บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “ความคิดเห็ นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริ ษทั เค เดอร์ เมทัล
จากัด” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็ นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริ ษทั เค เพาเดอร์
เมทัล จากัด โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับพนักงานของบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด
จานวนทั้งหมด 198 ราย ซึ่ งแบบสอบถามดังกล่ าว แบ่ งเนื้ อหาออกเป็ น ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิ บตั ิงาน ตาแหน่ งงาน
และสังกัด ส่ วนที่ 2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริ ษทั เค เพาเดอร์
เมทัล จากัด ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 6 ด้าน คือ ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร ด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้านการ
มีส่วนร่ วม ด้านการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการประเมินผลการทากิจกรรม และด้านการฝึ กอบรม
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นพนักงานบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด จาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ตาแหน่งงาน และสังกัด สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นพนักงานของบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด ทั้งหมด 198 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.01 และเป็ นเพศชาย จานวน 97 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 48.99 มีอายุ 21-30 ปี มากที่สุด จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.98 รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี
จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 79.29 รองลงมา คือ ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.69 มีระยะเวลาใน
การทางานต่ากว่า 3 ปี มากที่สุด จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.54 รองลงมา คือ 3-6 ปี จานวน 51
คน คิดเป็ นร้อยละ 25.76 มีตาแหน่งงานเป็ นพนักงาน มากที่สุด จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.39
รองลงมา คือ หัวหน้าแผนก จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.55 สังกัดฝ่ ายผลิต จานวน 140 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 70.71 รองลงมา คือ ฝ่ ายสานักงาน จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.63
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5.1.2 ข้ อมูลระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการทากิจกรรม 5 ส. ของบริษัท เค
เพาเดอร์ เมทัล จากัด
จากการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นปั จจัยด้านองค์กรพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น
ต่อการทากิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.219) ด้านความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.335) ด้านการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.317) ด้าน
การประเมิ นผลการทากิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.258) ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่าเฉลี่ ย 4.222)
ด้านการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.317) ด้านการฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.122)
ด้านการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.058)
5.1.3 ข้ อ มู ล ระดั บ ความคิ ด เห็ น พนั ก งานบริ ษั ท เค เพาเดอร์ เมทั ล จ ากั ด ในการท า
กิจกรรม 5ส.จาแนกตามข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. การจาแนกตามเพศ พบว่า
1.1 พนักงานเพศชาย มีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั ในระดับเห็นด้วย
โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส.
(ค่ า เฉลี่ ย 4.307) ด้านการมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.285) ด้านการประเมิ น ผลการท า
กิ จ กรรม 5ส. (ค่ า เฉลี่ ย 4.247) ด้า นความมุ่ ง มั่น ของผู้บ ริ ห าร (ค่ า เฉลี่ ย 4.194) ด้า นการฝึ กอบรม
กิ จกรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.111) และด้านการรั บ รู ้ ข่ าวประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.053)
ตามลาดับ
1.2 พนักงานเพศหญิ ง มี ระดับความคิดเห็ นต่อกิ จกรรม 5ส. ของบริ ษทั ในระดับเห็ น
ด้วย โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม
5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.362) ด้านการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.349) ด้านการประเมินผลการทา
กิ จ กรรม 5ส. (ค่ า เฉลี่ ย 4.267) ด้า นความมุ่ ง มั่น ของผู้บ ริ ห าร (ค่ า เฉลี่ ย 4.249) ด้า นการฝึ กอบรม
กิจกรรม5 ส. (ค่าเฉลี่ย 4.133) และด้านการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส. (ค่าเฉลี่ย 4.063)
2. การจาแนกตามอายุ พบว่า
2.1 พนักงานอายุ 20 ปี หรื อต่ ากว่า มีระดับความคิดเห็นต่อกิ จกรรม 5ส. ของบริ ษทั ใน
ระดับเห็นด้วย โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.373) ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.289) ด้านความมุ่งมัน่ ของ
ผูบ้ ริ ห าร(ค่ าเฉลี่ ย 4.238) ด้านการรั บ รู ้ ข่ าวประชาสั ม พันธ์ กิ จกรรม 5ส. (ค่ า เฉลี่ ย 4.211) ด้านการ
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ประเมิ นผลการทากิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.189) และด้านการฝึ กอบรมกิ จกรรม5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.160)
ตามลาดับ
2.2 พนักงานอายุ 21-30 ปี มี ระดับ ความคิดเห็ น ต่อกิ จกรรม 5ส. ของบริ ษทั ในระดับ
เห็ นด้วย โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส.
