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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค เดอร์เมทลั 

จ ากดั” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค เพาเดอร์
เมทลั จ ากดั โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัพนกังานของบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั 
จ  านวนทั้งหมด 198 ราย ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าว แบ่งเน้ือหาออกเป็น ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน ต าแหน่งงาน 
และสังกดั ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค เพาเดอร์
เมทลั จ ากดั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นการ
มีส่วนร่วม ดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์ ดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม และดา้นการฝึกอบรม 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นพนกังานบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน ต าแหน่งงาน และสังกดั สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี  

 
5.1  สรุปผลการศึกษา  
 5.1.1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นพนกังานของบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั ทั้งหมด 198 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 51.01 และเป็นเพศชาย จ านวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.99 มีอาย ุ21-30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.98 รองลงมา คือ อาย ุ31-40 ปี 
จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 157 คน คิดเป็นร้อย
ละ 79.29 รองลงมา คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.69 มีระยะเวลาใน
การท างานต ่ากวา่ 3 ปี มากท่ีสุด จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.54 รองลงมา คือ 3-6 ปี จ  านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.76 มีต าแหน่งงานเป็นพนกังาน มากท่ีสุด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39 
รองลงมา คือ หวัหนา้แผนก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 สังกดัฝ่ายผลิต จ านวน 140 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.71 รองลงมา คือ ฝ่ายส านกังาน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63 
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 5.1.2  ข้อมูลระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการท ากิจกรรม 5 ส. ของบริษัท เค 
เพาเดอร์เมทลั จ ากดั   
         จากการศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นองคก์รพบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็น
ต่อการท ากิจกรรม 5ส. ของบริษทั ในภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.219) ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.335) ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.317) ดา้น
การประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.258) ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.222) 
ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.317) ดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.122) 
ดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.058)  
 

5.1.3  ข้อมูลระดับความคิดเห็นพนักงานบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัดในการท า
กจิกรรม 5ส.จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 1. การจ าแนกตามเพศ พบวา่ 

   1.1 พนกังานเพศชาย มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทัในระดบัเห็นดว้ย 
โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. 
(ค่าเฉล่ีย 4.307) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.285) ด้านการประเมินผลการท า
กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.247) ด้านความมุ่งมั่นของผู ้บริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.194) ด้านการฝึกอบรม
กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.111) และด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.053) 
ตามล าดบั  

   1.2 พนักงานเพศหญิง มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทัในระดบัเห็น
ดว้ย โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม    
5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.362) ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.349) ดา้นการประเมินผลการท า
กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.267) ด้านความมุ่งมั่นของผู ้บริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.249) ด้านการฝึกอบรม
กิจกรรม5 ส. (ค่าเฉล่ีย 4.133) และดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5 ส. (ค่าเฉล่ีย 4.063)  

 
 2. การจ าแนกตามอาย ุพบวา่  

 2.1 พนกังานอายุ 20 ปีหรือต ่ากว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทัใน
ระดบัเห็นดว้ย โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.373) ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.289) ดา้นความมุ่งมัน่ของ
ผูบ้ริหาร(ค่าเฉล่ีย 4.238) ด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.211) ด้านการ
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ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.189) และดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.160) 
ตามล าดบั 
             2.2 พนักงานอายุ 21-30 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทัในระดบั
เห็นดว้ย โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 
(ค่าเฉล่ีย 4.246) ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.251) ดา้นการประเมินผลการ
ท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.196) ด้านความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.134) ด้านการฝึกอบรม
กิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.053) และด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 3.979) 
ตามล าดบั  
             2.3 พนักงานอายุ 31-40 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทัในระดบั
เห็นด้วยโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.437) ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.383) การประเมินผลการ
ท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.343) ด้านความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.285) ด้านการฝึกอบรม
กิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.192) และด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.113) 
ตามล าดบั  
            2.4 พนักงานอายุ 41-50 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทัในระดบั
เห็นดว้ย โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 
4.446) ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.417) ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.388) ด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.302) ด้านการฝึกอบรม
กิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.188) และด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.135) 
ตามล าดบั  
 

 3. จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ 
 3.1 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส.

