พนัก งานเพศชาย มี ระดับความคิ ดเห็ น ในเรื่ องความรู้ ความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย (ค่ า เฉลี่ ย 4.307) เมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ เห็นด้วย ได้แก่ กิจกรรม 5ส.
เป็ นการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้างความ
เชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.381) กิ จกรรม 5ส. เป็ นกิ จกรรมที่ช่วยสร้ างนิ สัย สร้างคนที่ มีคุณภาพ
(ค่ าเฉลี่ ย 4.351) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยท าให้เครื่ องมื อ / เครื่ องใช้ มี ค วามพร้ อมในการท างานมากขึ้ น
(ค่ าเฉลี่ ย 4.351) และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้เกิ ดการรั ก ษาความเป็ นระเบี ยบ เรี ย บร้ อยในสถานที่
ทางาน (ค่าเฉลี่ย 4.351) เท่ากัน กิจกรรม 5ส. ช่วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้ในสภาพดีและใช้
ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.340) กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดี ข้ ึ น
(ค่าเฉลี่ ย 4.330) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่ วยยืดอายุเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ ย 4.289)
กิ จกรรม 5ส.ทาให้กลุ่มตัวอย่างมี ความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ ย
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4.247) และกิ จ กรรม 5ส. จะช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต สิ น ค้า และสามารถลดต้น ทุ น ค่ าใช้จ่ ายของบริ ษ ัท ฯ
(ค่าเฉลี่ย 4.124)
พนักงานเพศหญิง มีระดับความคิดเห็น ในเรื่ องความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.362) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส.จะช่วยให้เกิดการรักษาความ
เป็ นระเบี ยบ เรี ยบร้ อยในสถานที่ ท างาน (ค่าเฉลี่ ย 4.455) กิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนาคุ ณภาพของ
พนักงาน ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า (ค่าเฉลี่ย
4.446) กิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้างนิ สัย สร้างคนที่มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.406) และกิจกรรม
5ส. ช่ ว ยท าให้ เครื่ อ งมื อ / เครื่ อ งใช้ มี ความพร้ อ มในการท างานมากขึ้ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.406) เท่ ากัน
กิจกรรม 5ส. ช่ วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้ในสภาพดี และใช้ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ ย
4.347) กิจกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.337) กิจกรรม 5ส. ช่วย
ลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่วยยืดอายุเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ย 4.317) กิจกรรม 5ส. ช่วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อ
การใช้ เก็บไว้ในสภาพดี และใช้ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.307) และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วยเพิ่ม
ผลผลิตสิ นค้าและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.238)
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
5ส.จาแนกตามเพศ
เพศ (Mean)

การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.
1. ท่านมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นที่ ที่ ได้รับ
มอบหมายอย่างสม่าเสมอ
2. ท่ านตรวจสอบอุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ทุ ก ชนิ ด อยู่เสมอและจัด
แก้ไขซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ
3. ท่านจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่าง
ชัดเจน
4. ท่านจัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่ เหมาะสม และคานึ งถึงหลัก
ความปลอดภัย
5. ท่ านคิ ดว่ากิ จกรรม 5ส. ต้องได้รับ ความร่ วมมื อจากทุ กฝ่ าย
กิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
รวมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.

ชาย (97)
4.258
(เห็นด้วย)
4.206
(เห็นด้วย)
4.237
(เห็นด้วย)
4.330
(เห็นด้วย)
4.392
(เห็นด้วย)
4.285
(เห็นด้ วย)

หญิง (101)
4.347
(เห็นด้วย)
4.307
(เห็นด้วย)
4.356
(เห็นด้วย)
4.327
(เห็นด้วย)
4.406
(เห็นด้วย)
4.349
(เห็นด้ วย)

จากตารางที่ 4.16 พบว่า พนักงานเพศชาย มีระดับความคิดเห็น ในเรื่ องการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.285) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
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ปั จจัยย่อยที่พนักงานมี ระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส. ต้องได้รับความ
ร่ วมมือจากทุกฝ่ ายกิ จกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (ค่าเฉลี่ย 4.392) การจัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของ
ในที่เหมาะสม และคานึ งถึงหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.330) การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม 5ส.
และดูแลพื้นที่ ที่ ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.258) จัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดย
แบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.237) และ ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุกชนิ ดอยูเ่ สมอและ
จัดแก้ไขซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ย 4.206)
พนักงานเพศหญิง มีระดับความคิดเห็น ในเรื่ องการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส.โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.349) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าปั จจัยย่อยที่พนักงานมี
ระดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วย ได้แ ก่ กิ จกรรม 5ส. ต้องได้รับ ความร่ วมมื อจากทุ ก ฝ่ าย
กิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (ค่าเฉลี่ย 4.406) การจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยก
ประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.356) การมี ส่วนร่ วมในการท ากิ จกรรม 5ส.และดู แลพื้ นที่ ที่ ได้รับ
มอบหมายอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.347) จัดเก็บอุ ปกรณ์ สิ่ งของในที่ เหมาะสม และคานึ งถึ งหลัก
ความปลอดภัย (ค่ าเฉลี่ ย 4.327) และตรวจสอบอุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ทุ ก ชนิ ด อยู่เสมอและจัด แก้ไ ข
ซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ย 4.307)
ตารางที่ 4.17 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม5ส.จาแนกตามเพศ
เพศ (Mean)

การรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม5ส.
1. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น
2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ที่นามาประชาสัมพันธ์ มี
การปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา
3. ท่านได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อน
ร่ วมงาน
4. หัวหน้างานของท่ านได้น าข้อมู ลข่ าวสาร ความรู ้เพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.มาชี้แจงให้ท่านทราบอยูส่ ม่าเสมอ
5. ท่ านมักมี ส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยู่
เสมอ เช่น ตอบคาถามชิงรางวัล เป็ นต้น
6. บริ ษทั ฯ มี การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิ จกรรม 5ส.อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
รวมการรับรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม5ส.
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ชาย (97)
4.392
(เห็นด้วย)
4.134
(เห็นด้วย)
4.052
(เห็นด้วย)
4.000
(เห็นด้วย)
4.062
(เห็นด้วย)
3.959
(เห็นด้วย)
4.053
(เห็นด้ วย)

หญิง (101)
4.406
(เห็นด้วย)
4.149
(เห็นด้วย)
4.079
(เห็นด้วย)
4.069
(เห็นด้วย)
4.168
(เห็นด้วย)
3.871
(เห็นด้วย)
4.063
(เห็นด้ วย)

จากตารางที่ 4.17 พบว่ า พนั ก งานเพศชาย มี ร ะดับ ความคิ ด ในเรื่ อ งการรั บ รู ้ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.053) และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอี ยด พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พ นัก งานมี ระดับ ความคิ ดอยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ ได้รับ ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์ ของบริ ษทั ฯ เช่ น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ ย
4.392) ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส.ที่ น ามาประชาสั ม พัน ธ์ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ท ัน สมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ ย 4.134) พนักงานมักมีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น
ตอบค าถามชิ ง รางวัล เป็ นต้น (ค่ าเฉลี่ ย 4.062) หั วหน้ างานของท่ านได้น าข้อ มู ล ข่ าวสาร ความรู ้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ท่านทราบอยูส่ ม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.052) หัวหน้างานของท่าน
ได้นาข้อมูลข่าวสาร ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ท่านทราบอยูส่ ม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย
4.000) และบริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.959)
พนักงาน เพศหญิง มีระดับความคิดเห็นในเรื่ องการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.063) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ เห็นด้วย ได้แก่ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์
ของบริ ษทั ฯ เช่น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ ย 4.406) พนักงานมักมีส่วนร่ วมใน
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น ตอบคาถามชิ งรางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ ย 4.168) ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.ที่ นามาประชาสัมพันธ์ มี การปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ ย
4.149) ท่านได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.079) หัวหน้า
งานของท่ า นได้น าข้อ มู ล ข่ าวสาร ความรู ้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ กิ จกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ ท่ า นทราบอยู่
สม่ า เสมอ (ค่ า เฉลี่ ย 4.069) และบริ ษั ท ฯ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารกิ จ กรรม 5ส.อย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.871)
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ตารางที่ 4.18 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิ ดเห็ นของการฝึ กอบรมกิ จกรรม5ส.
จาแนกตามเพศ
การฝึ กอบรมกิจกรรม5ส.

เพศ (Mean)

1. บริ ษ ัท มี ก ารน าวิ ท ยากรมาให้ ค วามรู ้ แ ละเผยแพร่ ค วามรู ้
เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน
2. บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.
อย่างต่อเนื่อง
3. บริ ษั ท มี ก ารจัด หลั ก สู ต รหรื อจั ด ท าแผนการฝึ กอบรม
ประจาปี ที่สนองต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมายกิจกรรม 5ส.
4. บริ ษ ัท มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลหลัง การฝึ กอบรม และ
ปรับปรุ งหลักสูตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป
5. บริ ษทั มีการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่น
เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้ น เพื่ อ พั ฒ นาความรู ้
ความสามารถของพนักงาน
รวมการฝึ กอบรมกิจกรรม5ส.

ชาย (97)
4.124
(เห็นด้วย)
4.134
(เห็นด้วย)
4.093
(เห็นด้วย)
4.134
(เห็นด้วย)
4.072
(เห็นด้วย)

หญิง (101)
4.089
(เห็นด้วย)
4.129
(เห็นด้วย)
4.158
(เห็นด้วย)
4.089
(เห็นด้วย)
4.198
(เห็นด้วย)

4.111
(เห็นด้ วย)

4.133
(เห็นด้ วย)

จากตารางที่ 4.18 พบว่า พนักงานเพศชาย มี ระดับความคิ ดเห็ น ในเรื่ องการฝึ กอบรม
กิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ น ด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.111) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ย ด
พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พ นัก งานมี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ บริ ษ ทั สนับ สนุ น ให้
พนั ก งานเข้า ร่ ว มฝึ กอบรมกิ จ กรรม 5ส.อย่า งต่ อ เนื่ อ ง (ค่ า เฉลี่ ย 4.134) และบริ ษ ัท มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลหลังการฝึ กอบรม และปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.134) เท่ากัน
บริ ษทั มีการนาวิทยากรมาให้ความรู้และเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ย
4.124) บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่สนองต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมาย
กิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.093) และบริ ษทั มี การฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิ จกรรมอื่น เช่ น
KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.072)
พนักงานเพศหญิง มีระดับความคิดเห็น ในเรื่ องการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.133) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมี
ระดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย ได้แ ก่ บริ ษ ัท มี ก ารฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส. ควบคู่ ไ ปกับ
กิ จ กรรมอื่ น เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อ พัฒ นาความรู้ ค วามสามารถของพนัก งาน
(ค่าเฉลี่ย 4.198) บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่สนองต่อวัตถุประสงค์
เป้ าหมายกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.158) บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.
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อย่า งต่ อ เนื่ อ ง (ค่ า เฉลี่ ย 4.129) บริ ษ ัท มี ก ารน าวิ ท ยากรมาให้ ค วามรู ้ แ ละเผยแพร่ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ
กิ จกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.089) และบริ ษทั มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึ กอบรม
และปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.089) เท่ากัน
ตารางที่ 4.19 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของปั จจัยด้านการประเมินผลการ
ทากิจกรรม 5ส. จาแนกตามเพศ
เพศ (Mean)

การประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.
1. ท่านคิดว่าหลังจากการทากิจกรรม 5ส.ทาให้การทางานของ
กลุ่มตัวอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. หลังจากทากิจกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้ท่านเสี ยเวลาใน
การค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง
3. หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ท่านตรวจสอบ
สิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น
4. หลังจากท ากิ จ กรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดท าให้ ท่ านรู ้ สึ กว่า
บรรยากาศที่ ท างาน สะอาดขึ้ นและความเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย
5. หลังจากท ากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้ างนิ สัยทาให้ท่ านรู ้ สึ ก
อยากมาท างาน มี ค วามกระตื อ รื อร้ น และมี แ ผนการ
ปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน
6. บริ ษ ัท มี วิธี ก ารตรวจประเมิ น โดยมี ก ารก าหนดตัว ชี้ วดั ที่
ชัดเจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน
รวมการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.

ชาย (97)
4.227
(เห็นด้วย)
4.165
(เห็นด้วย)
4.268
(เห็นด้วย)
4.309
(เห็นด้วย)

หญิง (101)
4.248
(เห็นด้วย)
4.198
(เห็นด้วย)
4.228
(เห็นด้วย)
4.327
(เห็นด้วย)

4.299
(เห็นด้วย)

4.287
(เห็นด้วย)

4.216
(เห็นด้วย)

4.317
(เห็นด้วย)

4.247
(เห็นด้ วย)

4.267
(เห็นด้ วย)

จากตารางที่ 4.19 พบว่า พนักงานเพศชาย มีระดับความคิดเห็น ในเรื่ องการประเมินผล
การทากิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.247) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับ เห็นด้วย ได้แก่ หลังจากทากิ จกรรม 5ส.
ตัวที่ 3 สะอาดทาให้รู้สึกว่าบรรยากาศที่ ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (ค่าเฉลี่ ย
4.309) หลังจากทากิจกรรม 5ส. ตัวที่ 5 สร้างนิสัยทาให้รู้สึ กอยากมาทางาน มีความกระตือรื อร้น และ
มีแผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ ย 4.299) หลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้
ตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.268) ท่านคิดว่าหลังจากการทากิจกรรม 5ส.ทาให้การทางาน
ของพนักงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.227) บริ ษทั มีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการกาหนด
ตัวชี้ วดั ที่ ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ ในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.216) และ
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หลังจากท ากิ จกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางท าให้ท่านเสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง
(ค่าเฉลี่ย 4.165)
พนักงานเพศหญิง มีระดับความคิดเห็น ในเรื่ องการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมในระดับ เห็ น ด้ว ย (ค่ า เฉลี่ ย 4.267) และเมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ด พบว่า ปั จ จัย ย่อ ยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ เห็นด้วย ได้แก่ หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้
รู ้สึกว่าบรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.327) บริ ษทั มีวธิ ี การ
ตรวจประเมินโดยมีการกาหนดตัวชี้ วดั ที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ ในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.317) หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้างนิสัยทาให้รู้สึกอยากมาทางาน มีความ
กระตื อ รื อ ร้ น และมี แ ผนการปรั บ ปรุ ง การท างานได้ดีข้ ึ น (ค่ า เฉลี่ ย 4.287)ท่ านคิ ด ว่าหลังจากการท า
กิจกรรม 5ส.ทาให้การทางานของกลุ่มตัวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ ย 4.248) หลังจากทากิ จกรรม
5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ท่านตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.228) และหลังจากทากิจกรรม
5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้ท่านเสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย 4.198)
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ตารางที่ 4.20 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของ
ผูบ้ ริ หาร จาแนกตามอายุ
ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

1. ผูบ้ ริ ห ารมี ความเข้าใจแนวคิ ด และประโยชน์ข อง
กิ จ กรรม5ส.จึ ง จัด ให้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของนโยบาย
บริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด จัดอบรมให้พนักงาน
2. ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่ นากิ จกรรม 5ส.
มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี
3. ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมาย ตลอดจนมี การอธิ บ าย และสื่ อ สารให้
พนักงานในการทากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน
4. ผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้
พนั ก งานเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม 5ส.อย่า งจริ ง จัง และ
ต่อเนื่อง
5. ผู ้ บ ริ ห ารน าน โยบ ายการท ากิ จกรรม 5ส.ไป
ดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา และรับ
ฟังปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน
6. ผู ้บ ริ หารมี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการท า
กิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง
7. ผู ้บ ริ ห ารให้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น การท า
กิจกรรม 5ส. ในบริ ษทั ฯ
รวมความมุ่งมัน่ ของผู้บริหาร

อายุ20 ปี
หรือต่ากว่า
(15)
4.333
(เห็นด้วย)

อายุ
อายุ 21-30 ปี อายุ 31-40 ปี

อายุ 41-50 ปี

(95)
4.074
(เห็นด้วย)

(72)
4.389
(เห็นด้วย)

(16)
4.625
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)

4.200
(เห็นด้วย)

4.168
(เห็นด้วย)

4.236
(เห็นด้วย)

4.438
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.221
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.563
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)

4.133
(เห็นด้วย)

4.095
(เห็นด้วย)

4.250
(เห็นด้วย)

4.313
(เห็นด้วย)

4.133
(เห็นด้วย)

4.137
(เห็นด้วย)

4.222
(เห็นด้วย)

4.438
(เห็นด้วย)

4.133
(เห็นด้วย)

4.095
(เห็นด้วย)

4.264
(เห็นด้วย)

4.438
(เห็นด้วย)

4.400
(เห็นด้วย)

4.126
(เห็นด้วย)

4.278
(เห็นด้วย)

4.313
(เห็นด้วย)

4.238
(เห็นด้วย)

4.134
(เห็นด้วย)

4.285
(เห็นด้วย)

4.446
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.20 พบว่า พนักงานอายุ 20 ปี หรื อต่ากว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้าน
ความมุ่ งมัน่ ของผูบ้ ริ ห าร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ น ด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.238) และเมื่ อพิ จารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับ เห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารให้
ความร่ วมมื อและสนับสนุ นการทากิ จกรรม 5ส. ในบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ ย 4.400) ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจ
แนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด
จัดอบรมให้พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.333) และผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
ตลอดจนมี การอธิ บาย และสื่ อสารให้พนักงานในการทากิ จกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.333 )
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เท่ากัน ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่ นากิ จกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษ ทั เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ ย 4.200)
ผูบ้ ริ หารมี ก ารสร้ างขวัญ ก าลังใจ และ แนะน าให้ พ นัก งานเข้าร่ วมกิ จกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และ
ต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 4.133) ผูบ้ ริ หารนานโยบายการทากิ จกรรม 5ส.ไปดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้
คาแนะนา และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.133) และผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และ
ประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.133) เท่ากัน
พนักงานอายุ 21-30 ปี มีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.134) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุ ประสงค์
และเป้ าหมาย ตลอดจนมี ก ารอธิ บ าย และสื่ อ สารให้ พ นัก งานในการท ากิ จกรรม5ส.อย่างชัด เจน
(ค่าเฉลี่ย 4.221) ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่นากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย
4.168) ผูบ้ ริ หารนานโยบายการทากิ จกรรม 5ส.ไปดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา และรับ
ฟั งปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.137)ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นการทา
กิจกรรม 5ส. ในบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ ย 4.126) ผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้พนักงาน
เข้าร่ วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 4.095) ผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และประเมินผล
การท ากิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่ าเฉลี่ ย 4.095) เท่ ากัน และผูบ้ ริ ห ารมี ความเข้าใจแนวคิ ดและ
ประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด จัดอบรมให้
พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.074)
พนักงานอายุ 31-40 ปี มี ระดับ ความคิ ดเห็ นต่อต่อปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.285) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ เห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์
ของกิ จกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด จัดอบรมให้พนักงาน
(ค่าเฉลี่ ย 4.389) ผูบ้ ริ หารมี การกาหนดนโยบาย วัตถุ ประสงค์ และเป้ าหมาย ตลอดจนมีการอธิ บาย
และสื่ อสารให้พนักงานในการทากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.333) ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือ
และสนับสนุ นการทากิ จกรรม 5ส.ในบริ ษทั (ค่าเฉลี่ ย 4.278) ผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และประเมินผล
การทากิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.264) ผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้
พนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.250) ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจและ
มุ่งมัน่ ที่ นากิ จกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ ย 4.236) และผูบ้ ริ หารนานโยบายการทา
กิจกรรม 5ส.ไปดาเนินการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา และรับฟังปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน
(ค่าเฉลี่ย 4.222)
พนักงานอายุ 41-50 ปี มี ระดับ ความคิ ดเห็ นต่อต่อปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.446) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่
50

พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับ เห็ นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและ
ประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด จัดอบรมให้
พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.625) และระดับเห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมาย ตลอดจนมีการอธิ บาย และสื่ อสารให้พนักงานในการทากิ จกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย
4.563) ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่นากิ จกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ ย 4.438)
ผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 4.438) ผูบ้ ริ หารนา
นโยบายการท ากิ จ กรรม 5ส.ไปด าเนิ น การตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ ค าแนะน า และรั บ ฟั ง ปั ญ หา
ข้อเสนอแนะจากพนัก งาน (ค่ าเฉลี่ ย 4.438) เท่ ากัน ผูบ้ ริ ห ารมี การติ ดตาม และประเมิ นผลการท า
กิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.313) ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นการทากิ จกรรม
5ส. ในบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.313) เท่ากัน
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ตารางที่ 4.21 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. จาแนกตามอายุ
อายุ
อายุ 21-30 ปี

อายุ 31-40 ปี

อายุ 41-50 ปี

1. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้างนิสยั
สร้างคนที่มีคุณภาพ

อายุ20 ปี
หรือต่ากว่า
(15)
4.400
(เห็นด้วย)

(95)
4.284
(เห็นด้วย)

(16)
4.313
(เห็นด้วย)

2. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาพแวดล้อม
ในการทางานดีข้ ึน

4.400
(เห็นด้วย)

4.221
(เห็นด้วย)

(72)
4.514
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)
4.431
(เห็นด้วย)

3. ท่ า นคิ ด ว่ า กิ จ กรรม 5ส. ช่ ว ยท าให้ เครื่ องมื อ /
เครื่ องใช้ มีความพร้อมในการทางานมากขึ้น

4.267
(เห็นด้วย)

4.263
(เห็นด้วย)

4. ท่ านคิ ด ว่ากิ จ กรรม 5ส. จะช่ วยเพิ่ ม ผลผลิ ต สิ น ค้า
และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
5. ท่ าน คิ ดว่ า กิ จกรรม 5ส . ช่ วยลด การเสี ยข อ ง
เครื่ องจักร ช่วยยืดอายุเครื่ องจักร
6. ท่ า นคิ ด ว่ า กิ จ กรรม 5ส.ท าให้ พ นั ก งานมี ค วาม
สะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด
7. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการ
ใช้ เก็บไว้ในสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด
8. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความ
เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน

4.000
(เห็นด้วย)

9. ท่านคิดว่ากิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนาคุณภาพของ
พนักงาน ความเป็ นระเบี ยบ ความปลอดภัยในการ
ทางาน และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า

ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.

ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.

4.126
(เห็นด้วย)

4.514
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)
4.250
(เห็นด้วย)

4.500
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )
4.563
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)
4.375
(เห็นด้วย)

4.133
(เห็นด้วย)

4.232
(เห็นด้วย)

4.417
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

4.267
(เห็นด้วย)

4.189
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.274
(เห็นด้วย)

4.417
(เห็นด้วย)

4.438
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.337
(เห็นด้วย)

4.438
(เห็นด้วย)

4.467
(เห็นด้วย)

4.337
(เห็นด้วย)

4.500
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)
4.514
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)

4.289
(เห็นด้วย)

4.251
(เห็นด้วย)

4.437
(เห็นด้วย)

4.417
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย

จากตารางที่ 4.21 พบว่า พนักงานอายุ 20 ปี หรื อต่ ากว่า มี ระดับความคิ ดเห็ นต่อปั จจัย
ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.289) และ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ เห็นด้วย ได้แก่
กิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน
และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.467) กิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้ างนิ สัย สร้าง
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คนที่ มี คุณ ภาพ (ค่ าเฉลี่ ย 4.400) และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วยท าให้ส ภาพแวดล้อมในการท างานดี ข้ ึ น
(ค่ า เฉลี่ ย 4.400) เท่ า กัน กิ จ กรรม 5ส. ช่ ว ยจัด สิ่ ง ของให้ ง่ า ยต่ อ การใช้ เก็ บ ไว้ใ นสภาพดี แ ละใช้
ทรั พ ยากรคุ ้มค่ าที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.333) และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้เกิ ดการรั กษาความเป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้ อยในสถานที่ ท างาน (ค่าเฉลี่ ย 4.333) เท่ ากัน กิ จกรรม 5ส. ช่ วยท าให้เครื่ องมื อ / เครื่ องใช้ มี
ความพร้ อมในการท างานมากขึ้ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.267) กิ จกรรม 5ส.ท าให้กลุ่ มตัวอย่างมี ความสะดวก
รวดเร็ ว มากขึ้ น และใช้ท รั พ ยากรคุ ้ม ค่ า ที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 4.267) กิ จ กรรม 5ส. ช่ ว ยลดการเสี ย ของ
เครื่ องจักร ช่ วยยืดอายุเครื่ องจักร (ค่ าเฉลี่ ย 4.133) และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วยเพิ่ มผลผลิ ตสิ นค้าและ
สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.000)
พนัก งานอายุ 21-30 ปี มี ระดับ ความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัยด้านความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.251) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานมี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนา
คุณภาพของพนักงาน ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กบั
ลู ก ค้า (ค่ า เฉลี่ ย 4.337) และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้ เกิ ด การรั ก ษาความเป็ นระเบี ย บ เรี ย บร้ อยใน
สถานที่ ท างาน (ค่ าเฉลี่ ย 4.337) เท่ า กัน กิ จ กรรม 5ส. เป็ นกิ จกรรมที่ ช่ ว ยสร้ า งนิ สั ย สร้ า งคนที่ มี
คุ ณ ภาพ (ค่ าเฉลี่ ย 4.284) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยจัด สิ่ ง ของให้ ง่ า ยต่ อ การใช้ เก็ บ ไว้ในสภาพดี แ ละใช้
ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.274) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยทาให้เครื่ องมื อ / เครื่ องใช้ มี ความพร้ อมใน
การทางานมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.263) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่วยยืดอายุเครื่ องจักร
(ค่าเฉลี่ ย 4.232) กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดี ข้ ึน (ค่าเฉลี่ ย 4.221) และ
กิจกรรม 5ส.ทาให้พนักงานมีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.189)
พนัก งานอายุ 31-40 ปี มี ระดับ ความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัย ด้านความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ
กิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.437) และมื่อพิจารณาในรายละเอียดย่อย
พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ได้แก่ กิจกรรม 5ส. เป็ น
การพัฒนาคุ ณ ภาพของพนัก งาน ความเป็ นระเบี ยบ ความปลอดภัย ในการท างาน และสร้ างความ
เชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.514) กิ จกรรม 5ส. เป็ นกิ จกรรมที่ช่วยสร้ างนิ สัย สร้างคนที่ มีคุณภาพ
(ค่าเฉลี่ย 4.514) และกิ จกรรม 5ส. ช่ วยทาให้เครื่ องมือ / เครื่ องใช้ มีความพร้อมในการทางานมากขึ้น
(ค่ าเฉลี่ ย 4.514) เท่ ากัน และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้ เกิ ดการรั ก ษาความเป็ นระเบี ย บ เรี ยบร้ อยใน
สถานที่ทางาน (ค่าเฉลี่ย 4.500) และมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ได้แก่ กิจกรรม 5ส. จะช่วย
ทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดี ข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.431) กิ จกรรม 5ส. ช่วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร
ช่ วยยืดอายุเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ ย 4.417) และช่ วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้ในสภาพดี และใช้
ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.417) เท่ากัน กิ จกรรม 5ส.ทาให้พนักงานมีความสะดวกรวดเร็ วมาก
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ขึ้ นและใช้ท รั พ ยากรคุ ้ม ค่ าที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย 4.375) และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วยเพิ่ ม ผลผลิ ต สิ น ค้าและ
สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.250)
พนักงานอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.417) และเมื่อพิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย
ย่อ ยที่ พ นัก งานมี ระดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ เห็ น ด้ว ยอย่างยิ่ ง ได้แก่ กิ จกรรม 5ส. ช่ วยท าให้
เครื่ องมือ / เครื่ องใช้ มีความพร้อมในการทางานมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.563) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยทา
ให้ ส ภาพแวดล้อมในการท างานดี ข้ ึ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.500) และมี ระดับความคิ ดเห็ นในระดับ เห็ นด้วย
ได้แก่ กิ จกรรม 5ส. ช่ วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่ อการใช้ เก็ บไว้ในสภาพดี และใช้ท รั พ ยากรคุ ้มค่ าที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ ย 4.438) กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้เกิ ดการรักษาความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อยในสถานที่ทางาน
(ค่าเฉลี่ ย 4.438) เท่ากัน กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยเพิ่มผลผลิ ตสิ นค้าและสามารถลดต้นทุ นค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.375) กิ จกรรม 5ส. ช่วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่วยยืดอายุเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ ย
4.375) กิจกรรม 5ส.ทาให้พนักงานมีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด กิจกรรม
5ส. เป็ นการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.375) เท่ากัน และกิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้างนิสัย สร้าง
คนที่มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.313)
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ตารางที่ 4.22 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม 5ส.จาแนกตามอายุ
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.

อายุ
อายุ20 ปี หรือ
ต่ากว่า
(15)
4.333
(เห็นด้วย)

อายุ 21-30 ปี

อายุ 31-40 ปี

อายุ 41-50 ปี

(95)
4.211
(เห็นด้วย)

(72)
4.375
(เห็นด้วย)

4.267
(เห็นด้วย)

4.221
(เห็นด้วย

4.319
(เห็นด้วย)

(16)
4.500
(เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ )
4.188
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.253
(เห็นด้วย)

4.306
(เห็นด้วย)

4.533
4. ท่านจัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และ
(เห็นด้วยอย่าง
คานึงถึงหลักความปลอดภัย

4.221
(เห็นด้วย)

4.417
(เห็นด้วย)

5. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมือ
จากทุ ก ฝ่ ายกิ จ กรรมจึ งจะส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้
ด้วยดี

ยิง่ )
4.400
(เห็นด้วย)

4.326
(เห็นด้วย

4.500
(เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ )

4.375
(เห็นด้วย)

4.373
(เห็นด้วย)

4.246
(เห็นด้วย)

4.383
(เห็นด้วย)

4.388
(เห็นด้วย)

1. ท่านมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม 5ส.และดูแล
พื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ
2. ท่ านตรวจสอบอุป กรณ์ เครื่ องใช้ทุก ชนิ ดอยู่
เสมอและจัดแก้ไขซ่ อมแซมทันที หากพบสิ่ ง
ผิดปกติ
3. ท่านจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยก
ประเภทอย่างชัดเจน

รวมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.

4.500
(เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ )
4.375
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.22 พบว่า พนักงานอายุ 20 ปี หรื อต่ากว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้าน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.373) และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอี ยด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พ นัก งานมี ระดับความคิดเห็ นในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ การ
จัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และคานึ งถึ งหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ ย 4.533) และมีระดับ
เห็นด้วย ไก้แก่ กิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายกิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
(ค่าเฉลี่ ย 4.400) มี ส่วนร่ วมในการทากิ จกรรม 5ส.และดูแลพื้นที่ ที่ ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ
(ค่ าเฉลี่ ย 4.333) จัดเก็ บ เอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่ งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่ าเฉลี่ ย 4.333)
เท่ ากัน และตรวจสอบอุ ป กรณ์ เครื่ องใช้ทุ ก ชนิ ดอยู่เสมอและจัดแก้ไ ขซ่ อมแซมทัน ที หากพบสิ่ ง
ผิดปกติ (ค่าเฉลี่ย 4.267)
พนักงานอายุ 21-30 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.246) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่
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พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย ได้แก่ กิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุก
ฝ่ ายกิ จกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (ค่าเฉลี่ย 4.326) จัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยก
ประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.253) จัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และคานึ งถึ งหลักความ
ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ ย 4.221) ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุกชนิ ดอยู่เสมอและจัดแก้ไขซ่ อมแซมทันที
หากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ ย 4.221) เท่ากัน และมี ส่วนร่ วมในการทากิ จกรรม 5ส.และดู แลพื้นที่ ที่
ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.211)
พนักงานอายุ 31-40 ปี มีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.
โดยภาพรวมในระดับ เห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.383) และเมื่อพิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัยย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ กิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมือ
จากทุ กฝ่ ายกิ จกรรมจึ งจะส าเร็ จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี (ค่าเฉลี่ ย 4.500) และความคิดเห็ น ระดับเห็ นด้วย
ได้แก่ จัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และคานึ งถึงหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.417) มีส่วน
ร่ ว มในการท ากิ จ กรรม 5ส.และดู แ ลพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งสม่ า เสมอ (ค่ า เฉลี่ ย 4.375)
ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุกชนิ ดอยูเ่ สมอและจัดแก้ไขซ่ อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ย
4.319) และจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.306)
พนักงานอายุ 41-50 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.388) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็ นในระดับเห็ นด้วยอย่างยิง่ ได้แก่ มีส่วนร่ วมในการทากิ จกรรม 5ส.และ
ดูแลพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.500) และจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดย
แบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.500) และความคิดเห็ นระดับเห็ นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส.
ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายกิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (ค่าเฉลี่ย 4.375) กิจกรรม 5ส.
ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายกิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (ค่าเฉลี่ย 4.375) เท่ากัน และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุกชนิ ดอยูเ่ สมอและจัดแก้ไขซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ย
4.188)
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ตารางที่ 4.23 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม5ส.จาแนกตามอายุ
อายุ
การรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม5ส.
1. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ของ
บริ ษทั ฯ เช่น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ น
ต้น
2. ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ยวกั บ กิ จกรรม 5ส.ที่ น ามา
ป ระชาสั ม พั น ธ์ มี การป รั บ ป รุ งให้ ทั น สมั ย
ตลอดเวลา
3. ท่านได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.
จากเพื่อนร่ วมงาน
4. หัวหน้างานของท่ านได้นาข้อ มูลข่ าวสาร ความรู ้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.มาชี้แจงให้ท่านทราบ
อยูส่ ม่าเสมอ
5. ท่านมักมีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
5ส. อยูเ่ สมอ เช่น ตอบคาถามชิงรางวัล เป็ นต้น
6. บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
รวมการรับรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม5ส.

อายุ20 ปี
หรือต่ากว่า
(15)
4.333
(เห็นด้วย)

อายุ 21-30 ปี

อายุ 31-40 ปี

อายุ 41-50 ปี

(95)
4.021
(เห็นด้วย)

(72)
4.222
(เห็นด้วย

(16)
4.313
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

4.153
(เห็นด้วย)

4.125
(เห็นด้วย)

4.200
(เห็นด้วย)

3.989
(เห็นด้วย)

4.056
(เห็นด้วย)

4.063
(เห็นด้วย)

4.400
(เห็นด้วย)

4.021
(เห็นด้วย)

4.167
(เห็นด้วย)

4.188
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

3.884
(เห็นด้วย)

3.917
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

3.958
(เห็นด้วย)

4.167
(เห็นด้วย)

4.125
(เห็นด้วย)

4.211
(เห็นด้วย)

3.979
(เห็นด้วย)

4.113
(เห็นด้วย)

4.135
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.23 พบว่า พนักงานอายุ 20 ปี หรื อต่ากว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้าน
การรับรู ้ ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.211) และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่
หัวหน้างานได้นาข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ เพิ่มเติมเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ทราบอยู่สม่ าเสมอ
(ค่าเฉลี่ย 4.400) ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ เช่ น วารสาร บอร์ ดประกาศ
ข่ าวสาร เป็ นต้น (ค่ าเฉลี่ ย 4.333) และบริ ษ ัท ฯ มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ข่ าวสารกิ จกรรม 5ส.อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.333) เท่ากัน ได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่ วมงาน
(ค่าเฉลี่ย 4.200) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ที่นามาประชาสัมพันธ์ มีการปรับปรุ งให้ทนั สมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ ย 4.000) และมี ส่ วนร่ วมในการประชาสัม พันธ์กิ จกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น ตอบ
คาถามชิงรางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.000) เท่ากัน
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พนักงานอายุ 21-30 ปี มี ระดับ ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยด้านการรั บ รู ้ ข่าวประชาสัมพันธ์
กิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 3.979) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ หัวหน้างานได้นาข้อมูลข่าวสาร
ความรู ้ เพิ่มเติมเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ทราบอยูส่ ม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.021) และได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์ ของบริ ษทั ฯ เช่ น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ ย
4.021) เท่ากัน ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.ที่นามาประชาสัมพันธ์ มีการปรับปรุ งให้ทนั สมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ ย 4.000) บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิ จกรรม 5ส.อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(ค่าเฉลี่ ย 3.958) และมักมี ส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น ตอบคาถามชิ ง
รางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.884)
พนักงานอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.113) และเมื่อพิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย
ย่ อ ยที่ พนั ก งานมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย ได้ แ ก่ ได้ รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ เช่น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.222) หัวหน้างาน
ของพนักงานได้นาข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิ จกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ทราบอยูส่ ม่ าเสมอ
(ค่าเฉลี่ย 4.167) และบริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย
4.167) เท่ากัน ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.ที่นามาประชาสัมพันธ์ มีการปรับปรุ งให้ทนั สมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.153) ได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย
4.056) และมัก มี ส่ วนร่ วมในการประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น ตอบค าถามชิ งรางวัล
เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.917)
พนักงานอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.135) และเมื่อพิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย
ย่ อ ยที่ พ นั ก งานมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ย ได้ แ ก่ ได้ รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ เช่น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.313) หัวหน้างาน
ได้นาข้อมู ล ข่ าวสาร ความรู ้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ กิ จกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ท ราบอยู่ส ม่ าเสมอ (ค่ าเฉลี่ ย
4.188) ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส.ที่ น ามาประชาสั ม พัน ธ์ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ท ัน สมัย
ตลอดเวลา (ค่ า เฉลี่ ย 4.125) เท่ า กัน บริ ษ ัท ฯ มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ข่ า วสารกิ จ กรรม 5ส.อย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (ค่ า เฉลี่ ย 4.125)ได้ข ้อ มู ล ข่ า วสารประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรม 5ส.จากเพื่ อ นร่ ว มงาน
(ค่าเฉลี่ ย 4.063) และมักมี ส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น ตอบคาถามชิ ง
รางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.000)
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ตารางที่ 4.24 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านฝึ กอบรมกิจกรรม
5ส. จาแนกตามอายุ
อายุ
การฝึ กอบรมกิจกรรม5ส.

