บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาของโครงการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 มาตรา
24 วรรค 5 ได้ระบุไว้วา่ ให้สถานที่ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการส่ งเสริ มสนับสนุนให้
ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ความรอบรู ้ท้ งั สามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, มปป: 14) ในรายวิชาโครงการนี้มี
จุดประสงค์หลัก เพื่อให้ผเู้ รี ยนประมวลความรู้และทักษะจากการศึกษามาประยุกต์ในการสร้างผลงาน
ของตนเอง ดังนั้น เพื่อเป็ นการฝึ กฝนทักษะการวิจยั ในการแสวงหาองค์ความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน ผูส้ อนจึงควร
จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจกระบวนการวิจยั และสามารถนา
กระบวนการวิจยั มาใช้ในการจัดทาโครงงานได้
5 ส เป็ นกิจกรรมที่มุ่งสร้างหน่วยงานให้เกิดความปลอดภัยที่มาตรฐานถูกสุ ขลักษณะก่อให้เกิด
การเพิ่มประสิ ทธิ ผลต่อการทางานส่ งผลให้เกิดความน่าเชื่ อถือจากลูกค้า ด้านคุณภาพอีกทั้งเป็ นประหยัด
ทรัพยากรลดปั ญหามลภาวะและความสู ญเปล่าของกระบวนการทางานก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่ งแวดล้อม
มุ่งหน้าสู่ การผลิต แบบ Skill Management และระบบบริ หารระดับสู ง (สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น) – ส.ส.ท: 5) กิจกรรม 5 ส เป็ นปั จจัยพื้นฐานการบริ หารคุณภาพที่จะช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีในการทางานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทางาน เกิดความสะอาดเรี ยบร้อยในสานักงาน
ถูกสุ ขลักษณะทาให้พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ศกั ยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ
สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงาน (กรมชลประทาน, 2545, การประเมินผลการดาเนินกิจกรรม 5 ส: หนังสื อ
ที่ กษ 0312 : 06/921)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูจ้ ดั ทาโครงการจึงมีความสนใจที่จะสร้างคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ นี้
ขึ้นมา เพื่อที่จะดาเนิ น 5 ส เพื่อให้เกิดการทางานที่มีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัย ตลอดจน
สร้างทัศนคติที่ดีในการทางานของบุคลากร สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั บุคลากรอีกด้วย
โดยนา 5 ส สร้างสรรค์ มาเป็ นก้าวแรกของการบริ หารที่จะนาไปสู่ การปรับปรุ ง การปฏิบตั ิงานและการ
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการทางานอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อนาคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ไปใช้ในโรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์
2. เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดวินยั ในสถานศึกษา
3. เพื่อเผยแพร่ คู่มือ 5 ส สร้างสรรค์

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากโครงการ
1. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไปใช้จริ งใน โรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์
2. สามารถสร้างระเบียบ วินยั ในสถานศึกษา
3. ได้เผยแพร่ การดาเนินกิจกรรม 5 ส สร้างสรรค์ ให้กบั นักเรี ยน โรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์

ขอบเขตของโครงการ
1. ขอบเขตเนือ้ หา
การวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตในการศึกษา คือ คู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ ในรายวิชาโครงการ
(3215-6001)
2. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรี ยนแก่นทอง
อุปถัมภ์ จานวน 190 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งได้แก่ นักเรี ยนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นระดับ ม.3/2
โรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์ จากการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 30 คน
3. ขอบเขตด้ านสถานที่
โรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์
4. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ มดาเนินโครงการ ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. หนังสื อคู่มือ หมายถึง หนังสื ออ้างอิงประเภทหนึ่งที่จดั ทาขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่ องราวและ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ บุคคล เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะด้านหรื อเรื่ องราวที่น่าสนใจเฉพาะด้านหรื อเรื่ องใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยเฉพาะ โดยให้รายละเอียดของเรื่ องราวนั้นอย่างสั้น ๆ หรื ออาจใช้เป็ นคู่มือใน
การปฏิบตั ิงานและใช้ เป็ นแหล่งอ้างอิงหาข้อเท็จจริ งที่จะตอบคาถาม
2. 5 ส หมายถึง เทคนิคหรื อวิธีการจัดหรื อปรับปรุ งสถานที่ทางาน หรื อสภาพทางานให้เกิดความ
สะดวก ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะอาด หรื อเอื้ออานวยให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ความ
ปลอดภัยและคุณภาพของงาน อันเป็ นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต
สะสาง (SERI) คือ การแยกของที่ตอ้ งการ ออกจากของที่ไม่ตอ้ งการและขจัดของที่ไม่ตอ้ งการทิง้
ไป
สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางสิ่ งขอต่าง ๆ ในที่ทางาน ให้เป็ นระเบียบเพื่อความสะดวก
และ ปลอดภัย
สะอาด (SEISO) คือ การทาความสะอาด เครื่ องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทางาน
สุ ขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุ ขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
สร้างนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบตั ิงานตามระเบียบวินยั ข้อบังคับ
อย่างเคร่ งครัด
3. ครู หมายถึง ครู ของโรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์
4. โรงเรี ยน หมายถึง โรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์