(ค่าเฉลี่ย 4.246) ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.251) ด้านการประเมินผลการ
ท ากิ จกรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.196) ด้านความมุ่ งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่าเฉลี่ ย 4.134) ด้านการฝึ กอบรม
กิ จ กรรม5ส. (ค่ า เฉลี่ ย 4.053) และด้านการรั บ รู ้ ข่ า วประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรม5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 3.979)
ตามลาดับ
2.3 พนักงานอายุ 31-40 ปี มีระดับความคิดเห็ นต่อกิ จกรรม 5ส. ของบริ ษทั ในระดับ
เห็ น ด้วยโดยสามารถเรี ย งล าดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้ อ ยได้ดัง นี้ ด้านความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.437) ด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.383) การประเมินผลการ
ท ากิ จกรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.343) ด้านความมุ่ งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่าเฉลี่ ย 4.285) ด้านการฝึ กอบรม
กิ จ กรรม5ส. (ค่ า เฉลี่ ย 4.192) และด้านการรั บ รู ้ ข่ า วประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรม5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.113)
ตามลาดับ
2.4 พนักงานอายุ 41-50 ปี มีระดับความคิดเห็ นต่อกิ จกรรม 5ส. ของบริ ษทั ในระดับ
เห็นด้วย โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่าเฉลี่ย
4.446) ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.417) ด้านการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
5ส. (ค่ า เฉลี่ ย 4.388) ด้านการประเมิ น ผลการท ากิ จ กรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.302) ด้านการฝึ กอบรม
กิ จ กรรม5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.188) และด้านการรั บ รู ้ ข่ าวประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.135)
ตามลาดับ
3. จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
3.1 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส.
ของบริ ษทั ในระดับเห็ นด้วย โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการมี ส่วน
ร่ วมในกิ จกรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.325) ด้านความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ กิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.331)
ด้านการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.228) ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่าเฉลี่ย 4.223)
ด้านการฝึ กอบรมกิ จกรรม5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.112) และด้านการรั บ รู ้ ข่ าวประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรม5ส.
(ค่าเฉลี่ย 4.064) ตามลาดับ
3.2 พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส.
ของบริ ษทั ในระดับเห็ นด้วย โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการมี ส่วน
ร่ วมในกิ จกรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.288) ด้านความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ กิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.352)
109

ด้านการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.370) ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่าเฉลี่ย 4.220)
ด้านการฝึ กอบรมกิ จกรรม5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.161) และด้านการรั บ รู ้ ข่ าวประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรม 5ส.
(ค่าเฉลี่ย 4.037) ตามลาดับ
4. จาแนกตามระยะเวลาการทางาน
4.1 พนักงานที่มีระยะเวลาการทางานต่ากว่า 3 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส.
ของบริ ษทั ในระดับเห็ นด้วย โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการมี ส่วน
ร่ วมในกิ จกรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.336) ด้านความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ กิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.333)
ด้านการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.242) ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่าเฉลี่ย 4.198)
ด้านการฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.055) และด้านการรั บรู ้ ข่ าวประชาสั มพันธ์ กิ จกรรม 5ส.
(ค่าเฉลี่ย 4.047) ตามลาดับ
4.2 พนักงานที่มีระยะเวลาการทางาน 3-6 ปี มีระดับความคิดเห็ นต่อกิ จกรรม 5ส. ของ
บริ ษทั ในระดับเห็นด้วย โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการมีส่วนร่ วมใน
กิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.365) ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.355) ด้านการ
ประเมินผลการทากิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.271) ด้านการฝึ กอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.208) ด้าน
ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่าเฉลี่ย 4.207) และด้านการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย
4.095) ตามลาดับ
4.3 พนักงานที่มีระยะเวลาการทางาน 6 ปี ขึ้นไป มี ระดับความคิดเห็ นต่อกิ จกรรม 5ส.