อายุ20 ปี
หรือต่ากว่า
(15)

อายุ 21-30 ปี

อายุ 31-40 ปี

อายุ 41-50 ปี

(95)

(72)

(16)

4.267

4.042

4.139

4.188

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

4.133

4.074

4.208

4.125

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

4.133

4.063

4.181

4.250

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

4.133

4.021

4.208

4.188

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

4.133

4.063

4.222

4.188

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

4.160

4.053

4.192

4.188

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

(เห็นด้วย)

1. บริ ษทั มีการนาวิทยากรมาให้ความรู ้และเผยแพร่
ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน
2. บริ ษ ัท สนับ สนุ น ให้ พ นัก งานเข้าร่ วมฝึ กอบรม
กิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง
3. บริ ษั ท มี ก ารจั ด หลั ก สู ตรหรื อจั ด ท าแผนการ
ฝึ กอบรมประจ าปี ที่ ส นองต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์
เป้ าหมายกิจกรรม 5ส.
4. บริ ษทั มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึ กอบรม
และปรับปรุ งหลักสูตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป
5. บริ ษทั มีการฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับ
กิ จกรรมอื่ น ๆ เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ น
ต้น เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน
รวมการฝึ กอบรมกิจกรรม5ส.

จากตารางที่ 4.24 พบว่า พนักงานอายุ 20 ปี หรื อต่ากว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้าน
การฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.160) และเมื่ อพิ จารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย ได้แก่ บริ ษทั มีการ
นาวิท ยากรมาให้ ค วามรู ้ และเผยแพร่ ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ กิ จกรรม 5ส.ให้ ก ับ พนัก งาน (ค่ าเฉลี่ ย 4.267)
บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 4.133) บริ ษทั มีการ
จัดหลัก สู ตรหรื อจัดท าแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่ ส นองต่ อวัตถุ ป ระสงค์เป้ าหมายกิ จกรรม 5ส.
(ค่าเฉลี่ย 4.133) บริ ษทั มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึ กอบรม และปรับ ปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรม
ครั้ งต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.133) และบริ ษทั มี การฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิ จกรรมอื่นๆ เช่ น
KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.133) เท่ากัน
พนักงานอายุ 21-30 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.053) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็ นในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรม
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กิ จกรรม 5ส.อย่างต่ อเนื่ อง (ค่ าเฉลี่ ย 4.074) บริ ษ ทั มี ก ารจัด หลัก สู ตรหรื อจัดท าแผนการฝึ กอบรม
ประจาปี ที่ สนองต่อวัตถุ ประสงค์เป้ าหมายกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.063) และบริ ษทั มีการฝึ กอบรม
กิ จ กรรม 5ส. ควบคู่ ไ ปกั บ กิ จ กรรมอื่ น เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อ พัฒ นาความรู้
ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.063) เท่ากัน บริ ษทั มีการนาวิทยากรมาให้ความรู ้และเผยแพร่
ความรู ้ เกี่ ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.042) และบริ ษทั มีการติดตามประเมินผลหลัง
การฝึ กอบรม และปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.021)
พนักงานอายุ 31-40 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.192) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ บริ ษทั มีการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไป
กับ กิ จกรรมอื่ น เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อพัฒ นาความรู้ ความสามารถของพนัก งาน
(ค่าเฉลี่ ย 4.222) บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย
4.208) บริ ษ ทั มี ก ารติ ดตามประเมิ นผลหลังการฝึ กอบรม และปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรการฝึ กอบรมครั้ ง
ต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.208) เท่ากัน บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่สนอง
ต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมายกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.181) และบริ ษทั มีการนาวิทยากรมาให้ความรู้และ
เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.139)
พนักงานอายุ 41-50 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.188) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการ
ฝึ กอบรมประจ าปี ที่ ส นองต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์เป้ าหมายกิ จ กรรม 5ส. (ค่ า เฉลี่ ย 4.250) บริ ษ ัท มี ก าร
ฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่น เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.188) บริ ษทั มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึ กอบรม และ
ปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.188) และบริ ษทั มีการนาวิทยากรมาให้ความรู้
และเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.188) เท่ากัน และบริ ษทั สนับสนุน
ให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.125)
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ตารางที่ 4.25 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของปั จจัยด้านการประเมินผลการ
ทากิจกรรม 5ส. จาแนกตามอายุ
อายุ
การประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.
1. ท่ านคิ ด ว่าหลังจากการท ากิ จ กรรม 5ส.ท าให้การ
ทางานของท่านมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. หลังจากท ากิ จกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางท าให้ท่ าน
เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง
3. หลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ท่าน
ตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น
4. หลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้ท่ าน
รู ้ สึ ก ว่าบรรยากาศที่ ท างาน สะอาดขึ้ น และความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
5. หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้างนิสยั ทาให้ท่าน
รู ้ สึ กอยากมาท างาน มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และมี
แผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน
6. บริ ษ ัท มี วิ ธี ก ารตรวจประเมิ น โดยมี ก ารก าหนด
ตัวชี้ วดั ที่ ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รวมการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.

อายุ20 ปี
หรือต่ากว่า
(15)
4.267
(เห็นด้วย)

อายุ 21-30 ปี

อายุ 31-40 ปี

อายุ 41-50 ปี

(95)
4.168
(เห็นด้วย)

(72)
4.333
(เห็นด้วย)

(16)
4.188
(เห็นด้วย)

3.867
(เห็นด้วย)

4.137
(เห็นด้วย)

4.292
(เห็นด้วย)

4.250
(เห็นด้วย)

4.067
(เห็นด้วย)

4.179
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

4.250
(เห็นด้วย)

4.267
(เห็นด้วย)

4.295
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.438
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.232
(เห็นด้วย)

4.361
(เห็นด้วย

4.313
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.168
(เห็นด้วย)

4.361
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

4.189
(เห็นด้วย)

4.196
(เห็นด้วย)

4.343
(เห็นด้วย)

4.302
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.25 พบว่า พนักงานอายุ 20 ปี หรื อต่ากว่ามีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้าน
การประเมิ น ผลการท ากิ จ กรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย (ค่ า เฉลี่ ย 4.189) และเมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่
หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้างนิสัยทาให้พนักงานรู ้สึกอยากมาทางาน มีความกระตือรื อร้น และ
มีแผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.333) บริ ษทั มีวธิ ี การตรวจประเมินโดยมีการกาหนด
ตัวชี้ วดั ที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.333) เท่ากัน
พนักงานคิดว่าหลังจากการทากิ จกรรม 5ส.ทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ ย 4.267)
หลังจากท ากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดท าให้รู้สึ ก ว่าบรรยากาศที่ ท างาน สะอาดขึ้ นและความเป็ น
ระเบี ยบเรี ยบร้อย (ค่าเฉลี่ ย 4.267) เท่ ากัน หลังจากท ากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกท าให้ตรวจสอบ
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สิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.067) และหลังจากทากิจกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้เสี ยเวลาในการ
ค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย 3.867)
พนักงานอายุ 21-30 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการประเมินผลการทากิ จกรรม
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ยรวม 4.196) และเมื่อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 3
สะอาดท าให้ท่ านรู ้ สึ ก ว่าบรรยากาศที่ ท างาน สะอาดขึ้ นและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย (ค่ าเฉลี่ ย
4.295) หลัง จากท ากิ จ กรรม 5ส.ตัว ที่ 5 สร้ า งนิ สั ย ท าให้ พ นั ก งานรู ้ สึ กอยากมาท างาน มี ค วาม
กระตือรื อร้น และมีแผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.232) หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่
2 สะดวกทาให้ท่านตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.179) หลังจากการทากิจกรรม 5ส.ทาให้
การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ ย 4.168) และหลังจากทากิ จกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้
เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย 4.137)
พนักงานอายุ 31-40 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการประเมินผลการทากิ จกรรม
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.343) และเมื่อพิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย
ย่อยที่ พ นัก งานมี ระดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วย ได้แก่ หลัง จากท ากิ จกรรม 5ส. ตัวที่ 2
สะดวกทาให้ตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.375) หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้างนิสัย
ทาให้รู้สึกอยากมาทางาน มีความกระตือรื อร้น และมีแผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ ย
4.361) บริ ษทั มีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการกาหนดตัวชี้วดั ที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.361) เท่ากัน หลังจากการทากิจกรรม 5ส.ทาให้การทางานของ
ท่ านมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.333) หลังจากท ากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดท าให้ รู้สึ ก ว่า
บรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย (ค่าเฉลี่ ย 4.333) เท่ากัน และหลังจาก
ทากิจกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย 4.292)
พนักงานอายุ 41-50 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการประเมินผลการทากิ จกรรม
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ยรวม 4.302) และเมื่อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 3
สะอาดทาให้รู้สึกว่าบรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย (ค่าเฉลี่ ย 4.438)
บริ ษทั มีวิธีการตรวจประเมิ นโดยมีการกาหนดตัวชี้ วดั ที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.375) หลังจากทากิ จกรรม 5ส. ตัวที่ 5 สร้างนิ สัยทาให้พนักงาน
รู ้สึกอยากมาทางาน มีความกระตือรื อร้น และมีแผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ ย 4.313)
หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย
4.250) หลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.250)
เท่ากัน และหลังจากการทากิจกรรม 5ส.ทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.188)
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ตารางที่ 4.26 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับ ความส าคัญ ของความมุ่ งมัน่ ของผูบ้ ริ ห าร
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ความมุ่งมัน่ ของผู้บริหาร

ต่ากว่าปริญญาตรี
(157)
4.268
1. ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของกิ จกรรม5ส.จึงจัด
(เห็นด้วย)
ให้เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด จัดอบรมให้

2.
3.

4.
5.
6.
7.

พนักงาน
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่นากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ น
อย่างดี
ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ตลอดจน
มี ก ารอธิ บ าย และสื่ อ สารให้ พ นัก งานในการท ากิ จ กรรม5ส.อย่าง
ชัดเจน
ผูบ้ ริ หารมี การสร้างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้พนักงานเข้าร่ วม
กิจกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง
ผูบ้ ริ ห ารน านโยบายการท ากิ จ กรรม 5ส.ไปด าเนิ น การตลอดจน
ส่งเสริ ม ให้คาแนะนา และรับฟังปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน
ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการท ากิ จ กรรม 5ส.อย่า ง
ต่อเนื่อง
ผูบ้ ริ ห ารให้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น การท ากิ จ กรรม 5ส. ใน
บริ ษทั ฯ
รวมความมุ่งมัน่ ของผู้บริหาร

ปริญญาตรีขนึ้ ไป
(41)
4.195
(เห็นด้วย)

4.217
(เห็นด้วย)

4.220
(เห็นด้วย)

4.299
(เห็นด้วย)

4.293
(เห็นด้วย)

4.159
(เห็นด้วย)

4.220
(เห็นด้วย)

4.204
(เห็นด้วย)

4.146
(เห็นด้วย)

4.191
(เห็นด้วย)

4.171
(เห็นด้วย)

4.210
(เห็นด้วย)

4.244
(เห็นด้วย)

4.223
(เห็นด้วย)

4.220
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.26 พบว่า พนักงานที่ มีระดับ การศึ กษาต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี มี ระดับความ
คิดเห็ นต่อปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 4.223)
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย
ได้แก่ผบู ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ตลอดจนมีการอธิ บาย และสื่ อสาร
ให้พ นักงานในการท ากิ จกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.299) ผูบ้ ริ หารมี ความเข้าใจแนวคิ ดและ
ประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด จัดอบรมให้
พนักงาน(ค่าเฉลี่ย 4.268) ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่นากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี
(ค่ าเฉลี่ ย 4.217) ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมื อและสนับ สนุ นการท ากิ จกรรม 5ส. ในบริ ษ ทั ฯ (ค่ าเฉลี่ ย
4.210) ผูบ้ ริ หารนานโยบายการทากิจกรรม 5ส.ไปดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา และรับ
ฟั งปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.204) ผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และประเมินผลการทา
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กิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 4.191) และผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจแนะนาให้พนักงาน
เข้าร่ วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง ต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.159)
พนักงานที่มี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านความ
มุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.220) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พ นักงานมี ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมี การกาหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ตลอดจนมีการอธิ บาย และสื่ อสารให้พนักงานในการทากิจกรรม
5ส.อย่างชัดเจน (ค่ าเฉลี่ ย 4.293) ผูบ้ ริ ห ารให้ ค วามร่ วมมื อและสนับ สนุ นการท ากิ จกรรม 5ส. ใน
บริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.244) ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่นากิ จกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี
(ค่าเฉลี่ย 4.220) ผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจแนะนาให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง
ต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 4.220) เท่ากัน ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจัดให้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด จัดอบรมให้พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.195) ผูบ้ ริ หาร
มี ก ารติ ดตาม และประเมิ น ผลการท ากิ จกรรม 5ส.อย่างต่ อเนื่ อง (ค่ าเฉลี่ ย 4.171) และผูบ้ ริ ห ารน า
นโยบายการท ากิ จ กรรม 5ส.ไปด าเนิ น การตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ ค าแนะน า และรั บ ฟั ง ปั ญ หา
ข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.146)
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ตารางที่ 4.27 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความสาคัญของความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กิจกรรม 5ส. จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.

ต่ากว่าปริญญาตรี
(157)
4.357
1. ท่ า นคิ ด ว่า กิ จ กรรม 5ส. เป็ นกิ จ กรรมที่ ช่ ว ยสร้ า งนิ สั ย สร้ า งคนที่ มี
(เห็นด้วย)
คุณภาพ

ปริญญาตรีขนึ้ ไป
(41)
4.463
(เห็นด้วย)

2. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดีข้ ึน

4.331
(เห็นด้วย)
4.357
(เห็นด้วย)

4.341
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
4.463
(เห็นด้วย)

4.159
(เห็นด้วย)

4.268
(เห็นด้วย)

4.293
(เห็นด้วย)

4.341
(เห็นด้วย)

4.306
(เห็นด้วย)

4.171
(เห็นด้วย)

4.363
(เห็นด้วย)

4.268
(เห็นด้วย)

4.382
(เห็นด้วย)

4.488
(เห็นด้วย)

4.427
(เห็นด้วย)

4.366
(เห็นด้วย)

4.331
(เห็นด้วย)

4.352
(เห็นด้วย)

3. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยทาให้เครื่ องมือ / เครื่ องใช้ มีความพร้อมใน
การทางานมากขึ้น
4. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสิ นค้าและสามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
5. ท่ า นคิ ด ว่า กิ จ กรรม 5ส. ช่ ว ยลดการเสี ย ของเครื่ อ งจัก ร ช่ ว ยยื ด อายุ
เครื่ องจักร
6. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส.ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้น
และใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด
7. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้ในสภาพดี
และใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด
8. ท่ า นคิ ด ว่ า กิ จ กรรม 5ส. จะช่ ว ยให้ เกิ ด การรั ก ษาความเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน
9. ท่านคิดว่ากิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ความเป็ น
ระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.

จากตารางที่ 4.27 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี ระดับความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ปั จจัย ด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย
(ค่าเฉลี่ย 4.331) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพของพนัก งาน ความเป็ นระเบี ยบ ความ
ปลอดภัยในการทางาน และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า (4.427) กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้เกิ ดการ
รักษาความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน (ค่าเฉลี่ ย 4.382) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยจัดสิ่ งของให้
ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้ในสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.363) กิจกรรม 5ส. ช่วยทาให้
เครื่ องมือ / เครื่ องใช้ มีความพร้อมในการทางานมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.357) กิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่
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ช่วยสร้างนิ สัย สร้างคนที่มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.357) เท่ากัน กิจกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาพแวดล้อม
ในการทางานดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.331) กิจกรรม 5ส.ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและ
ใช้ท รั พ ยากรคุ ้ม ค่ าที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย 4.306) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยลดการเสี ยของเครื่ องจัก ร ช่ วยยืดอายุ
เครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ย 4.293) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสิ นค้าและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.159)
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ เห็ น ด้ ว ย (ค่ า เฉลี่ ย 4.352) และเมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส.
จะช่ วยให้เกิ ดการรักษาความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อยในสถานที่ทางาน (ค่าเฉลี่ ย 4.488) กิ จกรรม 5ส.
เป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้างนิ สัย สร้างคนที่มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.463) กิจกรรม 5ส. ช่วยทาให้เครื่ องมือ /
เครื่ องใช้ มีความพร้อมในการทางานมากขึ้น (4.463) เท่ากัน กิจกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนาคุณภาพของ
พนักงาน ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า (ค่าเฉลี่ย
4.366) ท่ า นคิ ด ว่า กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยท าให้ ส ภาพแวดล้อมในการท างานดี ข้ ึ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.341)
กิจกรรม 5ส. ช่ วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่ วยยืดอายุเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ ย 4.341) เท่ากัน กิ จกรรม
5ส. จะช่ วยเพิ่มผลผลิ ตสิ นค้าและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ ย 4.268) กิ จกรรม
5ส. ช่ วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้ในสภาพดี และใช้ทรั พยากรคุ ม้ ค่าที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.268)
เท่ากัน และกิจกรรม 5ส.ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.171)
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ตารางที่ 4.28 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.
1. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรม 5ส.และดู แ ลพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอย่างสม่าเสมอ
2. ท่ านตรวจสอบอุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ทุ ก ชนิ ด อยู่เสมอและจัด แก้ไ ข
ซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ
3. ท่านจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน
4. ท่านจัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และคานึ งถึงหลักความ
ปลอดภัย
5. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายกิจกรรม
จึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
รวมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.

ต่ากว่าปริญญาตรี
(157)
4.293
(เห็นด้วย)

ปริญญาตรีขนึ้ ไป
(41)
4.341
(เห็นด้วย)

4.248
(เห็นด้วย)

4.293
(เห็นด้วย)

4.306
(เห็นด้วย)
4.369
(เห็นด้วย)

4.268
(เห็นด้วย)
4.171
(เห็นด้วย)

4.408
(เห็นด้วย)

4.366
(เห็นด้วย)

4.325
(เห็นด้วย)

4.288
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.28 พบว่า พนักงานที่ มีระดับการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี ระดับความ
คิดเห็นต่อปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.325)
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย
ได้แก่ กิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายกิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (ค่าเฉลี่ย
4.408) จัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และคานึ งถึงหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.369) จัดเก็บ
เอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.306) มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
5ส.และดูแลพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.293) และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้
ทุกชนิดอยูเ่ สมอและจัดแก้ไขซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ย 4.248)
พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านการมี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ น ด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.288) และเมื่ อพิ จารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส.
ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายกิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (ค่าเฉลี่ย 4.366) พนักงานมี
ส่ วนร่ วมในการทากิ จกรรม 5ส.และดู แลพื้ นที่ ที่ ได้รับ มอบหมายอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.341)
พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุกชนิ ดอยูเ่ สมอและจัดแก้ไขซ่ อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ
(ค่าเฉลี่ย 4.293) ท่านจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.268)
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และคิ ดว่ากิ จกรรม 5ส. ต้องได้รับ ความร่ วมมื อจากทุ ก ฝ่ ายกิ จกรรมจึ งจะส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ด้วยดี
(ค่าเฉลี่ย 4.171)
ตารางที่ 4.29 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความสาคัญของการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 5ส.จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
การรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม5ส.
1. ท่ า นได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ข องบริ ษ ัท ฯ เช่ น
วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น
2. ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส.ที่ น ามาประชาสั ม พัน ธ์ มี ก าร
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา
3. ท่านได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่ วมงาน
4. หัวหน้างานได้นาข้อมูลข่าวสาร ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.มา
ชี้แจงให้ทราบอยูส่ ม่าเสมอ
5. ท่ านมักมี ส่ วนร่ วมในการประชาสัม พัน ธ์ กิ จกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น
ตอบคาถามชิงรางวัล เป็ นต้น
6. บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิ ทธิภาพ
รวมการรับรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม5ส.