4

บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ องโครงการ
การดาเนิ นโครงการครั้งนี้ ผูด้ าเนิ นโครงการได้แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการในการจัดทาคู่มือการใช้งาน
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการในการจัดทาคู่มอื การใช้ งาน
1.1 ความหมายของหนังสื อคู่มือ
หนังสื อคู่มือเป็ นหนังสื ออ้างอิงประเภทหนึ่งที่จดั ทาขึ้น เพื่อรวบรวมเรื่ องราวและข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะด้านหรื อเรื่ องราวที่น่าสนใจเฉพาะด้านหรื อเรื่ องในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่ง โดยเฉพาะ โดยให้รายละเอียดของเรื่ องราวนั้นอย่างสั้น ๆ หรื ออาจใช้เป็ นคู่มือในการ
ปฏิบตั ิงานและใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงหาข้อเท็จจริ งที่จะตอบคาถาม
1.2 ประเภทของคู่มือ
หนังสื อคู่มือมี 4 ประเภทได้แก่
1. คู่มือช่วยปฏิบตั ิงานเป็ นหนังสื อที่ทาหน้าที่แนะแนวทางให้คาสั่งสอนและแนะนาเช่นหนังสื อ
แนะนาอาชีพ ตาราประกอบอาหาร คู่มือซ่อมรถ เป็ นต้น
2. หนังสื อรวบรวมความรู ้เบ็ดเตล็ด เป็ นหนังสื อที่รวบรวมความรู ้ที่คน้ ได้ยากในสาขาวิชาต่าง ๆ
3. หนังสื อคู่มือเป็ นหนังสื อที่ให้คาอธิ บายและตีความหมายของเรื่ องราวของเนื้ อหาวิชาใดวิชา
หนึ่งในแง่มุม หลาย ๆ ด้าน
4. หนังสื อที่ให้เรื่ องราวหรื อเนื้ อหาสาคัญโดยย่อเป็ นหนังสื อที่ให้ความรู ้ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
เฉพาะเรื่ องที่สาคัญ โดยย่อภายใต้หวั เรื่ องหรื อชื่อเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
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1.3 การจัดทาคู่มือการใช้ งาน
แนวทางที่ใช้จดั ทาคู่มือการใช้งาน มีหลักการคร่ าวๆดังนี้
1. เนื้อหาส่ วนใหญ่ของคู่มือการใช้งานจะต้องเป็ นการบรรยายขั้นตอนเพื่อให้ผใู ้ ช้ติดตามและ
ดาเนินการตามขั้นตอนนั้นได้จนบรรลุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในครั้งหนึ่งๆดังนั้นการบรรยายส่ วน
ใหญ่จึงไม่ใช่การอธิ บายทีละหน้าจอแต่เป็ นการแบ่งหัวเรื่ องให้ตรงตามความต้องการทางานของผูใ้ ช้
2. ควรมีการแบ่งส่ วนของเนื้ อหาในคู่มือ ตามผูใ้ ช้เป็ นส่ วนๆ หมายถึงว่า ผูใ้ ช้ที่มีหน้าที่ที่ต่างกัน
โดยชัดเจน สามารถเปิ ดค้นหาเนื้อหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตนได้ในส่ วน (section) หนึ่งๆ เช่น ถ้าระบบมี
การแยกการใช้งาน ผูด้ ูแลระบบ (Admin) ผูบ้ ริ หาร และผูใ้ ช้ทวั่ ไปอย่างชัดเจน ก็ควรจัดทาคู่มือเป็ น
สาหรับ ผูด้ ูแลระบบ สาหรับผูบ้ ริ หาร และสาหรับผูใ้ ช้ทวั่ ไป เป็ น 3 ส่ วน (section) เป็ นต้น
3. ในกรณี ที่มีรูปภาพหน้าจอประกอบ และมีการอ้างถึงส่ วนใดส่ วนหนึ่งในภาพหน้าจอนั้น ควร
ใช้ตวั อักษรในรู ปแบบ (font) ต่างจากตัวอักษรที่ใช้ปกติ
4. ในการแสดงผลการวิเคราะห์หรื อการแสดงรายงานที่มีความซับซ้อน สามารถสร้างเป็ นหัวข้อ
เพื่ออธิบายวิธีการทาความเข้าใจกับผลการวิเคราะห์หรื อรายงานนั้นได้ ในคู่มือการใช้งาน