ของบริ ษทั ในระดับเห็ นด้วย โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.314) ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่าเฉลี่ ย 4.303) ด้านการ
ประเมินผลการทากิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.280) ด้านการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.210)
ด้านการฝึ กอบรมกิ จกรรม5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.190) และด้านการรั บ รู ้ ข่ าวประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรม5ส.
(ค่าเฉลี่ย 4.041) ตามลาดับ
5. จาแนกตามตาแหน่งงานปั จจุบนั พบว่า
5.1 พนักงานที่มีตาแหน่งงานพนักงาน มีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั
ในระดับ เห็ น ด้วย โดยสามารถเรี ย งล าดับ ค่ าเฉลี่ ย จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.316) ด้านการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.298) ด้านการ
ประเมินผลการทากิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.237) ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่าเฉลี่ ย 4.190) ด้าน
การฝึ กอบรมกิ จกรรม5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.118) ด้านการรั บ รู ้ ข่ าวประชาสั ม พันธ์ กิ จกรรม5ส. (ค่ าเฉลี่ ย
4.057) ตามลาดับ
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5.2 พนักงานที่มีตาแหน่ งหัวหน้า มี ระดับความคิดเห็ นต่อกิ จกรรม 5ส. ของบริ ษทั ใน
ระดับเห็ นด้วยอย่างยิง่ โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.497) ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่าเฉลี่ย 4.495) และความคิดเห็น
ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.476) ด้านการประเมินผลการ
ทากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.444) ด้านการฝึ กอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉลี่ย 3.956) และด้านการรับรู ้ข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.063) ตามลาดับ
6. จาแนกตามสังกัด พบว่า
6.1 พนักงานที่สังกัดฝ่ ายสานักงาน มีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั ใน
ระดับเห็นด้วย โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.320) ด้านการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.232) ด้านความมุ่งมัน่
ของผูบ้ ริ ห าร (ค่ า เฉลี่ ย 4.223) ด้า นการฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส. (ค่ า เฉลี่ ย 4.152) ด้านการรั บ รู ้ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.013) และด้านการประเมิ นผลการทากิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย
4.333) ตามลาดับ
6.2 พนักงานที่สังกัดฝ่ ายผลิต มีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั ในระดับ
เห็ นด้วย โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส.
(ค่าเฉลี่ย 4.350) ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.329) ด้านการประเมินผลการ
ท ากิ จกรรม 5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.264) ด้านความมุ่ งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่ าเฉลี่ ย 4.228) ด้านการฝึ กอบรม
กิ จ กรรม5ส. (ค่ า เฉลี่ ย 4.133) และด้านการรั บ รู ้ ข่ า วประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรม5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.086)
ตามลาดับ
6.3 พนักงานที่สังกัดฝ่ ายคุณภาพ QC มีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั
ในระดับ เห็ น ด้วย โดยสามารถเรี ย งล าดับ ค่ าเฉลี่ ย จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.364) ด้านการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.192) ด้านการ
ประเมินผลการทากิ จกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.187) ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร (ค่าเฉลี่ย 4.176) ด้าน
การฝึ กอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉลี่ ย 4.072) และด้านการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม5ส. (ค่าเฉลี่ ย
3.860) ตามลาดับ
6.4 พนักงานที่ สังกัดฝ่ ายแม่พิมพ์ มีระดับความคิดเห็นต่อกิ จกรรม 5ส. ของบริ ษทั ใน
ระดับเห็นด้วย โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.403) ด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.400) ด้านการประเมินผล
การทากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.125) ด้านการฝึ กอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉลี่ย 4.000) ด้านความมุ่งมัน่