ต่ากว่าปริญญาตรี
(157)
4.178
(เห็นด้วย)

ปริญญาตรีขนึ้ ไป
(41)
4.000
(เห็นด้วย)

4.076
(เห็นด้วย)

4.024
(เห็นด้วย)

4.032
(เห็นด้วย)
4.102
(เห็นด้วย)

4.049
(เห็นด้วย)
4.171
(เห็นด้วย)

3.924
(เห็นด้วย)

3.878
(เห็นด้วย)

4.070
(เห็นด้วย)
4.064
(เห็นด้วย)

4.098
(เห็นด้วย)
4.037
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.29 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็ น
ต่อปั จจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.064) และเมื่อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่ พ นักงานมี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ ได้รับ ข้อมู ล ข่าวสารจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ เช่น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.178) หัวหน้างาน
ได้นาข้อมู ล ข่ าวสาร ความรู ้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ กิ จกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ท ราบอยู่ส ม่ าเสมอ (ค่ าเฉลี่ ย
4.102) ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส.ที่ น ามาประชาสั ม พัน ธ์ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ท ัน สมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.076) บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิ จกรรม 5ส.อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(ค่าเฉลี่ย 4.070) ได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.032) และ
ท่านมักมี ส่วนร่ วมในการประชาสั มพันธ์ กิ จกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น ตอบคาถามชิ งรางวัล เป็ นต้น
(ค่าเฉลี่ย 3.924)
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พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีความคิดเห็นต่อปั จจัยโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.037) และเมื่อพิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พนักงานมีระดับ
ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ น ด้วย ได้แก่ หัวหน้างานได้น าข้อมู ล ข่ าวสาร ความรู ้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ
กิ จกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ทราบอยู่สม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.171) บริ ษทั ฯ มี การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.098) พนักงานได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม
5ส.จากเพื่ อนร่ วมงาน (ค่ าเฉลี่ ย 4.049) ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.ที่นามาประชาสัมพันธ์
มีการปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.024) ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ของ
บริ ษ ัท ฯ เช่ น วารสาร บอร์ ด ประกาศข่ า วสาร เป็ นต้น (ค่ า เฉลี่ ย 4.000) และมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่ สมอ เช่น ตอบคาถามชิงรางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.878)
ตารางที่ 4.30 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับ ความสาคัญ ของการฝึ กอบรมกิ จกรรม5ส.
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
การฝึ กอบรมกิจกรรม5ส.
1. บริ ษัท มี ก ารน าวิ ท ยากรมาให้ ค วามรู ้ แ ละเผยแพร่ ค วามรู ้ เกี่ ย วกั บ
กิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน
2. บริ ษ ัท สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานเข้า ร่ ว มฝึ กอบรมกิ จ กรรม 5ส.อย่า ง
ต่อเนื่อง
3. บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่สนอง
ต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมายกิจกรรม 5ส.
4. บริ ษ ั ท มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลหลัง การฝึ กอบรม และปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป
5. บริ ษ ัท มี ก ารฝึ กอบรมกิ จ กรรม 5ส. ควบคู่ ไ ปกับ กิ จ กรรมอื่ น เช่ น
KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อ พัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของ
พนักงาน
รวมการฝึ กอบรมกิจกรรม5ส.

ต่ากว่าปริญญาตรี
(157)
4.096
(เห็นด้วย)

ปริญญาตรีขนึ้ ไป
(41)
4.146
(เห็นด้วย)

4.115
(เห็นด้วย)

4.195
(เห็นด้วย)

4.102
(เห็นด้วย)

4.220
(เห็นด้วย)

4.102
(เห็นด้วย)

4.146
(เห็นด้วย)

4.146
(เห็นด้วย)

4.098
(เห็นด้วย)

4.112
(เห็นด้วย)

4.161
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.30 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ
ปั จจัยโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.112) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัย
ย่อยที่พ นักงานมี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ บริ ษทั มี การฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.
ควบคู่ ไ ปกับ กิ จกรรมอื่ น เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อพัฒ นาความรู้ ความสามารถของ
พนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.146) บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง
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(ค่าเฉลี่ย 4.115) บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่สนองต่อวัตถุประสงค์
เป้ าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.102) บริ ษทั มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึ กอบรม และปรับปรุ ง
หลักสู ตรการฝึ กอบรมครั้ งต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.102) เท่ ากัน บริ ษทั มีการนาวิทยากรมาให้ความรู้และ
เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.096)
พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยโดยภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.161) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี
ที่สนองต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.220) บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่ วม
ฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 4.195) บริ ษทั มีการนาวิทยากรมาให้ความรู ้และเผยแพร่
ความรู ้เกี่ยวกับกิ จกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.146) บริ ษทั มีการติดตามประเมินผลหลังการ
ฝึ กอบรม และปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.146) และบริ ษทั มีการฝึ กอบรม
กิ จ กรรม 5ส. ควบคู่ ไ ปกั บ กิ จ กรรมอื่ น เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อ พัฒ นาความรู้
ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.098)
ตารางที่ 4.31 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความสาคัญของการประเมินผลการทากิจกรรม
5ส. จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
การประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.
1. ท่ า นคิ ด ว่า หลัง จากการท ากิ จ กรรม 5ส.ท าให้ ก ารท างานของท่ า นมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. หลังจากทากิ จกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้ท่านเสี ยเวลาในการค้นหา
เอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง
3. หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ท่านตรวจสอบสิ่ งของต่างๆ
ง่ายขึ้น
4. หลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้ท่านรู ้ สึกว่าบรรยากาศที่
ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
5. หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้างนิ สยั ทาให้ท่านรู ้สึกอยากมาทางาน
มีความกระตือรื อร้น และมีแผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน
6. บริ ษ ัท มี วิธีก ารตรวจประเมิ น โดยมี ก ารก าหนดตัวชี้ วดั ที่ ชัด เจน เพื่ อ
นาไปสู่การพัฒนาความรู ้ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รวมการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.
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ต่ากว่าปริญญาตรี
(157)
4.242
(เห็นด้วย)

ปริญญาตรีขนึ้ ไป
(41)
4.220
(เห็นด้วย)

4.127
(เห็นด้วย)

4.390
(เห็นด้วย)

4.204
(เห็นด้วย)

4.415
(เห็นด้วย)

4.293
(เห็นด้วย)

4.415
(เห็นด้วย)

4.261
(เห็นด้วย)

4.415
(เห็นด้วย)

4.242
(เห็นด้วย)

4.366
(เห็นด้วย)

4.228
(เห็นด้วย)

4.370
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.31 พบว่า พนัก งานที่ มี ระดับ การศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี ความคิ ดเห็ นต่ อ
ปั จจัยโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.228) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัย
ย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาด
ทาให้ผรู ้ ู ้สึกว่าบรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.293) หลังจาก
ท ากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้ างนิ สั ย ท าให้ รู้สึ ก อยากมาท างาน มี ค วามกระตื อรื อร้ น และมี แผนการ
ปรั บ ปรุ ง การท างานได้ดี ข้ ึ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.261) หลัง จากการท ากิ จ กรรม 5ส.ท าให้ ก ารท างานของ
พนักงานถามมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.242) บริ ษทั มีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการกาหนด
ตัว ชี้ วัด ที่ ชัด เจน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาความรู ้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน (ค่ า เฉลี่ ย 4.242)
หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ท่านตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.204) และ
หลังจากทากิจกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย
4.127)
พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีความคิดเห็นต่อปั จจัยโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.370) และเมื่อพิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ท่านตรวจสอบ
สิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.415) หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม
รู ้ สึกว่าบรรยากาศที่ ทางาน สะอาดขึ้ นและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย (ค่าเฉลี่ ย 4.415) หลังจากท า
กิจกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้างนิ สัยทาให้รู้สึกอยากมาทางาน มีความกระตือรื อร้น และมีแผนการปรับปรุ ง
การท างานได้ดีข้ ึ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.415) เท่ ากัน หลังจากท ากิ จกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางท าให้พ นัก งาน
เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย 4.390) บริ ษทั มีวิธีการตรวจประเมินโดยมี
การกาหนดตัวชี้ วดั ที่ ชัดเจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ ในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย
4.366) และหลังจากการทากิจกรรม 5ส.ทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.220)
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ตารางที่ 4.32 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของ
ผูบ้ ริ หาร จาแนกตามระยะเวลาการทางาน
ความมุ่งมัน่ ของผู้บริหาร
1. ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของกิ จกรรม5ส.
จึงจัดให้เป็ นส่วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด
จัดอบรมให้พนักงาน
2. ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามตั้งใจและมุ่ งมั่น ที่ น ากิ จกรรม 5ส.มาใช้ใ น
บริ ษทั เป็ นอย่างดี
3. ผูบ้ ริ หารมี การกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
ตลอดจนมี ก ารอธิ บ าย และสื่ อสารให้ พ นั ก งานในการท า
กิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน
4. ผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้พนักงานเข้า
ร่ วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง
5. ผู ้บ ริ หารน านโยบายการท ากิ จ กรรม 5ส.ไปด าเนิ นการ
ตลอดจนส่งเสริ ม ให้คาแนะนา และรับฟังปั ญหาข้อเสนอแนะ
จากพนักงาน
6. ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการท ากิ จ กรรม 5ส.
อย่างต่อเนื่อง
7. ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมื อและสนับสนุ นการทากิ จกรรม 5ส.
ในบริ ษทั ฯ
รวมความมุ่งมัน่ ของผู้บริหาร

ระยะเวลาการทางาน
ต่ากว่า 3 ปี
3-6 ปี
6 ปี ขึน้ ไป
(106)
(51)
(41)
4.236
4.137
4.439
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
4.217
(เห็นด้วย)

4.137
(เห็นด้วย)

4.317
(เห็นด้วย)

4.274
(เห็นด้วย)

4.275
(เห็นด้วย)

4.390
(เห็นด้วย)

4.104
(เห็นด้วย)

4.235
(เห็นด้วย)

4.268
(เห็นด้วย)

4.189
(เห็นด้วย)

4.157
(เห็นด้วย)

4.244
(เห็นด้วย)

4.142
(เห็นด้วย)

4.255
(เห็นด้วย)

4.220
(เห็นด้วย)

4.208
(เห็นด้วย)

4.255
(เห็นด้วย)

4.195
(เห็นด้วย)

4.198
(เห็นด้วย)

4.207
(เห็นด้วย)

4.303
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.32 พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการทางานต่า กว่า 3 ปี มี ระดับความ
คิดเห็ นต่อปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.198) และ
เมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่ พ นักงานมี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย
ได้แก่ผบู ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ตลอดจนมีการอธิ บาย และสื่ อสาร
ให้พ นักงานในการท ากิ จกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.274) ผูบ้ ริ หารมี ความเข้าใจแนวคิ ดและ
ประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด จัดอบรมให้
พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.236) ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่นากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี
(ค่ าเฉลี่ ย 4.217) ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมื อและสนับ สนุ นการท ากิ จกรรม 5ส. ในบริ ษ ทั ฯ (ค่ าเฉลี่ ย
4.208) ผูบ้ ริ หารนานโยบายการทากิจกรรม 5ส.ไปดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา และรับ
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ฟั งปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.189) ผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และประเมินผลการทา
กิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.142) และผูบ้ ริ หารมี การสร้ างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้
พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.137) และผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและ
มุ่งมัน่ ที่นากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.137)
พนักงานที่ มีระยะเวลาในการทางาน 3-6 ปี มีระดับความคิดเห็ นต่อต่อปั จจัยด้านความ
มุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.207) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พ นักงานมีระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมี การกาหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ตลอดจนมีการอธิ บาย และสื่ อสารให้พนักงานในการทากิจกรรม
5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.275) เห็ นว่า ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นการทากิ จกรรม 5ส.
ในบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ ย 4.255) ผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และประเมินผลการทากิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง
(ค่าเฉลี่ ย 4.255) เท่ากัน ผูบ้ ริ หารมี การสร้ างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้พนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรม
5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.235) ผูบ้ ริ หารนานโยบายการทากิ จกรรม 5ส.ไปดาเนิ นการ
ตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา และรับ ฟั งปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนัก งาน (ค่าเฉลี่ ย 4.157) และ
ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายบริ ษทั
ฯและมีการถ่ายทอด จัดอบรมให้พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.137)
พนักงานที่มีระยะเวลาการทางาน 6 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อต่อปั จจัยด้านความ
มุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.303) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พนักงานมี ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมี ความเข้าใจ
แนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด
จัดอบรมให้พนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.439) ผูบ้ ริ หารมี การกาหนดนโยบาย วัตถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมาย
ตลอดจนมี การอธิ บาย และสื่ อสารให้พ นักงานในการทากิ จกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.390)
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจ และมุ่งมัน่ ที่นากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.317) ผูบ้ ริ หาร
มี ก ารสร้ างขวัญ ก าลังใจ และ แนะน าให้ พ นัก งานเข้าร่ วมกิ จกรรม 5ส.อย่างจริ ง จัง และต่ อเนื่ อ ง
(ค่าเฉลี่ย 4.268) ผูบ้ ริ หารนานโยบายการทากิจกรรม 5ส.ไปดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา
และรับฟั งปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.244) ผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และประเมินผล
การทากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 4.220) และผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นการทา
กิจกรรม 5ส. ในบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.195)
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ตารางที่ 4.33 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. จาแนกตามระยะเวลาการทางาน
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.
1. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้างนิ สยั สร้างคนที่
มีคุณภาพ
2. ท่ านคิ ด ว่ากิ จ กรรม 5ส. จะช่ ว ยท าให้ ส ภาพแวดล้อ มในการ
ทางานดีข้ ึน
3. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยทาให้เครื่ องมือ / เครื่ องใช้ มีความ
พร้อมในการทางานมากขึ้น
4. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสิ นค้าและสามารถลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
5. ท่านคิดว่ากิ จกรรม 5ส. ช่วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่วยยืด
ระยะเวลาการทางานเครื่ องจักร
6. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส.ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความสะดวกรวดเร็ ว
มากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด
7. ท่านคิดว่ากิ จกรรม 5ส. ช่วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้
ในสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด
8. ท่ า นคิ ด ว่า กิ จ กรรม 5ส. จะช่ ว ยให้ เกิ ด การรั ก ษาความเป็ น
ระเบียบ เรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน
9. ท่ านคิ ด ว่ากิ จ กรรม 5ส. เป็ นการพัฒ นาคุ ณภาพของพนักงาน
ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.

ระยะเวลาการทางาน
ต่ากว่า 3 ปี
3-6 ปี
6 ปี ขึน้ ไป
(106)
(51)
(41)
4.358
4.431
4.366
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
4.321
(เห็นด้วย)

4.412
(เห็นด้วย)

4.268
(เห็นด้วย)

4.358
(เห็นด้วย)

4.373
(เห็นด้วย)

4.439
(เห็นด้วย)

4.179
(เห็นด้วย)

4.137
(เห็นด้วย)

4.244
(เห็นด้วย)

4.283
(เห็นด้วย)

4.314
(เห็นด้วย)

4.341
(เห็นด้วย)

4.321
(เห็นด้วย)

4.196
(เห็นด้วย)

4.268
(เห็นด้วย)

4.377
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.268
(เห็นด้วย)

4.377
(เห็นด้วย)

4.317
(เห็นด้วย)

4.425
(เห็นด้วย)

4.529
(เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ )
4.471
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.355
(เห็นด้วย)

4.314
(เห็นด้วย

4.317
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.33 พบว่า พนัก งานที่ มี ระยะเวลาการท างานต่ า กว่า 3 ปี มี ระดับ ความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้า นความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ กิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย
(ค่าเฉลี่ย 4.333) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับ เห็ น ด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพของพนัก งาน ความเป็ นระเบี ยบ ความ
ปลอดภัยในการท างาน และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้ก ับ ลู ก ค้า (ค่ าเฉลี่ ย 4.425) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยจัด
สิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้ในสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.377) กิ จกรรม 5ส.
จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน (ค่าเฉลี่ย 4.377) เท่ากัน กิจกรรม
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5ส. เป็ นกิ จกรรมที่ ช่ วยสร้ างนิ สั ย สร้ างคนที่ มี คุ ณ ภาพ (ค่ า เฉลี่ ย 4.358) กิ จ กรรม 5ส. ช่ ว ยท าให้
เครื่ องมือ / เครื่ องใช้ มีความพร้อมในการทางานมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.358) เท่ากัน กิจกรรม 5ส. จะช่วย
ทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดี ข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.321) ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส.ทาให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.321) เท่ากัน กิจกรรม 5ส. ช่วยลด
การเสี ยของเครื่ องจักร ช่ วยยืดระยะเวลาการทางานเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ ย 4.283) และกิจกรรม 5ส. จะ
ช่วยเพิ่มผลผลิตสิ นค้าและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.179)
พนักงานที่มี ระยะเวลาการทางาน 3-6 ปี มี ระดับความคิ ดเห็ นต่ อต่อปั จจัยด้านความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.355) และเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม
5ส. จะช่ วยให้เกิ ดการรักษาความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อยในสถานที่ ทางาน (ค่าเฉลี่ ย 4.529) กิ จกรรม
5ส. เป็ นการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้าง
ความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลู กค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.471) กิ จกรรม 5ส. เป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยสร้ างนิ สั ย สร้ างคนที่ มี
คุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.431) กิจกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.412)
กิ จกรรม 5ส. ช่ วยท าให้เครื่ องมื อ / เครื่ องใช้ มี ความพร้ อมในการท างานมากขึ้ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.373)
กิจกรรม 5ส. ช่ วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้ในสภาพดี และใช้ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.333) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่ วยยืดระยะเวลาการทางานเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ ย
4.314) กิ จกรรม 5ส.ท าให้กลุ่ มตัวอย่างมี ความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้ นและใช้ท รั พ ยากรคุ ม้ ค่าที่ สุ ด
(ค่ าเฉลี่ ย 4.196) และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วยเพิ่ ม ผลผลิ ตสิ น ค้าและสามารถลดต้นทุ น ค่ าใช้จ่ายของ
บริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.137)
พนักงานที่มีระยะเวลาการทางาน 6 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อต่อปั จจัยด้านความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.314) และเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม
5ส. ช่ วยทาให้เครื่ องมือ / เครื่ องใช้ มีความพร้อมในการทางานมากขึ้น (ค่าเฉลี่ ย 4.439) กิจกรรม 5ส.
เป็ นกิ จกรรมที่ช่วยสร้างนิ สัย สร้างคนที่มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.366) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยลดการเสี ยของ
เครื่ องจักร ช่ วยยืดระยะเวลาการทางานเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ ย 4.341) กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้เกิ ดการ
รัก ษาความเป็ นระเบี ยบ เรี ยบร้ อยในสถานที่ ท างาน (ค่าเฉลี่ ย 4.317) กิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนา
คุ ณภาพของพนักงาน ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กบั
ลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.317) กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดี ข้ ึน (ค่าเฉลี่ ย 4.268)
กิ จกรรม 5ส.ทาให้กลุ่มตัวอย่างมี ความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ ย
4.268) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บ ไว้ในสภาพดี และใช้ทรัพ ยากรคุ ม้ ค่าที่ สุ ด
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(ค่าเฉลี่ ย 4.268) เท่ากัน และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วยเพิ่มผลผลิ ตสิ นค้าและสามารถลดต้นทุ นค่าใช้จ่าย
ของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.244)
ตารางที่ 4.34 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม 5ส.จาแนกตามระยะเวลาการทางาน
ระยะเวลาการทางาน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.
1. ท่านมี ส่วนร่ วมในการทากิ จกรรม 5ส.และดูแลพื้นที่ ที่ ได้รับ
มอบหมายอย่างสม่าเสมอ
2. ท่านตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุกชนิ ดอยูเ่ สมอและจัดแก้ไข
ซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ
3. ท่ านจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่าง
ชัดเจน
4. ท่ านจัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่ เหมาะสม และคานึ งถึ งหลัก
ความปลอดภัย
5. ท่ านคิ ด ว่ากิ จ กรรม 5ส. ต้อ งได้รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ าย
กิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

ต่ากว่า 3 ปี
(106)
4.340
(เห็นด้วย)

3-6 ปี
(51)
4.255
(เห็นด้วย)

6 ปี ขึน้ ไป
(41)
4.268
(เห็นด้วย)

4.274
(เห็นด้วย)

4.314
(เห็นด้วย)

4.146
(เห็นด้วย)

4.292
(เห็นด้วย)

4.412
(เห็นด้วย)

4.171
(เห็นด้วย)

4.368
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.220
(เห็นด้วย)

4.406
(เห็นด้วย)

4.510
(เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ )
4.365
(เห็นด้วย)

4.240
(เห็นด้วย)

4.336
(เห็นด้วย)

รวมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.