ของบริษทัในระดบัเห็นด้วย โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี ดา้นการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.325) ด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.331) 
ดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.228) ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.223) 
ด้านการฝึกอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.112) และด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม5ส. 
(ค่าเฉล่ีย 4.064) ตามล าดบั 

 3.2 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. 
ของบริษทัในระดบัเห็นด้วย โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี ดา้นการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.288) ด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.352) 
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ดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.370) ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.220) 
ด้านการฝึกอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.161) และด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. 
(ค่าเฉล่ีย 4.037) ตามล าดบั 

 
 4. จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน 

 4.1 พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานต ่ากวา่ 3 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. 
ของบริษทัในระดบัเห็นด้วย โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี ดา้นการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.336) ด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.333) 
ดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.242) ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.198) 
ด้านการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.055) และด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. 
(ค่าเฉล่ีย 4.047) ตามล าดบั  

    4.2 พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 3-6 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของ
บริษทัในระดบัเห็นดว้ย โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.365) ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.355) ดา้นการ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.271) ดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.208) ดา้น
ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.207) และดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 
4.095) ตามล าดบั  

   4.3 พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 6 ปีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. 
ของบริษทัในระดบัเห็นดว้ย โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.314) ด้านความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.303) ด้านการ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.280) ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.210) 
ด้านการฝึกอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.190) และด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม5ส. 
(ค่าเฉล่ีย 4.041) ตามล าดบั  
 

 5. จ  าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบนั พบวา่  
 5.1 พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานพนกังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทั

ในระดับเห็นด้วย โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.316) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.298) ดา้นการ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.237) ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.190) ดา้น
การฝึกอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.118) ด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 
4.057) ตามล าดบั  
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 5.2 พนกังานท่ีมีต าแหน่งหัวหน้า มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทัใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.497) ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.495) และความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.476) ดา้นการประเมินผลการ
ท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.444) ดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 3.956) และดา้นการรับรู้ข่าว
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.063) ตามล าดบั  

 
6. จ  าแนกตามสังกดั พบวา่  

 6.1 พนกังานท่ีสังกดัฝ่ายส านกังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทัใน
ระดบัเห็นดว้ย โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.320) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.232) ดา้นความมุ่งมัน่
ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.223) ด้านการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.152) ด้านการรับรู้ข่าว
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.013) และดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 
4.333) ตามล าดบั 

 6.2 พนกังานท่ีสังกดัฝ่ายผลิต มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทัในระดบั
เห็นดว้ย โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 
(ค่าเฉล่ีย 4.350) ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.329) ดา้นการประเมินผลการ
ท ากิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.264) ด้านความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.228) ด้านการฝึกอบรม
กิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.133) และด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.086) 
ตามล าดบั 

 6.3 พนกังานท่ีสังกดัฝ่ายคุณภาพ QC มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทั
ในระดับเห็นด้วย โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบักิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.364) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.192) ดา้นการ
ประเมินผลการท ากิจกรรม   5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.187) ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.176) ดา้น
การฝึกอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.072) และดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 
3.860) ตามล าดบั 

 6.4 พนกังานท่ีสังกดัฝ่ายแม่พิมพ ์มีระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทัใน
ระดบัเห็นดว้ย โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.403) ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.400) ดา้นการประเมินผล
การท ากิจกรรม 5ส.  (ค่าเฉล่ีย 4.125) ดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.000) ดา้นความมุ่งมัน่



 