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ของผูบ้ ริ ห าร (ค่ า เฉลี่ ย 4.268) และด้านการรั บ รู ้ ข่ า วประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรม5ส. (ค่ าเฉลี่ ย 4.333)
ตามลาดับ
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรี่ อง ความคิดเห็ นของพนักงานที่มีต่อกิ จกรรม 5ส.ของบริ ษทั เค เพาเดอร์
เมทัล จากัด สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ด้ านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็ นในปั จจัยย่อยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หารใน
ระดับเห็นด้วย เรื่ อง ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ตลอดจนมีการอธิ บาย
และสื่ อสารให้พนักงานในการทากิ จกรรม 5ส.อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ รัตน์ ใบ
กระเบา (2552) ที่ ได้ท าการศึ ก ษาปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อความส าเร็ จในการท ากิ จกรรม 5ส.ของพนัก งาน
บริ ษ ัท นิ ค อน (ประเทศไทย) จากัด พบว่า ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารดาเนิ น กิ จกรรม 5ส.เป็ นไปอย่า ง
ต่อเนื่ องต้องได้รับสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หาร มีการกาหนดเป้ าหมายชัดเจนและต้องนานโยบายลงไปสู่
ระดับพนักงานในบริ ษทั ฯ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกิจกรรม 5ส.
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็ นในปั จจัยย่อยด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิ จกรรม 5ส.ในระดับ เห็ นด้วย เรื่ อง กิ จกรรม 5ส.เป็ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพของพนัก งาน ความเป็ น
ระเบียบ ความปลอดภัยในการทางาน และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบริ ษทั ได้
ดาเนิ นกิ จกรรม 5ส.มาระยะหนึ่ งและเห็ นประโยชน์ของกิ จกรรม 5ส.เป็ นอย่างดี โดยสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สายฝน สุ ขสม (2554) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ องทัศนคติของพนักงานของบริ ษทั ศรี ตรังแอ
โกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ต่อกิ จกรรม 5ส. พบว่า ปั จจัย
ทางด้า นองค์ก รในด้า นความรู้ อ ยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยมาก เนื่ อ งจากพนัก งานเข้าใจประโยชน์ ข อง
กิ จ กรรม 5ส. ว่ า สามารถน าไปสู่ ก ารพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพของระบบการท างานมากขึ้ น สร้ า ง
สิ่ งแวดล้อมที่ดีในการทางาน ก่อให้เกิดสภาพการทางานที่ดี สะอาด ปลอดภัย
ด้ านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส.
กลุ่ ม ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามคิ ด เห็ น ในปั จ จัย รายย่อ ยด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิ จกรรม 5ส. ในระดับเห็ นด้วย เรื่ องกิ จกรรม 5ส. ต้องได้รับความร่ วมมื อจากทุ กฝ่ ายกิ จกรรมจึงจะ
สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ ภูชิต สงวนศิลป์ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ความ
คิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั กรุ งเทพผลิตอุตสาหกรรม
การเกษตร จากัด (มหาชน) สาขาลาพูน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นในเรื่ อง พนักงานมีส่วนร่ วมใน
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การท ากิ จ กรรม 5ส. ในระดั บ ที่ ม าก เพราะพนั ก งานเห็ น ว่ า กิ จ กรรม 5ส.ช่ ว ยให้ ก ารท างานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ด้ านการรับรู้ ข่าวสารประชาสั มพันธ์ กจิ กรรม 5ส.
กลุ่ ม ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามคิ ด เห็ น ในปั จจัย ย่ อ ยด้ า นการรั บ รู ้ ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.ในระดับเห็นด้วย เรื่ อง การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ของ
บริ ษทั ฯ เช่น วารสาร บอร์ ดประกาศข่าวสาร เป็ นต้น โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ ภูชิต สงวนศิลป์
(2554) ที่ ได้ศึ กษาเรื่ อง ความคิ ดเห็ น ต่ อปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการดาเนิ นกิ จกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่ องของ
บริ ษทั กรุ งเทพผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร จากัด (มหาชน) สาขาลาพูน พบว่า การประชาสัมพันธ์จะ
ช่ วยให้พนักงานมี การรับรู ้ เกี่ ยวกับกิ จกรรม 5ส. เพิ่มขึ้ น ส่ งผลให้พนักงานตระหนักถึ งความสาคัญ
และทราบขั้นตอนการทากิจกรรม 5ส.