2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับกิจกรรม 5 ส
2.1 ความหมาย 5 ส
กิ จกรรม 5ส เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่เป็ นระบบมีแนวปฏิ บตั ิ ที่เหมาะสมสามารถนามาใช้เพื่ อ
ปรับปรุ งแก้ไขงาน และรักษาสิ่ งแวดล้อมในสถานที่ทางานให้ดีข้ ึ น ทั้งในส่ วนงานด้านการผลิ ต และ
ด้านการบริ การ ซึ่ งนามาใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง
5 ส มาจากคาย่อ "5 S" ซึ่งเป็ นอักษรตัวแรกในภาษาญีป่ ุ่ น 5 คา ได้ แก่
1. Seiri (เซริ ) = สะสาง (ทาให้เป็ นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จาเป็ นต้องใช กับของที่
ไม่จาเป็ นต้องใช้ ขจัดของที่ไม่จาเป็ นต้องใช้ทิ้งไป
2. Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู)่ คือ การจัดวางของที่จาเป็ นต้องใช้ให้เป็ น
ระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทนั ที
3. Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทาความสะอาด) คือการปั ดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่ งของ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักร ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
4. Seiketsu (เซเคทซึ) = สุ ขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบตั ิ 3 ส ได้แก่
สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป
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5. Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึ กให้เป็ นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบตั ิ 4 ส หรื อสิ่ งที่
กาหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็ นนิสัย
2.2 ประโยชน์ การทา 5 ส
 สถานที่ทางานสะอาด และเป็ นระเบียบมากขึ้น
 การปฏิบตั ิงานในโรงงาน และสานักงานง่าย สะดวกและปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
 ทุกคนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สามารถเห็นการปรับปรุ งได้ชดั เจน
 ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุ งอื่นๆ
 พนักงานมีระเบียบวินยั ขึ้นมาอย่างอัตโนมัติ
 เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทางาน
 ช่วยในการบารุ งรักษาอุปกรณ์
 เพิ่มคุณภาพสิ นค้า/การบริ การที่ดี
 ช่วยเสริ มสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน
 พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
 เสริ มภาพพจน์ขององค์กร/ส่ งผลดีต่อธุ รกิจ
2.3 ทฤษฎีเกีย่ วกับกิจกรรม 5 ส
เป็ นกิจกรรมพื้นฐานในการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพด้านคุณภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตการส่ งมอบ
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยเป็ นกิจกรรมยกระดับจิตสานึกในการมีส่วนร่ วม
ของพนักงานที่ช่วยจัดการในเรื่ องความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและในการดูแลในสถานที่ทางาน โดย
กระทาอย่างต่อเนื่ องจนเกิดเป็ นนิสัย กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง คือการแยกยิง่ ของที่ไม่ตอ้ งการใช้ทิ้งไป
สะดวก คือการจัดวางสิ่ งของให้เป็ นระเบียบ สะอาด คือการตรวจสอบการทาความสะอาด และดูแล
อุปกรณ์การผลิตและสถานที่อย่างสม่าเสมอ สุ ขลักษณะ คือการรักษาสภาพการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบจนเป็ นนิสัย (Hank & Nichola, n.d.)
5 ส คืออะไร
กิจกรรม 5 ส เป็ นแนวคิดการจัดระเบียบเรี ยบร้อยในที่ทางานก่อให้เกิดสภาพการทางานที่ดี
ปลอดภัย มีระเบียบเรี ยบร้อย นาไปสู่ การเพิ่มผลผลิต
สะสาง (SERI) คือ การแยกของที่ตอ้ งการ ออกจากของที่ไม่ตอ้ งการและขจัดของที่ไม่ตอ้ งการทิ้ง
ไป
สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางสิ่ งขอต่าง ๆ ในที่ทางาน ให้เป็ นระเบียบเพื่อความสะดวก
และ ปลอดภัย
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สะอาด (SEISO) คือ การทาความสะอาด เครื่ องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทางาน
สุ ขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุ ขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