 112 

ของผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.268) และด้านการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม5ส. (ค่าเฉล่ีย 4.333) 
ตามล าดบั  
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
       ผลการศึกษาเร่ีอง ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค เพาเดอร์
เมทลั จ ากดั สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี  
       ด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
         กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารใน 
ระดบัเห็นดว้ย เร่ือง ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ตลอดจนมีการอธิบาย 
และส่ือสารให้พนกังานในการท ากิจกรรม 5ส.อย่างชดัเจน โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รัตน์ ใบ
กระเบา (2552) ท่ีได้ท  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส.ของพนักงาน
บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินกิจกรรม 5ส.เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองตอ้งไดรั้บสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร มีการก าหนดเป้าหมายชดัเจนและตอ้งน านโยบายลงไปสู่
ระดบัพนกังานในบริษทัฯ 
       ด้านความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักจิกรรม 5ส.  
          กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กิจกรรม 5ส.ในระดับเห็นด้วย เร่ือง กิจกรรม 5ส.เป็นการพฒันาคุณภาพของพนักงาน ความเป็น
ระเบียบ ความปลอดภยัในการท างาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบริษทัได้
ด าเนินกิจกรรม 5ส.มาระยะหน่ึงและเห็นประโยชน์ของกิจกรรม 5ส.เป็นอย่างดี โดยสอดคล้องกบั
การศึกษาของ สายฝน สุขสม (2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองทศันคติของพนกังานของบริษทั ศรีตรังแอ
โกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ต่อกิจกรรม 5ส. พบว่า ปัจจยั
ทางด้านองค์กรในด้านความรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เน่ืองจากพนักงานเข้าใจประโยชน์ของ
กิจกรรม  5ส. ว่าสามารถน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการท างานมากข้ึน สร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน ก่อใหเ้กิดสภาพการท างานท่ีดี สะอาด ปลอดภยั 
        ด้านการมีส่วนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
         กลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในปัจจัยรายย่อยด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 5ส. ในระดบัเห็นด้วย เร่ืองกิจกรรม 5ส. ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายกิจกรรมจึงจะ
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภูชิต สงวนศิลป์ (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความ
คิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส. อยา่งต่อเน่ืองของบริษทั กรุงเทพผลิตอุตสาหกรรม
การเกษตร จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน พบวา่พนกังานมีความคิดเห็นในเร่ือง พนกังานมีส่วนร่วมใน
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การท ากิจกรรม 5ส. ในระดับท่ีมาก เพราะพนักงานเห็นว่ากิจกรรม 5ส.ช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
        ด้านการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์กจิกรรม 5ส.  
         ก ลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในปัจจัยย่อยด้านการรับ รู้ข่ าวสาร
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส.ในระดบัเห็นดว้ย เร่ือง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของ
บริษทัฯ เช่น วารสาร บอร์ดประกาศข่าวสาร เป็นตน้ โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภูชิต สงวนศิลป์ 
(2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเน่ืองของ
บริษทั กรุงเทพผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน พบวา่ การประชาสัมพนัธ์จะ
ช่วยให้พนักงานมีการรับรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5ส. เพิ่มข้ึน ส่งผลให้พนักงานตระหนักถึงความส าคญั 
และทราบขั้นตอนการท ากิจกรรม 5ส. 
        ด้านการฝึกอบรมกจิกรรม 5ส.  
       กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.ใน
ระดบัเห็นด้วย เร่ือง บริษทัฯมีการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.ควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืนๆ เช่น KAISEN, 
ISO, LEAN   เป็นตน้ เพื่อพฒันาความรู้ความสมารถของพนกังาน โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
รัตน์ ใบกระเบา (2552) ท่ีได้ท  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส.ของ
พนกังานบริษทั นิคอน (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ ปัจจยัดา้นการฝึกอบรม 5ส. พนกังานเห็นดว้ยวา่มี
ผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส. อยู่ในระดับมาก โดยมีการน าหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ 
เพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และจะน าความรู้ท่ีได้รับมา
ปรับปรุงใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัภูชิต สงวนศิลป์ (2554) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ือง ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเน่ืองของบริษทั กรุงเทพผลิต
อุตสาหกรรมการเกษตร จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน พบวา่ ปัจจยัดา้นการฝึกอบรม 5ส. พนกังานเห็น
ดว้ยวา่มีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส. อยูใ่นระดบัมาก 
      ด้านการประเมินผลการท ากจิกรรม 5ส. 
      กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในปัจจัยย่อยด้านการประเมินผลการท า
กิจกรรม 5ส. ในระดับมาก เร่ือง หลังการท ากิจกรรม 5ส. ตวัท่ี 3 สะอาด ท าให้พนักงานรู้สึกว่า
บรรยากาศท่ีท างาน สะอาดข้ึนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สาย
ฝน สุขสม (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองทศันคติของพนักงานของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 
จ  ากดั (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ต่อกิจกรรม 5ส. พบวา่ ปัจจยัทางดา้นองคก์าร 
(Background Factor) ท่ีเป็นบรรยากาศสภาพแวดลอ้มของพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ร ซ่ึงหมายถึง 
ปัจจยัต่างๆท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานของกลุ่มบุคคลในองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก  
 