ด้ านการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในปั จจัยย่อยด้านการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.ใน
ระดับ เห็ นด้วย เรื่ อง บริ ษ ทั ฯมีการฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส.ควบคู่ไปกับกิ จกรรมอื่ นๆ เช่ น KAISEN,
ISO, LEAN เป็ นต้น เพื่อพัฒนาความรู ้ ความสมารถของพนักงาน โดยสอดคล้องกับการศึ กษาของ
รั ต น์ ใบกระเบา (2552) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อความส าเร็ จในการท ากิ จกรรม 5ส.ของ
พนักงานบริ ษทั นิ คอน (ประเทศไทย) จากัด พบว่า ปั จจัยด้านการฝึ กอบรม 5ส. พนักงานเห็นด้วยว่ามี
ผลต่ อความส าเร็ จในการท ากิ จกรรม 5ส. อยู่ในระดับ มาก โดยมี ก ารนาหลัก สู ตรที่ เป็ นประโยชน์
เพิ่ม พูนความรู ้ ให้แก่ พ นักงาน เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจที่ ถูกต้อง และจะนาความรู ้ ที่ได้รับมา
ปรับปรุ งใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับภูชิต สงวนศิลป์ (2554) ที่ได้ศึกษา
เรื่ อง ความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่ มีผลต่อการดาเนิ นกิ จกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั กรุ งเทพผลิ ต
อุตสาหกรรมการเกษตร จากัด (มหาชน) สาขาลาพูน พบว่า ปั จจัยด้านการฝึ กอบรม 5ส. พนักงานเห็น
ด้วยว่ามีผลต่อความสาเร็ จในการทากิจกรรม 5ส. อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.
กลุ่ ม ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ค วามคิ ด เห็ น ในปั จ จัย ย่อ ยด้า นการประเมิ น ผลการท า
กิ จกรรม 5ส. ในระดับ มาก เรื่ อง หลัง การท ากิ จกรรม 5ส. ตัว ที่ 3 สะอาด ท าให้ พ นัก งานรู ้ สึ ก ว่า
บรรยากาศที่ทางาน สะอาดขึ้นและมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ สาย
ฝน สุ ขสม (2554) ที่ ได้ท าการศึก ษาเรื่ องทัศนคติของพนัก งานของบริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอิ นดัส ทรี
จากัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ต่อกิจกรรม 5ส. พบว่า ปั จจัยทางด้านองค์การ
(Background Factor) ที่เป็ นบรรยากาศสภาพแวดล้อมของพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ซึ่ งหมายถึง
ปั จจัยต่างๆที่เป็ นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อการทางานของกลุ่มบุคคลในองค์กร อยูใ่ นระดับมาก
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5.3 ข้ อค้ นพบ
ข้อค้นพบจากการศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั เค เพา
เดอร์ เมทัล จากัด พบว่า
1. ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด เมื่อ
จาแนกตามอายุ พบว่า พนักงานกลุ่มอายุ 21 -30 ปี มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อปั จจัยด้าน
องค์กร ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านความมุ่ งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร ปั จจัยด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กิจกรรม 5ส. ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส. ปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
5ส. ปั จจัยด้านการฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส. และปั จจัยด้านการประเมิ นผลการท ากิ จกรรม 5ส. แต่ มี
ค่าเฉลี่ ยระดับความคิดเห็ นต่ ากว่าพนักงานกลุ่มอายุอื่นๆในทั้ง 6 ด้านที่ต่ าสุ ด คือ ปั จจัยด้านการรับรู ้
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส.