สร้างนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบตั ิงานตามระเบียบวินยั ข้อบังคับ
อย่างเคร่ งครัด
2.4 วัตถุประสงค์ ของการทากิจกรรม 5 ส
5 ส เป็ นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการจัดสถานที่ทางานให้มีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย และปรับปรุ งงานที่ตนทาอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ มากขึ้น ลดต้นทุนรวมทั้งความ
ล่าช้าอันส่ งผลต่อการทางาน โดยกิจกรรมนี้ ตอ้ งการการมีส่วนร่ วมของทุกคนทั้งผูบ้ ริ หารและพนักงาน
นอกเหนือไปจากนั้นกิจกรรม 5 ส ยังเป็ นกิจกรรมพื้นฐานเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับกิจกรรมการเพิ่ม
ผลผลิตอื่น ๆ ปัจจุบนั 5 ส เป็ นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและดาเนินการอย่างแพร่ หลาย ทั้งในองค์กร
ธุ รกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้เพราะกิจกรรม 5 ส เป็ นกิจกรรมที่ง่าย ไม่มี
ศัพท์เทคนิคหรื อวิชาการที่ยงุ่ ยากซับซ้อน จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่ากิจกรรม 5 ส มีวตั ถุประสงค์หลัก
4 ประการคือ (สถาบันส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ม.ป.ป)
1. พัฒนาความคิดในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Kaizen-minded) ของพนักงานในหน่วยงาน
2. สร้างทีมงานที่ดี โดยการให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
3. พัฒนาผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยการฝึ กความสามารถในการเป็ นผูน้ า
4. เตรี ยมบุคลากรให้พร้อม เพื่อดาเนิ นกิจกรรมการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่องที่ยากและซับซ้อน
ขึ้นมาใช้ เช่น การบารุ งรักษาทวีผล (TPM) การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (TQC) หรื อการส่ งมอบ
ทันเวลา (JIT)
2.5 ขั้นตอนของการดาเนินกิจกรรม 5 ส
กิจกรรม 5 ส เป็ นกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกคนทั้งองค์กรจึงจะ
นาไปสู่ คุณภาพมาตรฐาน โดยเริ่ มจากนโยบายคุณภาพขององค์กร และได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมีข้ นั ตอนของการดาเนินกิจกรรม 5 ส ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการส่ งเสริ มกิจกรรม 5 ส ขององค์กร
2. จัดตั้งกลุ่มกิจกรรม 5ส เพื่อรับผิดชอบพื้นที่ตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจกรรม5 ส ได้กาหนด
ไว้
3. กลุ่มกิจกรรม 5 ส เริ่ มประชุม เรื่ องจัดทาแผนการดาเนิ นงาน และกาหนดเป้ าหมาย
4. ประกาศกิจกรรม 5 ส โดยติดหน้าห้องหรื อด้านหน้าของบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน
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5. ปฏิบตั ิกิจกรรม 5 ส
6. รับการตรวจสอบภายใน
7. เชิญผูต้ รวจสอบภายนอกทาการประเมิน
8. นาผลการประเมินมาจัดทาแผนดาเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งถัดไป
2.6 ประโยชน์ ของกิจกรรม 5 ส
1. เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สวยงาม
2. เกิดความสะดวกในการทางาน เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ และลดอุบตั ิเหตุในการทางาน
3. สร้างกิจนิสัยให้ทุกคนในองค์กรรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบสวยงาม
4. สร้างภาพลักษณ์และความประทับใจต่อลูกค้าและองค์กร (สมลักษณ์ สันติโรจนกุล, 2548,:
16-17; วิทยา สุ หฤทดารง, ยุพา กลอนกลาง และสุ นทรศรี ลงั กา, 2550,: 77)
3. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 5 ส ของพนักงาน
บริ ษทั ประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่ามีงานวิจยั ที่
ใกล้เคียงกับหัวข้อในการศึกษาครั้งนี้ดงั นี้
อัตถนิสถ์ สุ ดแสวง (2545) ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิผลในการดาเนินโครงการ 5 ส มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองโดยกล่าวถึงทฤษฏีของ
ประสิ ทธิ ผล ทฤษฎีการประเมินโครงการ ผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ผลของโครงการอยูใ่ นระดับที่สูง
โดยส่ วนรวม โดยถ้าพิจารณาเป็ นรายประเด็นแล้วจะพบว่าการมีส่วนร่ วมการจัดทากิจกรรม 5 ส อย่าง