4.210
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.34 พบว่า พนัก งานที่ มี ระยะเวลาการท างานต่ า กว่า 3 ปี มี ระดับ ความ
คิดเห็นต่อปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.336)
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย
ได้แก่ กิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายกิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (ค่าเฉลี่ย
4.406) จัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และคานึ งถึงหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.368) จัดเก็บ
เอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่ งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.292) และตรวจสอบอุ ปกรณ์
เครื่ องใช้ทุกชนิดอยูเ่ สมอและจัดแก้ไขซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ย 4.274)
พนักงานที่มีระยะเวลาการทางาน 3-6 ปี มี ระดับความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยด้านการมี ส่วน
ร่ ว มในกิ จ กรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ย (ค่ า เฉลี่ ย 4.365) และเมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ กิจกรรม 5ส.
ต้องได้รับ ความร่ วมมื อจากทุ ก ฝ่ ายกิ จกรรมจึ งจะส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ด้วยดี (ค่าเฉลี่ ย 4.510) จัดเก็ บ
เอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.412) จัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่
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เหมาะสม และคานึ งถึ งหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ ย 4.333) ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุกชนิ ดอยู่
เสมอและจัดแก้ไ ขซ่ อ มแซมทัน ที ห ากพบสิ่ ง ผิด ปกติ (ค่ าเฉลี่ ย 4.314) และมี ส่ วนร่ วมในการท า
กิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.255)
พนักงานที่ มี ระยะเวลาการท างาน 6 ปี ขึ้ นไป มี ระดับความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยด้านการมี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ น ด้วย (ค่ า เฉลี่ ย 4.210) และเมื่ อพิ จารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ มีส่วนร่ วมใน
การทากิ จกรรม 5ส.และดู แลพื้นที่ ที่ ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.268) กิ จกรรม 5ส.
ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุ กฝ่ ายกิ จกรรมจึงจะสาเร็ จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี (ค่าเฉลี่ ย 4.240) พนักงาน
จัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และคานึงถึงหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.220) จัดเก็บเอกสาร
ตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.171) และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุก
ชนิดอยูเ่ สมอและจัดแก้ไขซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ย 4.146)
ตารางที่ 4.35 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม5ส.จาแนกตามระยะเวลาการทางาน
ระยะเวลาการทางาน
การรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม5ส.
1. ท่ านได้รับ ข้อมู ลข่ าวสารจากสื่ อประชาสัม พัน ธ์ข องบริ ษ ัท ฯ
เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น
2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ที่นามาประชาสัมพันธ์ มีการ
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา
3. ท่ านได้ขอ้ มู ลข่ าวสารประชาสัม พัน ธ์กิ จกรรม 5ส.จากเพื่ อ น
ร่ วมงาน
4. หั ว หน้ า งานของท่ า นได้ น าข้อ มู ล ข่ า วสาร ความรู ้ เพิ่ ม เติ ม
เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทราบอยู่
สม่าเสมอ
5. ท่านมักมีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่ สมอ
เช่น ตอบคาถามชิงรางวัล เป็ นต้น
6. บริ ษ ัท ฯ มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ข่ า วสารกิ จ กรรม 5ส.อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
รวมการรับรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม5ส.
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ต่ากว่ า 3 ปี
(106)
4.179
(เห็นด้วย)

3-6 ปี
(51)
4.176
(เห็นด้วย)

6 ปี ขึน้ ไป
(41)
4.000
(เห็นด้วย)

3.981
(เห็นด้วย)

4.176
(เห็นด้วย)

4.146
(เห็นด้วย)

4.028
(เห็นด้วย)

4.059
(เห็นด้วย)

4.024
(เห็นด้วย)

4.142
(เห็นด้วย)

4.157
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

3.906
(เห็นด้วย)

3.902
(เห็นด้วย)

3.951
(เห็นด้วย)

4.047
(เห็นด้วย)

4.098
(เห็นด้วย)

4.122
(เห็นด้วย)

4.047
(เห็นด้วย)

4.095
(เห็นด้วย)

4.041
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.35 พบว่า พนัก งานที่ มี ระยะเวลาการท างานต่ า กว่า 3 ปี มี ระดับ ความ
คิ ดเห็ น ต่ อปั จจัย ด้านการรั บ รู ้ ข่ าวประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ น ด้วย
(ค่าเฉลี่ย 4.047) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ ได้รับ ข้อมูล ข่าวสารจากสื่ อประชาสั ม พันธ์ ของบริ ษ ทั ฯ เช่ น วารสาร บอร์ ด
ประกาศข่ าวสาร เป็ นต้น (ค่ า เฉลี่ ย 4.179) หัวหน้างานของพนัก งานได้น าข้อมู ล ข่ าวสาร ความรู ้
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ ผู ้ท ราบอยู่ส ม่ า เสมอ (ค่ า เฉลี่ ย 4.142) บริ ษ ัท ฯ มี ก าร
ประชาสั ม พัน ธ์ ข่ า วสารกิ จ กรรม 5ส.อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ (ค่ า เฉลี่ ย 4.047) ได้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.028) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ที่
นามาประชาสัมพันธ์ มีการปรับ ปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ ย 3.981) และมี ส่ วนร่ วมในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่ สมอ เช่น ตอบคาถามชิงรางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.906)
พนักงานที่ มี ระยะเวลาการท างาน 3-6 ปี มี ความคิ ดเห็ นต่ อต่ อปั จจัยด้านการรั บรู ้ ข่ าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 4.095) และเมื่อพิจารณา
ในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พ นักงานมี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ ได้รับ
ข้อมู ล ข่ าวสารจากสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ข องบริ ษ ัท ฯ เช่ น วารสาร บอร์ ด ประกาศข่ า วสาร เป็ นต้น
(ค่าเฉลี่ย 4.176) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ที่นามาประชาสัมพันธ์ มีการปรับปรุ งให้ทนั สมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ ย 4.176) เท่ ากัน หัวหน้างานของพนัก งานได้น าข้อมูล ข่ าวสาร ความรู ้ เพิ่ ม เติ ม
เกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ทราบอยู่สม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.157) บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกิ จกรรม 5ส.อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ (ค่ าเฉลี่ ย 4.098) และมี ส่ วนร่ วมในการประชาสั ม พัน ธ์
กิจกรรม 5ส. อยูเ่ สมอ เช่น ตอบคาถามชิงรางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.902)
พนักงานที่มีระยะเวลาการทางาน 6 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านการรับรู ้
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.041) และเมื่อพิจารณา
ในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พ นัก งานมี ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.ที่นามาประชาสัมพันธ์ มี การปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ ย
4.146) บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิ จกรรม 5ส.อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย 4.121) ได้
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.024) ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
สื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ เช่น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.000) หัวหน้า
งานได้น าข้อ มู ล ข่ า วสาร ความรู ้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งทราบอยู่
สม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.000) เท่ากัน และมีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น
ตอบคาถามชิงรางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.951)
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ตารางที่ 4.36 แสดงจานวน ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และระดับ ความคิ ดเห็ น ต่ อปั จจัย ด้านการฝึ กอบรม
กิจกรรม 5ส. จาแนกตามระยะเวลาการทางาน
ระยะเวลาการทางาน
การฝึ กอบรมกิจกรรม5ส.
1. บริ ษทั มีการนาวิทยากรมาให้ความรู ้และเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับ
กิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน
2. บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.อย่าง
ต่อเนื่อง
3. บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่
สนองต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมายกิจกรรม 5ส.
4. บริ ษทั มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึ กอบรม และปรับปรุ ง
หลักสูตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป
5. บริ ษทั มีการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่น เช่น
KAISEN, ISO, LEAN เป็ น ต้ น เพื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม รู ้
ความสามารถของพนักงาน
รวมการฝึ กอบรมกิจกรรม5ส.

ต่ากว่า 3 ปี
(106)
4.028
(เห็นด้วย)

3-6 ปี
(51)
4.216
(เห็นด้วย)

6 ปี ขึน้ ไป
(41)
4.171
(เห็นด้วย)

4.094
(เห็นด้วย)

4.216
(เห็นด้วย)

4.122
(เห็นด้วย)

4.075
(เห็นด้วย)

4.176
(เห็นด้วย)

4.195
(เห็นด้วย)

4.047
(เห็นด้วย)

4.157
(เห็นด้วย)

4.220
(เห็นด้วย)

4.028
(เห็นด้วย)

4.275
(เห็นด้วย)

4.244
(เห็นด้วย)

4.055
(เห็นด้วย)

4.208
(เห็นด้วย

4.190
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.36 พบว่า พนัก งานที่ มี ระยะเวลาการท างาน ต่ ากว่า 3 ปี มี ระดับ ความ
คิดเห็นต่อปั จจัยด้านการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.055) และ
เมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่ พ นักงานมี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย
ได้แก่ บริ ษ ทั สนับ สนุ น ให้พ นัก งานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.อย่างต่ อเนื่ อง (ค่ าเฉลี่ ย 4.094)
บริ ษ ัท มี ก ารจัด หลัก สู ต รหรื อจัดท าแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่ ส นองต่ อวัต ถุ ป ระสงค์เป้ าหมาย
กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.075) บริ ษทั มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึ กอบรม และปรับปรุ งหลักสู ตร
การฝึ กอบรมครั้ งต่ อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.047) บริ ษ ทั มี ก ารนาวิท ยากรมาให้ค วามรู ้ และเผยแพร่ ค วามรู ้
เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.028) และบริ ษทั มีการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไป
กับ กิ จกรรมอื่ น เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อพัฒ นาความรู้ ความสามารถของพนัก งาน
(ค่าเฉลี่ย 4.028) เท่ากัน
พนัก งานที่ มี ระยะเวลาการท างาน 3-6 ปี มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้า นการฝึ กอบรม
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.208) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานมี ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ บริ ษทั มี การฝึ กอบรมกิ จกรรม
5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่น เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
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พนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.275) บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง
(ค่าเฉลี่ ย 4.216) และบริ ษ ทั มี การนาวิท ยากรมาให้ความรู ้ และเผยแพร่ ความรู ้ เกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.
ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.216) เท่ากัน บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี
ที่สนองต่อวัตถุ ประสงค์เป้ าหมายกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.176) และบริ ษทั มีการติดตามประเมินผล
หลังการฝึ กอบรม และปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.157)
พนักงานที่มี ระยะเวลาการทางาน 6 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านการฝึ กอบรม
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ยรวม 4.190) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พ นักงานมี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ บริ ษ ทั มีก ารฝึ กอบรม
กิ จ กรรม 5ส. ควบคู่ ไ ปกั บ กิ จ กรรมอื่ น เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อ พัฒ นาความรู้
ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.244) บริ ษทั มี การติ ดตามประเมิ นผลหลังการฝึ กอบรม และ
ปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.220 บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการ
ฝึ กอบรมประจาปี ที่ สนองต่อวัตถุ ป ระสงค์เป้ าหมายกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.195) บริ ษทั มีการนา
วิทยากรมาให้ความรู ้ และเผยแพร่ ความรู ้ เกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.171) และ
บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.122)
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ตารางที่ 4.37 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และระดับ ความคิ ดเห็ นปั จจัยการประเมิ นผลการท า
กิจกรรม 5ส. จาแนกตามระยะเวลาการทางาน
ระยะเวลาการทางาน
การประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.
1. ท่านคิดว่าหลังจากการทากิจกรรม 5ส.ทาให้การทางานของกลุ่ม
ตัวอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. หลังจากทากิจกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้ท่านเสี ยเวลาในการ
ค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง
3. หลังจากท ากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกท าให้ ท่ านตรวจสอบ
สิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น
4. หลัง จากท ากิ จ กรรม 5ส.ตัว ที่ 3 สะอาดท าให้ ท่ า นรู ้ สึ ก ว่ า
บรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
5. หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้างนิ สัยทาให้ท่านรู ้สึกอยาก
มาท างาน มี ความกระตือรื อร้ น และมี แผนการปรับปรุ งการ
ทางานได้ดีข้ ึน
6. บริ ษทั มีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการกาหนดตัวชี้วดั ที่ชดั เจน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาความรู ้ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รวมการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.

ต่ากว่า 3 ปี
(106)
4.226
(เห็นด้วย)

3-6 ปี
(51)
4.255
(เห็นด้วย)

6 ปี ขึน้ ไป
(41)
4.244
(เห็นด้วย)

4.170
(เห็นด้วย)

4.157
(เห็นด้วย)

4.244
(เห็นด้วย)

4.208
(เห็นด้วย)

4.294
(เห็นด้วย)

4.293
(เห็นด้วย

4.302
(เห็นด้วย)

4.373
(เห็นด้วย)

4.293
(เห็นด้วย)

4.274
(เห็นด้วย)

4.275
(เห็นด้วย)

3.666
(เห็นด้วย)

4.274
(เห็นด้วย)

4.275
(เห็นด้วย)

4.244
(เห็นด้วย)

4.242
(เห็นด้วย)

4.271
(เห็นด้วย)

4.280
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.37 พบว่า พนัก งานที่ มี ระยะเวลาการท างานต่ ากว่า 3 ปี มี ระดับความ
คิดเห็ นต่อปั จจัยด้านการประเมิ นผลการทากิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย
4.242) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับ
เห็นด้วย ได้แก่ หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้รู้สึกว่าบรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและ
ความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย (ค่าเฉลี่ ย 4.302) หลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้ างนิ สัยทาให้ผตู้ อบ
แบบสอบถามรู ้ สึกอยากมาทางาน มี ความกระตื อรื อร้ น และมี แผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึ น
(ค่าเฉลี่ย 4.274) บริ ษทั มีวธิ ี การตรวจประเมินโดยมีการกาหนดตัวชี้วดั ที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนา
ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.274) เท่ากัน หลังจากการทากิจกรรม 5ส.ทาให้การ
ทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.226) หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ตรวจสอบ
สิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ ย 4.208) และหลังจากทากิ จกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้เสี ยเวลาในการ
ค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย 4.170)
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พนั ก งานที่ มี ร ะยะเวลาการท างาน 3-6 ปี มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้ า นการ
ประเมินผลการทากิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.271) และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ หลังจากทา
กิจกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้รู้สึกว่าบรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
(ค่าเฉลี่ย 4.373) หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ ย
4.294) หลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้ างนิ สัยทาให้ผูต้ อบแบบสอบถามรู้ สึกอยากมาท างาน มี
ความกระตือรื อร้ น และมีแผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ ย 4.275) บริ ษทั มีวิธีการตรวจ
ประเมิ น โดยมี ก ารก าหนดตัว ชี้ วัด ที่ ชัด เจน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาความรู ้ ใ นการปฏิ บ ัติ งานของ
พนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.275) เท่ากัน หลังจากการทากิ จกรรม 5ส.ทาให้การท างานของกลุ่ ม ตัวอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.255) และหลังจากทากิจกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้เสี ยเวลาในการ
ค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย 4.157)
พนักงานที่มีระยะเวลาการทางาน 6 ปี ขึ้นไป ปี มี ระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านการ
ประเมินผลการทากิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.280) และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ หลังจากทา
กิจกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.293)
หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้พนักงานรู ้สึกว่าบรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.293) เท่ากัน หลังจากการทากิจกรรม 5ส.ทาให้การทางานของผูต้ อบ
แบบสอบถามมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.244) บริ ษทั มีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการกาหนด
ตัวชี้ วดั ที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.244) เท่ากัน
และหลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้างนิ สัยทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามรู ้สึกอยากมาทางาน มีความ
กระตือรื อร้น และมีแผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 3.666)
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ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และระดับ ความคิ ด เห็ น ปั จจัย ด้า นความมุ่ ง มั่น ของ
ผูบ้ ริ หาร จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน

ความมุ่งมัน่ ของผู้บริหาร
1. ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจัด
ให้เป็ นส่วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด จัดอบรม
ให้พนักงาน
2. ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่ นากิ จกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั
เป็ นอย่างดี
3. ผู ้บ ริ หารมี ก ารก าหนดนโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมาย
ตลอดจนมีการอธิ บาย และสื่ อสารให้พนักงานในการทากิจกรรม5
ส.อย่างชัดเจน
4. ผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้พนักงานเข้าร่ วม
กิจกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง
5. ผูบ้ ริ ห ารน านโยบายการทากิ จกรรม 5ส.ไปดาเนิ น การตลอดจน
ส่งเสริ ม ให้คาแนะนา และรับฟังปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน
6. ผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.อย่าง
ต่อเนื่อง
7. ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นการทากิ จกรรม 5ส. ใน
บริ ษทั ฯ
รวมความมุ่งมัน่ ของผู้บริหาร

พนักงาน
(177)
4.220
(เห็นด้วย)

หัวหน้ า
(21)
4.524
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

4.186
(เห็นด้วย)

4.476
(เห็นด้วย)

4.266
(เห็นด้วย)

4.571
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

4.136
(เห็นด้วย)

4.476
(เห็นด้วย)

4.169
(เห็นด้วย)

4.381
(เห็นด้วย)

4.147
(เห็นด้วย)