2. ถึงแม้วา่ ความคิดเห็นของพนักงานบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับ เห็ นด้วย ในปั จจัยองค์กรทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร
ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส. ปั จจัยด้าน
การรั บรู ้ ข่าวประชาสั มพันธ์ กิจกรรม 5ส. ปั จจัยด้านการฝึ กอบรมกิ จกรรม 5ส. และปั จจัยด้านการ
ประเมิ นผลการท ากิ จกรรม 5ส. แต่เมื่ อพิ จารณาค่าเฉลี่ ยจะมี พนัก งานที่ มี ความคิดเห็ น อยู่ในระดับ
เฉยๆ ไม่เห็นด้วย หรื อไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่งในเรื่ อง ปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร และปั จจัยด้าน
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.
3. ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด เมื่อ
จาแนกตามตาแหน่ งงาน พบว่า ตาแหน่ งงานระดับหัวหน้า มีระดับความคิดเห็ นในระดับเห็นด้วยต่อ
ปั จจัยด้านองค์กร ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5ส. ปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 5ส. ปั จจัยด้านการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. และปั จจัยด้านการประเมินผลการทากิจกรรม 5ส.
แต่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่าที่สุดในเรื่ อง ปั จจัยด้านการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
เนื่ อ งจากพนัก งานมี ค วามคิ ดเห็ น ในระดับ เห็ น ด้วยว่าทุ ก ปั จจัย มี ค วามส าคัญ ต่ อการ
ดาเนิ นกิ จกรรม 5ส.ของบริ ษ ทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด ดังนั้น เพื่ อให้ก ารพัฒ นากิ จกรรม 5ส. เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องในการดาเนิ นกิ จกรรมด้านต่างๆ ควรมีการตระหนักถึ ง
ความสาคัญของกิ จกรรม 5ส. พร้อมทั้งรักษาและยกระดับการดาเนิ นงานในปั จจุบนั และสามารถนา
ข้อมูลจากการศึกษาเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการกิจกรรม 5ส. โดย
มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ในด้านของการรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. บริ ษทั ควรมีการพัฒนาและ
เพิ่มช่องทางการสื่ อสารข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั ให้มีการสื่ อสารหลายทาง อาทิ
เช่น การสื่ อสารข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. ผ่านทางช่องทางโซเชี ยลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
มากขึ้น เนื่ องจากเป็ นช่องทางการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ที่ทรงประสิ ทธิ ภาพ เช่น เฟชบุ๊ค (Facebook)
ไลน์ (Line) เป็ นต้น ทั้งนี้ ปั จจุบนั ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทาให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงสื่ อ
ออนไลน์ได้มากขึ้น โดยบริ ษทั ควรมุ่งเน้นพนักงานในกลุ่มอายุ 21 - 30 ปี ซึ่ งจะสามารถสื่ อสารเข้าถึง
กลุ่ มพนักงานดังกล่าวได้อย่างทัว่ ถึ งมากยิ่งขึ้ น ทาให้พนักงานในกลุ่ มอายุ 21 -30 ปี สามารถเข้าถึ ง
กิ จกรรม 5ส.ของบริ ษ ทั ได้มากขึ้ น ส่ งผลให้ มีก ารติ ดตามความเคลื่ อนไหวต่างๆของกิ จกรรม 5ส.
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกช่ องทางหนึ่ ง อีกทั้งบริ ษทั อาจจัดให้มีการจัดกิจกรรม Morning Talk เพื่อ
เป็ นการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5ส. สู่ พนักงานทุ กระดับในองค์กร ตลอดจนมอบหมายให้
ระดับ หัว หน้ างานเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการเผยแพร่ เกี่ ย วกับ กิ จกรรม 5ส. ให้ พ นัก งานได้ท ราบอย่า ง
สม่ าเสมอ และเป็ นช่ องทางหนึ่ งในการกระตุน้ ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการทากิ จกรรม 5ส.