 

 114 

5.3  ข้อค้นพบ 
 ขอ้คน้พบจากการศึกษา ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทั เค เพา
เดอร์เมทลั จ ากดั พบวา่ 
       1. ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั เม่ือ
จ าแนกตามอาย ุพบวา่ พนกังานกลุ่มอาย ุ21 -30 ปี มีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยต่อปัจจยัดา้น
องค์กร ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัด้านความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ปัจจยัด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
กิจกรรม 5ส. ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 
5ส. ปัจจยัด้านการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. และปัจจยัด้านการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. แต่มี
ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต ่ากวา่พนกังานกลุ่มอายุอ่ืนๆในทั้ง 6 ดา้นท่ีต ่าสุด คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้
ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. 
 2. ถึงแมว้า่ความคิดเห็นของพนกังานบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั มีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดบัเห็นด้วย ในปัจจยัองค์กรทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจยัด้านความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 
ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. ปัจจยัดา้น
การรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. ปัจจยัด้านการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. และปัจจยัด้านการ
ประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. แต่เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียจะมีพนักงานท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งในเร่ือง ปัจจยัดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร และปัจจยัดา้น
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. 
 3. ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั เม่ือ
จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบวา่ ต าแหน่งงานระดบัหัวหน้า มีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยต่อ
ปัจจยัดา้นองค์กร ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักิจกรรม 5ส. ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม 5ส. ปัจจยัดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. และปัจจยัดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส. 
แต่มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุดในเร่ือง ปัจจยัดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.  
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5.4  ข้อเสนอแนะ 
             เน่ืองจากพนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยว่าทุกปัจจยัมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค เพาเดอร์เมทัล จ ากัด ดังนั้ นเพื่อให้การพฒันากิจกรรม 5ส. เกิด     
ประสิทธิภาพสูงสุด ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินกิจกรรมดา้นต่างๆ ควรมีการตระหนกัถึง
ความส าคญัของกิจกรรม 5ส. พร้อมทั้งรักษาและยกระดบัการด าเนินงานในปัจจุบนั และสามารถน า
ขอ้มูลจากการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการกิจกรรม 5ส. โดย
มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
  1. ในดา้นของการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. บริษทัควรมีการพฒันาและ
เพิ่มช่องทางการส่ือสารข่าวสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. ของบริษทัใหมี้การส่ือสารหลายทาง อาทิ
เช่น การส่ือสารข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. ผา่นทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) 
มากข้ึน เน่ืองจากเป็นช่องทางการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีทรงประสิทธิภาพ เช่น เฟชบุ๊ค (Facebook) 
ไลน์ (Line) เป็นตน้ ทั้งน้ี ปัจจุบนัดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท าให้พนกังานทุกระดบัสามารถเขา้ถึงส่ือ
ออนไลน์ไดม้ากข้ึน โดยบริษทัควรมุ่งเนน้พนกังานในกลุ่มอายุ 21 - 30 ปี ซ่ึงจะสามารถส่ือสารเขา้ถึง
กลุ่มพนักงานดงักล่าวไดอ้ย่างทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน ท าให้พนักงานในกลุ่มอายุ 21 -30 ปี สามารถเขา้ถึง
กิจกรรม 5ส.ของบริษทัได้มากข้ึน ส่งผลให้มีการติดตามความเคล่ือนไหวต่างๆของกิจกรรม 5ส.      
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหน่ึง อีกทั้งบริษทัอาจจดัให้มีการจดักิจกรรม Morning Talk  เพื่อ
เป็นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. สู่พนกังานทุกระดบัในองค์กร ตลอดจนมอบหมายให้
ระดับหัวหน้างานเป็นส่วนหน่ึงในการเผยแพร่เก่ียวกับกิจกรรม 5ส. ให้พนักงานได้ทราบอย่าง
สม ่าเสมอ และเป็นช่องทางหน่ึงในการกระตุน้ให้พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส. 
อยา่งต่อเน่ือง       