4.524
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

4.203
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.190
(เห็นด้วย)

4.495
(เห็นด้วยอย่างยิง่ )

จากตารางที่ 4.38 พบว่า พนักงานที่ มีตาแหน่ งพนักงาน มี ระดับความคิ ดเห็ นต่อปั จจัย
ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.190) และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีการ
กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ตลอดจนมีการอธิ บาย และสื่ อสารให้พนักงานในการทา
กิ จกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.266) ผูบ้ ริ หารมี ความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของกิ จกรรม
5ส.จึ งจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษ ทั ฯและมี ก ารถ่ ายทอด จัดอบรมให้พ นัก งาน(ค่ าเฉลี่ ย
4.220) ผูบ้ ริ ห ารให้ ค วามร่ ว มมื อ และสนับ สนุ น การท ากิ จกรรม 5ส. ในบริ ษ ัท ฯ (ค่ า เฉลี่ ย 4.203)
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่นากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.186) ผูบ้ ริ หาร
น านโยบายการท ากิ จ กรรม 5ส.ไปด าเนิ น การตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ ค าแนะน า และรั บ ฟั งปั ญ หา
ข้อเสนอแนะจากพนัก งาน (ค่ าเฉลี่ ย 4.169) ผูบ้ ริ หารมี การติ ดตาม และประเมิ นผลการทากิ จกรรม
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5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.147) และผูบ้ ริ หารมีการสร้ างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้พนักงานเข้า
ร่ วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.136)
ตาแหน่ งหัวหน้า มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ เห็ น ด้วยอย่า งยิ่ง (ค่ าเฉลี่ ย 4.495) ) และเมื่ อ พิ จารณาในรายละเอี ย ด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่
พนัก งานมี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารก าหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ตลอดจนมีการอธิ บาย และสื่ อสารให้พนักงานในการทากิจกรรม5ส.อย่าง
ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.571) ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วน
หนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมี การถ่ายทอด จัดอบรมให้พนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.524) ผูบ้ ริ หารมีการ
ติ ดตาม และประเมิ นผลการท ากิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.524) เท่ ากัน และระดับความ
คิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่นากิ จกรรม 5ส. มาใช้ในบริ ษทั
เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.476) ผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจ แนะนาให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรม 5ส.
อย่างจริ งจัง และต่อเนื่ อง (ค่ าเฉลี่ ย 4.476) เท่ ากัน และผูบ้ ริ หารนานโยบายการท ากิ จกรรม 5ส.ไป
ดาเนิ น การตลอดจนส่ งเสริ ม ให้ ค าแนะน า และรั บ ฟั ง ปั ญ หาข้อเสนอแนะจากพนัก งาน (ค่ าเฉลี่ ย
4.381) ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการทากิจกรรม 5ส. ในบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.333)
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ตารางที่ 4.39 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นปั จจัยความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรม 5ส. จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน

ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.
1. ท่ านคิ ด ว่ากิ จ กรรม 5ส. เป็ นกิ จ กรรมที่ ช่ ว ยสร้ างนิ สั ย สร้ า งคนที่ มี
คุณภาพ
2. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดีข้ ึน
3. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยทาให้เครื่ องมือ / เครื่ องใช้ มีความพร้อมใน
การทางานมากขึ้น
4. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสิ นค้าและสามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
5. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่วยยืดตาแหน่ ง
งานเครื่ องจักร
6. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส.ทาให้ท่านมีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้
ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด
7. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้ในสภาพ
ดีและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด
8. ท่ านคิ ด ว่ากิ จ กรรม 5ส. จะช่ ว ยให้ เกิ ด การรั ก ษาความเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน
9. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ความเป็ น
ระเบี ยบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กับ
ลูกค้า
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.

พนักงาน
(177)
4.362
(เห็นด้วย)

หัวหน้ า
(21)
4.524
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

4.299
(เห็นด้วย)
4.362
(เห็นด้วย)

4.619
(เห็นด้วยอย่างยิง่ )
4.524
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

4.169
(เห็นด้วย)

4.286
(เห็นด้วย)

4.282
(เห็นด้วย)

4.476
(เห็นด้วย)

4.266
(เห็นด้วย)

4.381
(เห็นด้วย)

4.328
(เห็นด้วย)

4.476
(เห็นด้วย)

4.384
(เห็นด้วย)

4.571
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

4.390
(เห็นด้วย)

4.619
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

4.316
(เห็นด้วย)

4.497
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

จากตารางที่ 4.39 พบว่า พนักงานที่ มีตาแหน่ งพนักงาน มี ระดับความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยด้าน
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.316) และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่
กิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนาคุณ ภาพของพนักงาน ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน
และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.390) กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้เกิ ดการรักษาความเป็ น
ระเบียบ เรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน (ค่าเฉลี่ย 4.384) กิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้างนิสัย สร้าง
คนที่ มี คุณ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย 4.362) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยท าให้เครื่ องมื อ / เครื่ องใช้ มี ค วามพร้ อมในการ
ทางานมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.362) เท่ากัน กิจกรรม 5ส. ช่วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้ในสภาพดี
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และใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.328) กิจกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดี
ขึ้ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.299) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยลดการเสี ย ของเครื่ อ งจัก ร ช่ วยยื ด ตาแหน่ ง งานเครื่ องจัก ร
(ค่าเฉลี่ ย 4.282) กิ จกรรม 5ส.ท าให้ท่านมี ความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้ นและใช้ท รัพ ยากรคุ ม้ ค่าที่ สุ ด
(ค่ า เฉลี่ ย 4.266) และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วยเพิ่ ม ผลผลิ ตสิ น ค้าและสามารถลดต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ายของ
บริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.169)
ตาแหน่ งหัวหน้า มี ความคิ ดเห็ นต่อ ปั จจัยด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วยอย่างยิ่ง (ค่ าเฉลี่ ย 4.497) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ กิจกรรม 5ส. จะช่ วยทา
ให้ ส ภาพแวดล้อ มในการท างานดี ข้ ึ น (ค่ า เฉลี่ ย 4.619) กิ จ กรรม 5ส. เป็ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพของ
พนักงาน ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า (ค่าเฉลี่ย
4.619) กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้เกิ ดการรักษาความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อยในสถานที่ทางาน (ค่าเฉลี่ ย
4.571) กิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้างนิ สัย สร้างคนที่มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ ย 4.524) กิจกรรม 5ส.
ช่วยทาให้เครื่ องมือ / เครื่ องใช้ มีความพร้อมในการทางานมากขึ้น (ค่าเฉลี่ ย 4.524) เท่ากัน และระดับ
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ได้แก่ กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่วยยืดตาแหน่งงาน
เครื่ องจักร (ค่ าเฉลี่ ย 4.476) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่ อการใช้ เก็ บ ไว้ในสภาพดี และใช้
ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.476) เท่ากัน กิ จกรรม 5ส.ทาให้ท่านมี ความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้ น
และใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.381) และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสิ นค้าและสามารถ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.286)
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความสาคัญการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.
1. ท่ า นมี ส่ วนร่ วมในการท ากิ จ กรรม 5ส.และดู แ ลพื้ นที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายอย่างสม่าเสมอ
2. ท่ า นตรวจสอบอุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ทุ ก ชนิ ด อยู่ เสมอและจัด แก้ไ ข
ซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ
3. ท่านจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน
4. ท่ านจัด เก็ บ อุป กรณ์ สิ่ งของในที่ เหมาะสม และคานึ งถึ งหลักความ
ปลอดภัย
5. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายกิจกรรมจึง
จะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
รวมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.

พนักงาน
(177)
4.282
(เห็นด้วย)

หัวหน้ า
(21)
4.476
(เห็นด้วย)

4.254
(เห็นด้วย)

4.286
(เห็นด้วย)

4.266
(เห็นด้วย)
4.311
(เห็นด้วย)

4.571
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
4.476
(เห็นด้วย)

4.379
(เห็นด้วย)

4.571
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

4.298
(เห็นด้วย)

4.476
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.40 พบว่า พนักงาน ที่ มีตาแหน่ งพนักงาน มี ระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัย
ด้า นการมี ส่ วนร่ ว มในกิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วย (ค่ า เฉลี่ ย 4.298) และเมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่
กิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายกิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (ค่าเฉลี่ย 4.379)
จัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และคานึ งถึงหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.311) มีส่วนร่ วมใน
การทากิ จกรรม 5ส.และดูแลพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.282) จัดเก็บเอกสาร
ตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.266) และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุก
ชนิดอยูเ่ สมอและจัดแก้ไขซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ย 4.254)
ตาแหน่ งหัวหน้า มี ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยด้านการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส.โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ ย 4.476) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่
พนักงานมี ระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ จัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดย
แบ่ ง แยกประเภทอย่า งชัด เจน (ค่ า เฉลี่ ย 4.571) กิ จกรรม 5ส. ต้อ งได้รับ ความร่ วมมื อ จากทุ ก ฝ่ าย
กิ จกรรมจึงจะสาเร็ จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี (ค่าเฉลี่ ย 4.571) เท่ากัน และระดับความคิดเห็ นในระดับเห็ น
ด้วย ได้แก่ มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย
4.476) จัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และคานึ งถึงหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.476) เท่ากัน
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และตรวจสอบอุ ป กรณ์ เครื่ องใช้ทุ กชนิ ดอยู่เสมอและจัดแก้ไขซ่ อมแซมทันที ห ากพบสิ่ งผิดปกติ
(ค่าเฉลี่ย 4.286)
ตารางที่ 4.41 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม5ส.จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
การรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม5ส.
1. ท่ า นได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ข องบริ ษ ัท ฯ เช่ น
วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น
2. ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส.ที่ น ามาประชาสั ม พัน ธ์ มี ก าร
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา
3. ท่านได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่ วมงาน
4. หั ว หน้ า งานของกลุ่ ม ตัว อย่า งได้น าข้อ มู ล ข่ าวสาร ความรู ้ เพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.มาชี้แจงให้ทราบอยูส่ ม่าเสมอ
5. ท่ านมักมี ส่ วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น
ตอบคาถามชิงรางวัล เป็ นต้น
6. บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิ ทธิภาพ
รวมการรับรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม5ส.

พนักงาน
(177)
4.130
(เห็นด้วย)

หัวหน้ า
(21)
4.238
(เห็นด้วย)

4.073
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

4.034
(เห็นด้วย)
4.130
(เห็นด้วย)

4.048
(เห็นด้วย)
4.000
(เห็นด้วย)

3.893
(เห็นด้วย)

4.095
(เห็นด้วย)

4.085
(เห็นด้วย)
4.057
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)
4.063
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.41 พบว่า พนักงานที่ มีตาแหน่ งพนักงาน มีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัย
ด้านการรับรู ้ ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.057) และ
เมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่ พ นักงานมี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย
ได้แก่ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ เช่ น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร
เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.130) หัวหน้างานได้นาข้อมูลข่าวสาร ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.มาชี้ แจง
ให้ทราบอยูส่ ม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย4.130) เท่ากัน บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย 4.085) ข้อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับ กิ จกรรม 5ส.ที่ นามาประชาสัมพันธ์ มี การ
ปรับ ปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ ย 4.073) ได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5ส.จาก
เพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.034) และมีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่ สมอ เช่น ตอบ
คาถามชิงรางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.893)
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ตาแหน่งหัวหน้า มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.063) และเมื่อพิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย
ย่ อ ยที่ พ นั ก งานมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ย ได้ แ ก่ ได้ รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ เช่น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.238) พนักงานมัก
มีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น ตอบคาถามชิ งรางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ ย
4.095) ได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.048) ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.ที่นามาประชาสัมพันธ์ มี การปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ ย 4.000)
หัวหน้างานของกลุ่ ม ตัวอย่างได้นาข้อมูลข่ าวสาร ความรู ้ เพิ่ มเติ ม เกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้
ทราบอยู่สม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.000) และบริ ษทั ฯ มี การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิ จกรรม 5ส.อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.000) เท่ากัน
ตารางที่ 4.42 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิดเห็ นปั จจัยการฝึ กอบรมกิ จกรรม5ส.
จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
การฝึ กอบรมกิจกรรม5ส.
1. บริ ษ ัท มี ก ารน าวิ ท ยากรมาให้ ค วามรู ้ แ ละเผยแพร่ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ
กิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน
2. บริ ษ ัท สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานเข้าร่ ว มฝึ กอบรมกิ จ กรรม 5ส.อย่า ง
ต่อเนื่อง
3. บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่สนอง
ต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมายกิจกรรม 5ส.
4. บริ ษ ัท มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลหลัง การฝึ กอบรม และปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป
5. บริ ษ ัท มี ก ารฝึ กอบรมกิ จ กรรม 5ส. ควบคู่ ไ ปกับ กิ จ กรรมอื่ น เช่ น
KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อ พัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ
ของพนักงาน
รวมการฝึ กอบรมกิจกรรม5ส.

พนักงาน
(177)
4.102
(เห็นด้วย)

หัวหน้ า
(21)
4.143
(เห็นด้วย)

4.130
(เห็นด้วย)

3.600
(เห็นด้วย)

4.124
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

4.107
(เห็นด้วย)

3.800
(เห็นด้วย)

4.124
(เห็นด้วย)

4.238
(เห็นด้วย)

4.118
(เห็นด้วย)

3.956
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.42 พบว่า พนักงานที่มีตาแหน่งพนักงาน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการ
ฝึ กอบรมกิ จ กรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย (ค่ า เฉลี่ ย 4.118) และเมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอี ย ด พบว่า ปั จ จัย ย่อ ยที่ พ นัก งานมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วย ได้แก่ บริ ษ ัท
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สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.130) บริ ษทั มี การจัด
หลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่สนองต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย
4.124) บริ ษ ัท มี ก ารฝึ กอบรมกิ จ กรรม 5ส. ควบคู่ ไ ปกับ กิ จ กรรมอื่ น เช่ น KAISEN, ISO, LEAN
เป็ นต้น เพื่ อพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.124) เท่ ากัน บริ ษ ทั มี การติดตาม
ประเมินผลหลังการฝึ กอบรม และปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.107) และ
บริ ษทั มีการนาวิทยากรมาให้ความรู ้และเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ย
4.102)
พนักงานที่มีตาแหน่งหัวหน้า มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 3.956) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ บริ ษทั มีการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไป
กับ กิ จกรรมอื่ น เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อพัฒ นาความรู้ ความสามารถของพนัก งาน
(ค่ าเฉลี่ ย 4.238) รองลงมาเห็ นว่า บริ ษ ทั มี ก ารนาวิท ยากรมาให้ความรู ้ และเผยแพร่ ความรู ้ เกี่ ยวกับ
กิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.143) และเห็นว่า บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการ
ฝึ กอบรมประจาปี ที่สนองต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.000) บริ ษทั มีการติดตาม
ประเมิ นผลหลังการฝึ กอบรม และปรั บปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรมครั้ งต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 3.800) และ
บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.600)
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ตารางที่ 4.43 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นปั จจัยด้านการประเมินผลการทา
กิจกรรม 5ส. จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
การประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.
1. ท่ านคิ ด ว่าหลังจากการท ากิ จ กรรม 5ส.ท าให้ ก ารท างานของท่ านมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. หลังจากทากิจกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้ท่านเสี ยเวลาในการค้นหา
เอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง
3. หลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ท่ านตรวจสอบสิ่ งของ
ต่างๆง่ายขึ้น
4. หลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้ท่านรู ้สึกว่าบรรยากาศที่
ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
5. หลังจากท ากิ จ กรรม 5ส.ตัว ที่ 5 สร้ างนิ สั ย ท าให้ ท่ านรู ้ สึ ก อยากมา
ทางาน มีความกระตือรื อร้น และมีแผนการปรับปรุ งการทางานได้ดี
ขึ้น
6. บริ ษทั มีวิธีการตรวจประเมิ นโดยมีการกาหนดตัวชี้ วดั ที่ ชดั เจน เพื่ อ
นาไปสู่การพัฒนาความรู ้ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รวมการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.

พนักงาน
(177)
4.215
(เห็นด้วย)

หัวหน้ า
(21)
4.429
(เห็นด้วย)

4.153
(เห็นด้วย)

4.429
(เห็นด้วย)

4.220
(เห็นด้วย)

4.476
(เห็นด้วย)

4.299
(เห็นด้วย)

4.571
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

4.282
(เห็นด้วย)

4.381
(เห็นด้วย)

4.254
(เห็นด้วย)

4.381
(เห็นด้วย)

4.237
(เห็นด้วย)

4.444
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.43 พบว่า พนักงานที่มีตาแหน่งพนักงาน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการ
ประเมินผลการทากิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.237) และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ หลังจากทา
กิจกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้รู้สึกว่าบรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
(ค่าเฉลี่ ย 4.571) หลังจากท ากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้ างนิ สัยท าให้ ผูต้ อบแบบสอบถามรู้ สึกอยากมา
ท างาน มี ค วามกระตื อรื อร้ น และมี แผนการปรั บ ปรุ งการท างานได้ดีข้ ึ น (ค่าเฉลี่ ย 4.282) บริ ษ ทั มี
วิธีการตรวจประเมินโดยมีการกาหนดตัวชี้วดั ที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.254) หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่าย
ขึ้น (ค่าเฉลี่ ย 4.220) หลังจากการท ากิ จกรรม 5ส.ทาให้การท างานมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น (ค่าเฉลี่ ย
4.215) และหลังจากท ากิ จกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางท าให้เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของ
น้อยลง (ค่าเฉลี่ย 4.153)
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พนัก งานที่ มี ต าแหน่ ง หั ว หน้ า มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้า นการประเมิ น ผลการท า
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.444) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ หลังจากทากิจกรรม 5ส.
ตัวที่ 3 สะอาดทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามรู ้สึกว่าบรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.571) และระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ หลังจากทากิจกรรม 5ส.
ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ท่านตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.476) หลังจากการทากิจกรรม 5ส.
ทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น(ค่าเฉลี่ย 4.429) หลังจากทากิจกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้
เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ ย 4.429) เท่ ากัน หลังจากทากิ จกรรม 5ส.
ตัวที่ 5 สร้างนิ สัยทาให้ผตู้ อบแบบสอบถามรู้สึกอยากมาทางาน มีความกระตือรื อร้น และมีแผนการ
ปรั บ ปรุ งการท างานได้ดี ข้ ึ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.381) และบริ ษ ัท มี วิธี ก ารตรวจประเมิ น โดยมี ก ารก าหนด
ตัวชี้วดั ที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.381) เท่ากัน
ตารางที่ 4.44 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของ
ผูบ้ ริ หาร จาแนกตามสังกัด
สังกัด
ความมุ่งมัน่ ของผู้บริหาร
1. ผูบ้ ริ หารมี ความเข้าใจแนวคิ ดและประโยชน์ของ
กิ จกรรม5ส.จึ ง จัด ให้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบาย
บริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด จัดอบรมให้พนักงาน
2. ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่ นากิ จกรรม 5ส.
มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี
3. ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมาย ตลอดจนมี การอธิ บ าย และสื่ อ สารให้
พนักงานในการทากิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน
4. ผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้
พนั ก งานเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม 5ส.อย่า งจริ ง จัง และ
ต่อเนื่อง
5. ผู ้ บ ริ ห ารน านโยบายการท ากิ จกรรม 5ส.ไป
ดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา และรับ
ฟังปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน
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ฝ่ าย
สานักงาน
(25)
4.200
(เห็นด้วย)