อย่างต่อเนื่อง
2. ผูบ้ ริ หารองค์กรควรเป็ นส่ วนสาคัญที่จะผลักดันให้กิจกรรม 5ส.ประสบความสาเร็ จได้
โดยจาเป็ นต้องมี ส่ วนร่ วมในการท ากิ จกรรม 5ส.อย่างจริ งจัง เพื่ อให้ก ารดาเนิ น กิ จกรรม 5ส. ของ
บริ ษทั ดาเนินไปอย่างต่อเนื่ อง และเพื่อเป็ นตัวอย่าง เพื่อสามารถให้คาแนะนา หรื อข้อเสนอแนะในการ
ทากิ จกรรม 5ส. และควรสนับสนุ นพนักงานในการทากิ จกรรม 5ส.อย่างเต็มที่ ในทุ กด้าน เช่ น ร่ วม
กิจกรรม 5ส กับบริ ษทั ฯทุกครั้ง เป็ นผูน้ าทีมในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ 5ส. เปิ ดโอกาสให้
พนักงานแสดงความคิดเห็ นและนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการทากิจกรรม 5ส. กระตุน้ เตือนให้
พนักงานเห็ นความสาคัญของ 5ส. ปลูกฝั งให้พนักงานรู ้ สึกว่า 5ส. เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานประจา ให้
คาแนะนา ติชม และมอบของขวัญพิเศษให้กบั พนักที่เป็ นตัวอย่างดีเด่นในการทากิจกรรม 5ส. เพื่อเป็ น
การสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั พนักงานในการทากิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่ อง และมีการสนับสนุ น
งบประมาณกิจกรรม 5ส. เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆดาเนินไปอย่างต่อเนื่ อง อาทิเช่น งบประมาณใน
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การอบรมกิ จกรรม 5ส. เพื่อพัฒนาบุ คลากรของบริ ษทั ตลอดจนสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ให้กบั พนักงานของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี
3. บริ ษทั ควรมีการจัดอบรมหลักสู ตรกิจกรรม 5ส.เพิ่มเติมให้กบั พนักงานโดยเฉพาะใน
กลุ่ ม นัก งานระดับ หัวหน้างาน เช่ น จัดอบรมหลัก สู ตรพัฒ นาศัก ยภาพการบริ หารจัดการกิ จกรรม
คุณภาพ 5ส.สาหรับระดับหัวหน้างาน และมีการจัดโครงการอบรมดูงานยังหน่วยงานต่างๆ ที่ประสบ
ความสาเร็ จในการทากิจกรรม 5ส. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ ได้เกิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ งได้ดียงิ่ ขึ้น และเพื่อกระตุน้ ให้พนักงานในระดับหัวหน้าได้เพิ่มพูนพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของตนเอง
อี ก ทั้งเห็ น ความส าคัญ ในการจัด กิ จกรรม 5ส.ของบริ ษ ัท อย่า งจริ ง จัง และได้น าประสบการณ์ ม า
เปรี ยบเทียบและพัฒนางานในบริ ษทั ตลอดจนสามารถถ่ายทอด และสื่ อสารงานกิ จกรรม 5ส.ให้กบั
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการปฏิ บตั ิงานได้อย่างถูกต้องและดี ข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนบริ ษทั ควรมีการ
สนับสนุ นให้จดั ประชุ มกลุ่ มย่อยในระดับหัวหน้างานเป็ นประจา เดือนละ 1 – 2 ครั้งต่อเดื อน เพื่ อ
กระตุน้ พนักงานให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ้ ประสบการณ์ และนาปั ญหาที่พบในการจัดกิ จกรรม
5ส. ของแต่ละฝ่ ายมาช่วยกันแก้ไขปั ญหา เพื่อเพิ่มทักษะระหว่างฝ่ ายมากขึ้นในองค์กร
5.5 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการทากิ จกรรม 5ส.
ของพนักงานบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด
2. ในการศึ กษาครั้ งต่อไปควรศึกษา กิ จกรรม 5ส. มี ผลต่อความรวดเร็ วในการทางาน
ส่ ง ผลให้ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ประสิ ท ธิ ผ ลมากกว่าเดิ ม หรื อไม่ โดยศึ ก ษา Output , Effectiveness ,
Efficiency เช่ น วัตถุ ดิบ ผงที่ ใช้ในการขึ้ นรู ป ก่ อนและหลังการการท ากิ จกรรม ว่าสามารถช่ วยลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่อย่างไรในขั้นตอนการผลิตขึ้นรู ปชิ้นส่ วน
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