2. ผูบ้ริหารองคก์รควรเป็นส่วนส าคญัท่ีจะผลกัดนัให้กิจกรรม 5ส.ประสบความส าเร็จได ้
โดยจ าเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5ส.อย่างจริงจงั เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม 5ส. ของ
บริษทัด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อเป็นตวัอยา่ง เพื่อสามารถใหค้  าแนะน า หรือขอ้เสนอแนะในการ
ท ากิจกรรม 5ส. และควรสนบัสนุนพนักงานในการท ากิจกรรม 5ส.อย่างเต็มท่ีในทุกดา้น เช่น ร่วม
กิจกรรม 5ส กบับริษทัฯทุกคร้ัง เป็นผูน้ าทีมในการจดักิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั 5ส. เปิดโอกาสให้
พนกังานแสดงความคิดเห็นและน าเสนอความคิดสร้างสรรคใ์นการท ากิจกรรม 5ส. กระตุน้เตือนให้
พนกังานเห็นความส าคญัของ 5ส. ปลูกฝังให้พนกังานรู้สึกว่า 5ส. เป็นส่วนหน่ึงของงานประจ า ให้
ค  าแนะน า ติชม และมอบของขวญัพิเศษให้กบัพนกัท่ีเป็นตวัอยา่งดีเด่นในการท ากิจกรรม 5ส. เพื่อเป็น
การสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัพนกังานในการท ากิจกรรม 5ส. อย่างต่อเน่ือง  และมีการสนบัสนุน
งบประมาณกิจกรรม 5ส. เพื่อให้การจดักิจกรรมต่างๆด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น งบประมาณใน
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การอบรมกิจกรรม 5ส. เพื่อพฒันาบุคลากรของบริษทั ตลอดจนสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจ
ใหก้บัพนกังานของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 
          3. บริษทัควรมีการจดัอบรมหลกัสูตรกิจกรรม 5ส.เพิ่มเติมให้กบัพนกังานโดยเฉพาะใน
กลุ่มนักงานระดับหัวหน้างาน เช่น จดัอบรมหลักสูตรพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการกิจกรรม
คุณภาพ 5ส.ส าหรับระดบัหวัหนา้งาน และมีการจดัโครงการอบรมดูงานยงัหน่วยงานต่างๆ ท่ีประสบ
ความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจ ไดเ้กิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงไดดี้ยิง่ข้ึน และเพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานในระดบัหวัหนา้ไดเ้พิ่มพนูพฒันาประสิทธิภาพของตนเอง 
อีกทั้ งเห็นความส าคญัในการจดักิจกรรม 5ส.ของบริษัทอย่างจริงจงั และได้น าประสบการณ์มา
เปรียบเทียบและพฒันางานในบริษทั ตลอดจนสามารถถ่ายทอด และส่ือสารงานกิจกรรม 5ส.ให้กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนบริษทัควรมีการ
สนับสนุนให้จดัประชุมกลุ่มย่อยในระดบัหัวหน้างานเป็นประจ า เดือนละ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน  เพื่อ
กระตุน้พนกังานให้เกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู้ ประสบการณ์ และน าปัญหาท่ีพบในการจดักิจกรรม    
5ส. ของแต่ละฝ่ายมาช่วยกนัแกไ้ขปัญหา เพื่อเพิ่มทกัษะระหวา่งฝ่ายมากข้ึนในองคก์ร 
          
5.5  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
        1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส.
ของพนกังานบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั 
       2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษา กิจกรรม 5ส. มีผลต่อความรวดเร็วในการท างาน
ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากกว่าเดิมหรือไม่ โดยศึกษา Output , Effectiveness , 
Efficiency เช่น วตัถุดิบผงท่ีใช้ในการข้ึนรูป ก่อนและหลังการการท ากิจกรรม ว่าสามารถช่วยลด
ตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่อยา่งไรในขั้นตอนการผลิตข้ึนรูปช้ินส่วน 