เป็ นระบบ และการที่หวั หน้าหน่วยงานมีส่วนร่ วมและสนับสนุนอยูใ่ นระดับที่สูง แต่พบว่าทัศนคติของ
พนักงานต่อกิจกรรม 5 ส อยูใ่ นระดับปานกลางเท่านั้น และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมี
ประสิ ทธิ ผลของโครงการ 5 ส ในระยะยาวต่อไป และควรจะมีการขยายกิจกรรม 5 ส ไปในธุ รกิจก๊าซที่
มีขนาดขององค์กรใกล้เคียงกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ปตท.) โดยใช้แนวทางปฏิบตั ิ การวางแผนจาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ปตท.) ควรมีกิจกรรม 5 ส ต่อไปควรมีการสร้างแรงจูงใจผนวกเข้ากับการ
ปฏิบตั ิงานประจา เช่น ควรมีเกณฑ์พิจารณาจากการทากิจกรรม 5 ส ของแต่ละบุคคล เพื่อนาไปใช้ใน
กรณี ให้โบนัส หรื อปรับตาแหน่งเพราะจากการที่ปฏิบตั ิมาจะเป็ นลักษณะการให้รางวัลเฉพาะหน่วยงาน
ซึ่งอาจจะมีการปฏิบตั ิ
กิจกรรม 5 ส อย่างไม่เต็มที่ของพนักงานบางคน
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คิดควร จุลบาท (2547) ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อกิจกรรม 5 ส กรณี ศึกษา
แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 สังกัดกรมทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม 5 ส ของเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชัว่ คราว) ของแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 ที่มีต่อการดาเนินกิจกรรม 5 ส โดยศึกษา
เปรี ยบเทียบระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม 5 ส กับภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมของเจ้าหน้าที่ โดย
ศึกษาจากลุ่มตัวอย่างจานวน 132 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานที่ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.5 ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 มีระดับความคิดเห็นต่อ
กิจกรรม 5 ส ในเชิงบวก และได้ดาเนิ นกิจกรรม 5 ส มาระยะหนึ่งแล้ว มีความเป็ นระเบียบในที่ทางาน
เจ้าหน้าที่มีวนิ ยั และคุณภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดความร่ วมมือในการทางาน ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมกับความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม 5 ส พบว่า ตาแหน่ง
งานและประเภทของงานที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5 ส ที่ระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.5 ส่ วนเรื่ อง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุงาน และฐานะในการเข้าร่ วมกิจกรรม 5 ส ไม่มีความสัมพันธ์
กับความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม 5 ส ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.5 ผลการศึกษาในครั้งนี้มีขอ้ เสนอแนะว่าใน
การดาเนิ น กิจกรรม 5 ส ควรให้ความสาคัญแตกต่างของตาแหน่งงานและประเภทงานที่เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ เพื่อการบริ หารจัดการให้เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5 ส ไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับมากยิง่ ขึ้น และปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลเหล่านั้นเพื่อให้แขวงการทางเพชรบูรณ์
ที่ 1 เป็ นหน่วยงานที่พร้อมจะพัฒนาสู่ ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยในด้านการจัดการและ
สัมฤทธิ์ ของงานภาครัฐต่อไป
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินโครงการ
การดาเนิ นโครงการการทาคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ ในครั้งนี้ มีวธิ ี การ และขั้นตอนการดาเนินงาน
สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ ดังนี้
1.แบบแผนการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
4. ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติที่ใช่ในการวิจยั
1. แบบแผนการวิจัย
1.1 เพื่อนาคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ไปใช้ในโรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์
1.2 เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดวินยั ในสถานศึกษา
1.3 เพื่อเผยแพร่ คู่มือ 5 ส สร้างสรรค์