ฝ่ ายผลิต
(140)

ฝ่ าย QC
(25)

ฝ่ ายแม่ พมิ พ์
(8)

4.271
(เห็นด้วย)

4.240
(เห็นด้วย)

4.125
(เห็นด้วย)

4.240
(เห็นด้วย)

4.221
(เห็นด้วย)

4.160
(เห็นด้วย)

4.250
(เห็นด้วย)

4.280
(เห็นด้วย)

4.307
(เห็นด้วย)

4.280
(เห็นด้วย)

4.250
(เห็นด้วย)

4.280
(เห็นด้วย)

4.143
(เห็นด้วย)

4.160
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

4.200
(เห็นด้วย)

4.200
(เห็นด้วย)

4.080
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

ตารางที่ 4.44 (ต่อ) แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของ
ผูบ้ ริ หาร จาแนกตามสังกัด
สังกัด
ความมุ่งมัน่ ของผู้บริหาร
6. ผู ้บ ริ หารมี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการท า
กิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง
7. ผู ้บ ริ ห ารให้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น การท า
กิจกรรม 5ส. ในบริ ษทั ฯ
รวมความมุ่งมัน่ ของผู้บริหาร

ฝ่ าย
สานักงาน
(25)
4.120
(เห็นด้วย)

ฝ่ ายผลิต
(140)

ฝ่ าย QC
(25)

ฝ่ ายแม่ พมิ พ์
(8)

4.221
(เห็นด้วย)

4.040
(เห็นด้วย)

4.250
(เห็นด้วย)

4.240
(เห็นด้วย)

4.214
(เห็นด้วย)

4.200
(เห็นด้วย)

4.250
(เห็นด้วย)

4.223
(เห็นด้วย)

4.228
(เห็นด้วย)

4.176
(เห็นด้วย)

4.268
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.44 พบว่า พนัก งานที่ สั งกัดฝ่ ายส านักงาน มี ความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัยด้าน
ความมุ่ ง ของผู ้บ ริ ห าร โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ เห็ น ด้ ว ย (ค่ า เฉลี่ ย 4.223) และเมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีการ
กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ตลอดจนมีการอธิ บาย และสื่ อสารให้พนักงานในการทา
กิจกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.280) ผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจ แนะนาให้พนักงานเข้าร่ วม
กิ จกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.280) เท่ากัน ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่ นา
กิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.240) ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นการ
ทากิจกรรม 5ส. ในบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ ย 4.240) เท่ากัน ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของ
กิ จกรรม5ส.จึ งจัดให้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษ ัท ฯและมี ก ารถ่ ายทอด จัดอบรมให้ พ นัก งาน
(ค่าเฉลี่ย 4.200) ผูบ้ ริ หารนานโยบายการทากิจกรรม 5ส.ไปดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา
และรับฟั งปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.200) เท่ากัน และผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และ
ประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.120)
พนัก งานที่ สั ง กัด ฝ่ ายผลิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้า นความมุ่ ง ของผู ้บ ริ ห าร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.228) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
และเป้ าหมาย ตลอดจนมี ก ารอธิ บ าย และสื่ อ สารให้พ นัก งานในการท ากิ จกรรม5ส.อย่างชัด เจน
(ค่าเฉลี่ ย 4.307) ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของกิ จกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของนโยบายบริ ษทั ฯมีการถ่ายทอด จัดอบรมให้พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.271) ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและ
มุ่ ง มั่น ที่ น ากิ จ กรรม 5ส.มาใช้ ใ นบริ ษ ัท เป็ นอย่า งดี (ค่ า เฉลี่ ย 4.221) ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารติ ด ตาม และ
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ประเมินผลการทากิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.221) เท่ากัน ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือและ
สนับสนุนการทากิจกรรม 5ส. ในบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.214) ผูบ้ ริ หารนานโยบายการทากิจกรรม 5ส.ไป
ดาเนิ น การตลอดจนส่ งเสริ ม ให้ ค าแนะน า และรั บฟั งปั ญ หาข้อเสนอแนะจากพนัก งาน (ค่ าเฉลี่ ย
4.200) และผูบ้ ริ หารมีการสร้างขวัญ กาลังใจ และ แนะนาให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง
และต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.143)
พนักงานที่สังกัดฝ่ ายคุณภาพ QC มีความคิดเห็นต่อ ปั จจัยด้านความมุ่งของผูบ้ ริ หาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.176) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
และเป้ าหมาย ตลอดจนมี ก ารอธิ บ าย และสื่ อ สารให้ พ นัก งานในการท ากิ จกรรม5ส.อย่างชัด เจน
(ค่าเฉลี่ ย4.280) ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของกิ จกรรม5ส.จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของนโยบายบริ ษ ัท ฯและมี ก ารถ่ ายทอด จัดอบรมให้ พ นัก งาน (ค่ าเฉลี่ ย 4.240) ผูบ้ ริ ห ารให้ความ
ร่ วมมื อและสนับ สนุ น การท ากิ จกรรม 5ส. ในบริ ษ ัท ฯ (ค่าเฉลี่ ย 4.200) ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามตั้งใจและ
มุ่งมัน่ ที่นากิ จกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ ย 4.160) ผูบ้ ริ หารมีการสร้ างขวัญ กาลังใจ
และ แนะน าให้ พ นั ก งานเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม 5ส.อย่า งจริ ง จัง และต่ อ เนื่ อ ง (ค่ า เฉลี่ ย 4.160) เท่ า กัน
ผูบ้ ริ หารนานโยบายการท ากิ จกรรม 5ส.ไปดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้ค าแนะนา และรั บ ฟั ง
ปั ญหาข้อเสนอแนะจากพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.080) และผูบ้ ริ หารมีการติดตาม และประเมินผลการทา
กิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.060)
พนัก งานที่ สั งกัดฝ่ ายแม่พิ ม พ์ มี ค วามคิ ดเห็ นต่อปั จจัยด้านความมุ่งของผูบ้ ริ หาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.268) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่
พนัก งานมี ระดับ ความคิ ดเห็ น อยู่ในระดับ เห็ น ด้วย ได้แก่ ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารสร้ างขวัญ ก าลังใจ และ
แนะนาให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง และต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย4.375) ผูบ้ ริ หารนานโยบาย
การทากิจกรรม 5ส.ไปดาเนิ นการตลอดจนส่ งเสริ ม ให้คาแนะนา และรับฟั งปั ญหาข้อเสนอแนะจาก
พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.375) เท่ากัน ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่นากิจกรรม 5ส.มาใช้ในบริ ษทั เป็ น
อย่างดี (ค่าเฉลี่ ย 4.250) ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุ ประสงค์ และเป้ าหมาย ตลอดจนมีการ
อธิ บ าย และสื่ อสารให้พ นักงานในการทากิ จกรรม5ส.อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.250) ผูบ้ ริ หารมี การ
ติดตาม และประเมิ นผลการทากิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.250) ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมื อ
และสนับ สนุ นการท ากิ จกรรม 5ส. ในบริ ษ ทั ฯ (ค่ าเฉลี่ ย 4.250) เท่ ากัน และผูบ้ ริ ห ารมี ความเข้าใจ
แนวคิดและประโยชน์ของกิจกรรม 5ส. จึงจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯและมีการถ่ายทอด
จัดอบรมให้พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.125)
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ตารางที่ 4.45 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิ ดเห็ นปั จจัยด้านความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. จาแนกตามสังกัด
สังกัด
ฝ่ ายแม่ พมิ พ์

(140)
4.386
(เห็นด้วย)

ฝ่ ายคุณภาพ
QC
(25)
4.440
(เห็นด้วย)

4.320
(เห็นด้วย)

4.336
(เห็นด้วย)

4.320
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

3. ท่ าน คิ ด ว่ า กิ จกรรม 5ส. ช่ ว ยท าให้ เ ครื่ องมื อ /
เครื่ องใช้ มีความพร้อมในการทางานมากขึ้น

4.480
(เห็นด้วย)

4.350
(เห็นด้วย)

4.440
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

4. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสิ นค้าและ
สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
5. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร
ช่วยยืดอายุเครื่ องจักร
6. ท่ า นคิ ด ว่า กิ จ กรรม 5ส.ท าให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วาม
สะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด

4.160
(เห็นด้วย)

4.179
(เห็นด้วย)

4.200
(เห็นด้วย)

4.250
(เห็นด้วย)

4.160
(เห็นด้วย)

4.314
(เห็นด้วย)

4.360
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

4.200
(เห็นด้วย)

4.271
(เห็นด้วย)

4.320
(เห็นด้วย)

7. ท่ านคิดว่ากิ จกรรม 5ส. ช่วยจัดสิ่ งของให้ง่ายต่อการ
ใช้ เก็บไว้ในสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด

4.280
(เห็นด้วย)

4.321
(เห็นด้วย)

4.440
(เห็นด้วย)

8. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความ
เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน

4.520
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )
4.400
(เห็นด้วย)

4.379
(เห็นด้วย)

4.400
(เห็นด้วย)

4.421
(เห็นด้วย)

4.360
(เห็นด้วย)

4.500
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)
4.625
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)
4.500
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )
4.500
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)

4.320
(เห็นด้วย)

4.329
(เห็นด้วย)

4.364
(เห็นด้วย)

ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.
1. ท่านคิดว่ากิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่ ช่วยสร้างนิ สัย
สร้างคนที่มีคุณภาพ
2. ท่ านคิดว่ากิ จกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาพแวดล้อม
ในการทางานดีข้ ึน

9. ท่ านคิ ดว่ากิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒ นาคุ ณภาพของ
พนักงาน ความเป็ นระเบี ยบ ความปลอดภัยในการ
ทางาน และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.

ฝ่ าย
สานักงาน
(25)
4.360
(เห็นด้วย)

ฝ่ ายผลิต

(8)
4.125
(เห็นด้วย)

4.403
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.45 พบว่า พนัก งานที่ สั งกัดฝ่ ายส านักงาน มี ความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัยด้าน
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.320) และเมื่อ
95

พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่
กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้เกิ ดการรักษาความเป็ นระเบี ยบ เรี ยบร้ อยในสถานที่ ทางาน (ค่าเฉลี่ ย 4.520)
กิ จกรรม 5ส. ช่ วยท าให้ เครื่ องมื อ / เครื่ องใช้ มี ค วามพร้ อมในการท างานมากขึ้ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.480)
กิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน
และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.400) กิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้ างนิ สัย สร้าง
คนที่มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.360) กิจกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย
4.320) กิ จกรรม 5ส.ท าให้ กลุ่ ม ตัวอย่างมี ค วามสะดวกรวดเร็ วมากขึ้ นและใช้ท รั พ ยากรคุ ้ม ค่ าที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 4.280) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่ วยยืดสังกัดเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ ย 4.200)
กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยเพิ่มผลผลิ ตสิ นค้าและสามารถลดต้นทุ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ ย 4.160)
และกิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่วยยืดอายุเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ย 4.160) เท่ากัน
พนักงานสังกัดฝ่ ายผลิต มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิจกรรม
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.329) และเมื่อพิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย
ย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส. เป็ นการพัฒนาคุณภาพ
ของพนัก งาน ความเป็ นระเบี ยบ ความปลอดภัยในการท างาน และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้ก ับ ลู ก ค้า
(ค่ าเฉลี่ ย 4.421) กิ จกรรม 5ส. เป็ นกิ จกรรมที่ ช่ วยสร้ างนิ สั ย สร้ างคนที่ มี คุ ณ ภาพ (ค่ าเฉลี่ ย 4.386)
กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้เกิ ดการรักษาความเป็ นระเบี ยบ เรี ยบร้ อยในสถานที่ ทางาน (ค่าเฉลี่ ย 4.379)
กิ จกรรม 5ส. ช่ วยท าให้ เครื่ องมื อ / เครื่ องใช้ มี ค วามพร้ อมในการท างานมากขึ้ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.350)
กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยท าให้ ส ภาพแวดล้อมในการท างานดี ข้ ึ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.336) กิ จกรรม 5ส.ท าให้
พนักงานมีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.321) กิจกรรม 5ส. ช่วย
ลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่ วยยืด อายุเครื่ องจักร(ค่าเฉลี่ ย 4.314) กิ จกรรม 5ส.ท าให้กลุ่ ม ตัวอย่างมี
ความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.271) และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วย
เพิม่ ผลผลิตสิ นค้าและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.179)
พนักงานสังกัดฝ่ ายคุ ณภาพ QC มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.364) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอีย ด
พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ กิจกรรม 5ส. เป็ นกิจกรรม
ที่ช่วยสร้างนิ สัย สร้างคนที่มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.440) กิ จกรรม 5ส. ช่ วยทาให้เครื่ องมือ / เครื่ องใช้ มี
ความพร้ อมในการทางานมากขึ้น (ค่าเฉลี่ ย 4.440) ผูต้ อบแบบสอบถามคิ ดว่ากิ จกรรม 5ส. ช่ วยจัด
สิ่ ง ของให้ ง่ า ยต่ อ การใช้ เก็ บ ไว้ใ นสภาพดี แ ละใช้ ท รั พ ยากรคุ ้ม ค่ า ที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 4.440) เท่ า กัน
กิ จกรรม 5ส. จะช่ วยให้เกิ ดการรักษาความเป็ นระเบี ยบ เรี ยบร้ อยในสถานที่ ทางาน (ค่าเฉลี่ ย 4.400)
กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสี ยของเครื่ องจักร ช่ วยยืดอายุเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ย 4.360) กิจกรรม 5ส. เป็ น
การพัฒนาคุ ณ ภาพของพนัก งาน ความเป็ นระเบี ยบ ความปลอดภัย ในการท างาน และสร้ างความ
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เชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.360) เท่ากัน กิ จกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดี
ขึ้น (ค่าเฉลี่ ย 4.320) กิ จกรรม 5ส.ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากร
คุม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.320) เท่ากัน และกิจกรรม 5ส. จะช่วยเพิ่มผลผลิตสิ นค้าและสามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.200)
พนัก งานสั งกัดฝ่ ายแม่ พิ ม พ์ มี ความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัยด้านความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ
กิจกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.403) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พ นัก งานมี ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ กิ จกรรม 5ส. ช่ วยจัด
สิ่ งของให้ง่ายต่อการใช้ เก็บไว้ในสภาพดีและใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.625) กิจกรรม 5ส.ทา
ให้กลุ่มตัวอย่างมีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นและใช้ทรัพยากรคุ ม้ ค่าที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.500) กิ จกรรม
5ส. จะช่วยให้เกิดการรักษาความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน (ค่าเฉลี่ย 4.500) กิจกรรม 5
ส. เป็ นการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ความเป็ นระเบียบ ความปลอดภัยในการท างาน และสร้าง
ความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลู กค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.500) เท่ากัน และระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่
กิจกรรม 5ส. จะช่วยทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.375) กิจกรรม 5ส. ช่วยทาให้
เครื่ องมือ / เครื่ องใช้ มีความพร้อมในการทางานมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.375) กิจกรรม 5ส. ช่วยลดการเสี ย
ของเครื่ องจักร ช่ วยยืดอายุเครื่ องจักร (ค่าเฉลี่ ย 4.375) เท่ ากัน และกิ จกรรม 5ส. จะช่ วยเพิ่มผลผลิ ต
สิ นค้าและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.250)
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ตารางที่ 4.46 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิ ดเห็ น ปั จจัยด้านการมี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรม 5ส.จาแนกตามสังกัด
สังกัด
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.

1. ท่านมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม 5ส.และดูแลพื้นที่ ที่
ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ
2. ท่ านตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุกชนิ ดอยูเ่ สมอและ
จัดแก้ไขซ่อมแซมทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ
3. ท่านจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภท
อย่างชัดเจน
4. ท่านจัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และคานึงถึง
หลักความปลอดภัย
5. ท่านคิดว่ากิ จกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุก
ฝ่ ายกิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
รวมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.

ฝ่ าย
สานักงาน

ฝ่ ายผลิต

(140)
4.314
(เห็นด้วย)

ฝ่ าย
คุณภาพ
QC
(25)
4.240
(เห็นด้วย)

(25)
4.280
(เห็นด้วย)

ฝ่ าย
แม่ พมิ พ์
(8)
4.375
(เห็นด้วย)

4.200
(เห็นด้วย)

4.279
(เห็นด้วย)

4.160
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

4.200
(เห็นด้วย)

4.350
(เห็นด้วย)

4.080
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

4.120
(เห็นด้วย)

4.379
(เห็นด้วย)

4.240
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

4.360
(เห็นด้วย)

4.429
(เห็นด้วย)

4.240
(เห็นด้วย)

4.232
(เห็นด้วย)

4.350
(เห็นด้วย)

4.192
(เห็นด้วย)

4.500
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)
4.400
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.46 พบว่า พนักงานสังกัดฝ่ ายสานักงาน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการมี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ น ด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.232) และเมื่ อพิ จารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส.
ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายกิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (ค่าเฉลี่ ย 4.360) มีส่วนร่ วม
ในการท ากิ จกรรม 5ส. ดู แลพื้ น ที่ ที่ ไ ด้รับ มอบหมายอย่า งสม่ าเสมอ (ค่ า เฉลี่ ย 4.280) ตรวจสอบ
อุ ปกรณ์ เครื่ องใช้ทุกชนิ ดอยู่เสมอและจัดแก้ไขซ่ อมแซมทันที หากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ ย 4.200)
จัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.200) เท่ากัน และจัดเก็บ
อุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และคานึงถึงหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.120)
พนักงานสังกัดฝ่ ายผลิต มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.350) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย ได้แก่ กิจกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุก
ฝ่ ายกิ จกรรมจึ ง จะส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ด้วยดี (ค่ าเฉลี่ ย 4.429) จัด เก็ บ อุ ป กรณ์ สิ่ งของในที่ เหมาะสม
คานึ งถึงหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.379) จัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่าง
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ชัดเจน (ค่ าเฉลี่ ย 4.350) มี ส่ วนร่ วมในการท ากิ จกรรม 5ส.และดู แลพื้ น ที่ ที่ ไ ด้รับ มอบหมายอย่า ง
สม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.314) และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุก ชนิ ดอยูเ่ สมอและจัดแก้ไขซ่ อมแซม
ทันทีหากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ย 4.279)
พนักงานสังกัดฝ่ ายคุ ณภาพ QC มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.192) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัย
ย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมือ
จากทุ ก ฝ่ ายกิ จ กรรมจึ ง จะส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดี (ค่ า เฉลี่ ย 4.240) จัด เก็ บ อุ ป กรณ์ สิ่ ง ของในที่
เหมาะสม และคานึงถึงหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.240) มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม 5ส.และดูแล
พื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 4.240) เท่ากัน ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุกชนิ ด
อยู่เสมอและจัด แก้ไ ขซ่ อ มแซมทัน ที ห ากพบสิ่ ง ผิดปกติ (ค่ าเฉลี่ ย 4.160) และจัด เก็ บ เอกสารตาม
หมวดหมู่ โดยแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.080)
พนักงานสังกัดฝ่ ายแม่พิมพ์ มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.400) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ กิ จกรรม 5ส.ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุก
ฝ่ ายกิจกรรมจึงจะสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี (ค่าเฉลี่ย 4.500) จัดเก็บอุปกรณ์ สิ่ งของในที่เหมาะสม และ
คานึ งถึ งหลักความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ ย 4.375) มี ส่ วนร่ วมในการทากิ จกรรม 5ส. ดู แลพื้ นที่ ที่ ได้รับ
มอบหมายอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.375) ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องใช้ทุกชนิ ดอยูเ่ สมอและจัดแก้ไข
ซ่ อมแซมทันที หากพบสิ่ งผิดปกติ (ค่าเฉลี่ ย 4.375) และจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ โดยแบ่ งแยก
ประเภทอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.375) เท่ากัน
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ตารางที่ 4.47 แสดงจ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และระดั บ ความคิ ด เห็ น ปั จ จัย ด้ า นการรั บ รู ้ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม5ส.จาแนกตามสังกัด
สังกัด
การรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม5ส.

1. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ
เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น
2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ที่นามาประชาสัมพันธ์ มี
การปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา
3. ท่านได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อน
ร่ วมงาน
4. หัวหน้างานของผูต้ อบแบบสอบถามได้น าข้อมู ลข่าวสาร
ความรู ้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส.มาชี้ แ จงให้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามทราบอยูส่ ม่าเสมอ
5. ท่ านมักมี ส่วนร่ วมในการประชาสัมพัน ธ์กิจกรรม 5ส. อยู่
เสมอ เช่น ตอบคาถามชิงรางวัล เป็ นต้น

ฝ่ าย
สานักงาน

ฝ่ ายผลิต

(140)
4.200
(เห็นด้วย)

ฝ่ าย
คุณภาพ
QC
(25)
4.000
(เห็นด้วย)

(25)
3.960
(เห็นด้วย)

(8)
4.125
(เห็นด้วย)

3.960
(เห็นด้วย)

4.100
(เห็นด้วย)

3.880
(เห็นด้วย)

4.375
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

4.057
(เห็นด้วย)

3.880
(เห็นด้วย)

4.250
(เห็นด้วย)

4.160
(เห็นด้วย)

4.129
(เห็นด้วย)

3.880
(เห็นด้วย)

4.500
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)

3.960
(เห็นด้วย)

3.921
(เห็นด้วย)

3.640
(เห็นด้วย)

4.500
(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง)
4.250
(เห็นด้วย)

4.107
3.880
6. บริ ษทั ฯ มี การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิ จกรรม 5ส.อย่างมี 4.040
(เห็นด้วย) (เห็นด้วย) (เห็นด้วย)
ประสิ ทธิภาพ
4.013
(เห็นด้วย)

รวมการรับรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม5ส.

4.086
(เห็นด้วย)

3.860
(เห็นด้วย)

ฝ่ าย
แม่ พมิ พ์

4.333
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.47 พบว่า พนักงานที่ สังกัดฝ่ ายสานักงาน มี ความคิดเห็ นต่อ ปั จจัยด้าน
การรับรู ้ ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม5 ส โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.013 ) และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่
หัวหน้างานได้นาข้อมูลข่าวสาร ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ทราบอยูส่ ม่าเสมอ
(ค่ าเฉลี่ ย 4.160) บริ ษ ทั ฯ มี การประชาสัม พันธ์ ข่าวสารกิ จกรรม 5ส.อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย
4.040) พนัก งานได้ข ้อมู ล ข่ าวสารประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรม 5ส.จากเพื่ อนร่ วมงาน (ค่ าเฉลี่ ย 4.000)
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ เช่ น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น
(ค่าเฉลี่ย 4.960) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ที่นามาประชาสัมพันธ์ มีการปรับปรุ งให้ทนั สมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ ย 4.960) และมี ส่วนร่ วมในการประชาสั มพันธ์ กิจกรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น ตอบ
คาถามชิงรางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.960) เท่ากัน
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พนักงานสังกัดฝ่ ายผลิ ต มี ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยด้านการรั บรู ้ ข่าวสารประชาสั มพันธ์
กิจกรรม 5ส.โดยภาพรวมในอยูร่ ะดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.086) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่ พ นักงานมี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วย ได้แก่ ได้รับ ข้อมู ล ข่าวสารจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ เช่น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย4.200) หัวหน้างาน
ได้นาข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ เพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ กิ จกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ผูต้ อบแบบสอบถามทราบอยู่
สม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย4.129) บริ ษทั ฯ มี การประชาสั มพันธ์ ข่าวสารกิ จกรรม 5ส.อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ
(ค่าเฉลี่ย 4.107) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ที่นามาประชาสัมพันธ์ มีการปรับปรุ งให้ทนั สมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.100) ได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย
4.057) และมีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่ สมอ เช่น ตอบคาถามชิ งรางวัล เป็ นต้น
(ค่าเฉลี่ย 3.921)
พนั ก งานสั ง กั ด ฝ่ ายคุ ณ ภาพ QC มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จจัย ด้ า นการรั บ รู ้ ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 3.860) และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์ ของบริ ษทั ฯ เช่ น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ ย
4.000) ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส.ที่ น ามาประชาสั ม พัน ธ์ มี ก ารปรั บ ปรุ งให้ ท ัน สมัย
ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 3.880) ได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.จากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย
3.880) นาข้อมูลข่าวสาร ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.มาชี้ แจงให้ทราบอยูส่ ม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย
3.880) บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.880) เท่ากัน
และมี ส่ ว นร่ ว มในการประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรม 5ส. อยู่เสมอ เช่ น ตอบค าถามชิ ง รางวัล เป็ นต้น
(ค่าเฉลี่ย 3.640)
พนักงานสังกัดฝ่ ายแม่พิมพ์ มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 5ส.โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.333) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ หัวหน้างานได้นาข้อมูล
ข่าวสาร ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.มาชี้แจงให้ทราบอยูส่ ม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.500) มีส่วนร่ วม
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. อยูเ่ สมอ เช่น ตอบคาถามชิงรางวัล เป็ นต้น ค่าเฉลี่ย (4.500) เท่ากัน
และระดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย ได้แ ก่ ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม 5ส.ที่ น ามา
ประชาสัมพันธ์ มีการปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.375) ได้ขอ้ มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิ จกรรม 5ส.จากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.250) บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกิ จกรรม 5ส.
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย 4.250) เท่ ากัน และได้รับ ข้อมู ลข่ าวสารจากสื่ อประชาสั ม พันธ์ ของ
บริ ษทั ฯ เช่น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.125)
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ตารางที่ 4.48 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิดเห็ นปั จจัยการฝึ กอบรมกิ จกรรม5ส.
จาแนกตามสังกัด
สังกัด
การฝึ กอบรมกิจกรรม5ส.

1. บริ ษ ัท มี การน าวิท ยากรมาให้ ค วามรู ้ แ ละเผยแพร่ ค วามรู ้
เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน
2. บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.
อย่างต่อเนื่อง
3. บริ ษั ท มี ก ารจัด หลัก สู ต รหรื อจัด ท าแผนการฝึ กอบรม
ประจาปี ที่สนองต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมายกิจกรรม 5ส.
4. บริ ษ ัท มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลหลัง การฝึ กอบรม และ
ปรับปรุ งหลักสูตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป
5. บริ ษทั มีการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่น
เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อ พัฒ นาความรู ้
ความสามารถของพนักงาน
รวมการฝึ กอบรมกิจกรรม5ส.

ฝ่ าย
สานักงาน

ฝ่ ายผลิต

(140)
4.121
(เห็นด้วย)

ฝ่ าย
คุณภาพ
QC
(25)
4.040
(เห็นด้วย)

(25)
4.120
(เห็นด้วย)

ฝ่ าย
แม่ พมิ พ์
(8)
4.000
(เห็นด้วย)

4.200
(เห็นด้วย)

4.150
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

4.160
(เห็นด้วย)

4.136
(เห็นด้วย)

4.040
(เห็นด้วย)

4.125
(เห็นด้วย)

4.160
(เห็นด้วย)

4.114
(เห็นด้วย)

4.120
(เห็นด้วย)

3.875
(เห็นด้วย)

4.120
(เห็นด้วย)

4.143
(เห็นด้วย)

4.160
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

4.152
(เห็นด้วย)

4.133
(เห็นด้วย)

4.072
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

จากตารางที่ 4.48 พบว่า พนักงานสังกัดฝ่ ายสานักงานมีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยการ
ฝี กอบรมกิ จ กรรม 5ส. โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย (ค่ า เฉลี่ ย 4.152) และเมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอี ย ด พบว่า ปั จ จัย ย่อ ยที่ พ นัก งานมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วย ได้แก่ บริ ษ ัท
สนับ สนุ นให้พ นักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย4.200) บริ ษ ทั มี การจัด
หลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่สนองต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมายกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย
4.160) บริ ษ ทั มี ก ารติ ดตามประเมิ นผลหลังการฝึ กอบรม และปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรการฝึ กอบรมครั้ ง
ต่ อ ไป (ค่ า เฉลี่ ย 4.160) เท่ ากัน บริ ษ ัท มี ก ารน าวิ ท ยากรมาให้ ค วามรู ้ แ ละเผยแพร่ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ
กิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.120) บริ ษทั มีการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรม
อื่น เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.120)
เท่ากัน
พนักงานสังกัดฝ่ ายผลิต มีความคิดเห็นต่อปั จจัยการฝี กอบรมกิจกรรม 5ส. โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.133) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงานมี
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย ได้แก่ บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิจกรรม
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5ส.อย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.150) บริ ษทั มี การฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิ จกรรมอื่น เช่ น
KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.143) บริ ษทั มี
การจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่สนองต่อวัตถุ ประสงค์เป้ าหมายกิ จกรรม 5ส.
(ค่าเฉลี่ ย 4.136) บริ ษทั มี การนาวิทยากรมาให้ความรู ้ และเผยแพร่ ความรู ้ เกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.ให้กบั
พนัก งาน (ค่ า เฉลี่ ย 4.121) และบริ ษ ัท มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลหลัง การฝึ กอบรม และปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.114)
พนักงานสังกัดฝ่ ายคุ ณภาพ QC มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยการฝี กอบรมกิ จกรรม 5ส.โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.072) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ บริ ษทั มีการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไป
กับ กิ จกรรมอื่ น เช่ น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่ อพัฒ นาความรู้ ความสามารถของพนัก งาน
(ค่าเฉลี่ย 4.160) บริ ษทั มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึ กอบรม และปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรม
ครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.120) บริ ษทั มีการนาวิทยากรมาให้ความรู ้ และเผยแพร่ ความรู ้ เกี่ ยวกับกิ จกรรม
5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.040) บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ที่
สนองต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายกิ จ กรรม 5ส. (ค่ า เฉลี่ ย 4.040) เท่ า กัน และบริ ษ ัท สนับ สนุ น ให้
พนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.000)
พนัก งานสั ง กัด ฝ่ ายแม่ พิ ม พ์ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จจัย การฝี กอบรมกิ จกรรม 5ส. โดย
ภาพรวมในอยู่ระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.000) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัย ย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ บริ ษทั มีการจัดหลักสู ตรหรื อจัดทาแผนการ
ฝึ กอบรมประจาปี ที่ ส นองต่ อวัตถุ ป ระสงค์เป้ าหมายกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.125) บริ ษ ทั มี การน า
วิทยากรมาให้ความรู ้และเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้กบั พนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.000) บริ ษทั
สนับ สนุ น ให้ พ นัก งานเข้า ร่ วมฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.อย่างต่ อ เนื่ อ ง (ค่ า เฉลี่ ย 4.000) บริ ษ ัท มี ก าร
ฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่น เช่น KAISEN, ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนัก งาน (ค่ าเฉลี่ ย 4.000) เท่ ากัน และบริ ษ ัทมี ก ารติ ดตามประเมิ น ผลหลังการ
ฝึ กอบรม และปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรมครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ย 3.875)
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ตารางที่ 4.49 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นปั จจัยด้านการประเมินผลการทา
กิจกรรม 5ส. จาแนกตามสังกัด
สังกัด
ฝ่ ายสานักงาน

ฝ่ ายผลิต

4.250
(เห็นด้วย)

ฝ่ าย
คุณภาพ
QC
(25)
4.280
(เห็นด้วย)

(25)

(140)

4.160
(เห็นด้วย)

4.125
(เห็นด้วย)

4.320
(เห็นด้วย)

4.179
(เห็นด้วย)

4.120
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

4.360
(เห็นด้วย)

4.243
(เห็นด้วย)

4.200
(เห็นด้วย)

4.125
(เห็นด้วย)

4.360
(เห็นด้วย)

4.343
(เห็นด้วย)

4.160
(เห็นด้วย)

4.250
(เห็นด้วย)

4.360
(เห็นด้วย)

4.300
(เห็นด้วย)

4.280
(เห็นด้วย)

4.000
(เห็นด้วย)

4.440
(เห็นด้วย)

4.271
(เห็นด้วย)

4.080
(เห็นด้วย)

4.250
(เห็นด้วย)

4.333
(เห็นด้วย)

4.264
(เห็นด้วย)

4.187
(เห็นด้วย)

4.125
(เห็นด้วย)

การประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.

1. ท่ า นคิ ด ว่า หลัง จากการท ากิ จ กรรม 5ส.ท าให้ ก าร
ทางานของท่านมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. หลัง จากท ากิ จ กรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางท าให้ ท่ า น
เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง
3. หลังจากท ากิ จ กรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกท าให้ท่ าน
ตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น
4. หลังจากท ากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดท าให้ท่าน
รู ้สึกว่าบรรยากาศที่ ทางาน สะอาดขึ้ นและความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
5. หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้างนิสัยทาให้ท่าน
รู ้สึกอยากมาท างาน มี ความกระตื อ รื อร้ น และมี
แผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน
6. บริ ษัท มี วิ ธี ก ารตรวจประเมิ น โดยมี ก ารก าหนด
ตัวชี้ วดั ที่ ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รวมการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.

ฝ่ าย
แม่ พมิ พ์
(8)

จากตารางที่ 4.49 พบว่า พนัก งานสั ง กัดฝ่ ายส านัก งาน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อปั จจัย การ
ประเมินผลการทากิ จกรรม 5ส. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.333) และเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่ พนักงานมี ระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ บริ ษทั มี
วิธีการตรวจประเมินโดยมีการกาหนดตัวชี้วดั ที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งาน (ค่ าเฉลี่ ย 4.440) หลัง จากท ากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกท าให้ผูต้ อบแบบสอบถาม
ตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้ น (ค่าเฉลี่ ย 4.360) หลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้ผตู้ อบ
แบบสอบถามรู ้ สึกว่าบรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.360)
หลัง จากท ากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้ างนิ สั ยท าให้ ผูต้ อบแบบสอบถามรู้ สึ ก อยากมาท างาน มี ความ
กระตือรื อร้น และมีแผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.360) เท่ากัน หลังจากทากิจกรรม
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5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย 4.320) และหลังจาก
การทากิจกรรม 5ส.ทาให้การทางานของท่านมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.160)
พนักงานสังกัดฝ่ ายผลิต มีความคิดเห็นต่อปั จจัยการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่ าเฉลี่ ย 4.264) และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด พบว่า ปั จจัยย่อยที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ได้แก่ หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้
ผูต้ อบแบบสอบถามรู ้สึกว่าบรรยากาศที่ ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (ค่าเฉลี่ ย
4.343) หลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้ างนิ สัยท าให้ผูต้ อบแบบสอบถามรู้ สึ กอยากมาท างาน มี
ความกระตือรื อร้ น และมีแผนการปรับปรุ งการทางานได้ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ ย 4.300) บริ ษทั มีวิธีการตรวจ
ประเมิ น โดยมี ก ารก าหนดตัว ชี้ วัด ที่ ชัด เจน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาความรู ้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.271) หลังจากการทากิ จกรรม 5ส.ทาให้การทางานของท่านมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.250) หลัง จากท ากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกท าให้ ตรวจสอบสิ่ ง ของต่ างๆง่ ายขึ้ น
(ค่าเฉลี่ ย 4.243) และหลังจากทากิ จกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อ
สิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย 4.179)
พนักงานสังกัดฝ่ ายคุณภาพ QC มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยการประเมินผลการทากิ จกรรม
5ส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.187) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัย
ย่อยที่พนักงานมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย ได้แก่ หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 5 สร้าง
นิสัยทาให้ผตู้ อบแบบสอบถามรู้ สึกอยากมาทางาน มีความกระตือรื อร้น และมีแผนการปรับปรุ งการ
ทางานได้ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.280) หลังจากการทากิจกรรม 5ส.ทาให้การทางานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.280) เท่ากัน หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 2 สะดวกทาให้ตรวจสอบ
สิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.200) หลังจากทากิจกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
รู ้ สึกว่าบรรยากาศที่ ท างาน สะอาดขึ้ นและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย (ค่าเฉลี่ ย 4.160) หลังจากทา
กิจกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย 4.120) และ
บริ ษทั มีวิธีการตรวจประเมิ นโดยมีการกาหนดตัวชี้ วดั ที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.080)
สังกัดฝ่ ายแม่พิมพ์ มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยการประเมินผลการทากิ จกรรม 5ส.โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.125) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยย่อยที่พนักงาน
มีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ หลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 3 สะอาดทาให้ผตู้ อบ
แบบสอบถามรู ้ สึกว่าบรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.250)
บริ ษทั มีวิธีการตรวจประเมินโดยมีการกาหนดตัวชี้ วดั ที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ในการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.250) เท่ากัน หลังจากการทากิ จกรรม 5ส.ท าให้การทางานของ
พนัก งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น (ค่ า เฉลี่ ย 4.125) หลัง จากท ากิ จกรรม 5ส.ตัว ที่ 2 สะดวกท าให้
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ตรวจสอบสิ่ งของต่างๆง่ายขึ้น (ค่าเฉลี่ ย 4.125) เท่ากัน หลังจากทากิ จกรรม5ส.ตัวที่ 1 สะสางทาให้
เสี ยเวลาในการค้นหาเอกสารหรื อสิ่ งของน้อยลง (ค่าเฉลี่ย 4.000) และหลังจากทากิ จกรรม 5ส.ตัวที่ 5
สร้างนิสัยทาให้พนักงานรู้สึกอยากมาทางาน มีความกระตือรื อร้น และมีแผนการปรับปรุ งการทางาน
ได้ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.000)
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะในการทากิจกรรม 5ส. ของพนักงานบริษัท เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด
พนักงานได้ให้ ข ้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ การท ากิ จกรรม 5ส. ของพนัก งานบริ ษทั เค เพาเดอร์
เมทัล จากัด ดังนี้
1. ควรมีการสนับสนุนให้พนักงานทากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่องให้มากที่สุด
2. ควรจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่ วมมากขึ้น
3. ควรมีการกระตุน้ ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่อง
4. ควรจะมีการจัดไปศึกษาดูงานบริ ษทั อื่นๆเพื่อได้การเรี ยนรู ้มากขึ้น
5. ควรอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.ให้มากยิง่ ขึ้น
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