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 190 คน
กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ
ม.3/2 จากการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 30 คน

3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นเพื่อการวิจยั โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการ เรื่ องความพึงใจต่อคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ แบบสอบถาม
เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า ตามแบบลิเคิทร์ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ โดยข้อความแต่
ละข้อจะใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนน ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นในโครงการการทาคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์

4. ขั้นตอนในการสร้ างเครื่องมือ
4.1 สร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ
4.2 วางแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์จานวน 30 ชุด เป็ นเวลา 7 วัน
4.3 เก็บรวบรวมข้อมูล

5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
5.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทาโครงการครั้งนี้ให้นกั เรี ยน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ ม.3/2
โรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์
5.2 แจกแบบสอบถาม จานวน 30 ชุด เก็บแบบสอบถามกลับคืนในวันเดียวกัน ครบ 30 ชุด คิด
เป็ นร้อยละ 100
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจะดาเนินการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านโดยใช้เกณฑ์
การประเมิน แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

7. สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยใช้สถิติดงั ต่อไปนี้
1. สถิติพ้นื ฐาน
1.1 ค่าร้อยละ
การหาร้อยละของคะแนนของ คู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ ใช้สูตรดังนี้
ร้อยละ = ตัวเลขที่ตอ้ งการเรี ยบเทียบ ×100
จานวนเต็ม
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร
=
1.3 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) โดยใช้สูตร

S.D. =
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บทที่ 4
ผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนิ นโครงการการทาคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ ในครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาโครงการได้นาเสนอผลการ
ดาเนินงานออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
2. ลาดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์
3. ผลการวิเคราะห์

1.สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายจากกวารวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาได้กาหนด
ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
S.D.
N

แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง

2. ลาดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ดาเนินการดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการ
ตอนที่ 3 สรุ ปความคิดเห็นเกี่ยวกับ คู่มือ 5 ส สร้างสรรค์
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3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

13
17

56.67
43.33

รวม

30

100

จากตารางที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 17 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 56.67 รองลงมาเป็ น เพศชายจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33 รวมทั้งสิ้ น 30 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 100
ตารางที่ 2 ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ (ปี )

จานวน (คน)

ร้อยละ

10-12
13-15
รวม

30
30

100
100

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 15-17 ปี จานวน 30 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 100
ตอนที่ 2 การตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับการดาเนินงานตามโครงการ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ คู่มือ 5 ส
สร้างสรรค์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์ ระดับ ม.3/2
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รายการ

̅

1. ท่านได้ความรู ้จากคู่มือมากน้อยเพียงใด
2. รู ปแบบคู่มือเหมาะสมน่าอ่าน
3. เนื้อหาของคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย
4. เนื้อหาของคู่มือ5 ส สร้างสรรค์ มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
5. ความรู ้จากคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์
6. เนื้อหาของคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ ตรงกับความต้องการในการนาไปใช้ได้จริ ง
7. ลักษณะรู ปเล่มของคู่มือมีความเหมาะสม
8. ส่ วนภาพประกอบในคู่มือ 5 ส มีความเหมาะสม
9. ภาษาที่ใช้เป็ นทางการ ตรงประเด็นและสื่ อความหมายชัดเจน
10. ความพึงพอใจในการจัดทาคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์

4.34
4.41
4.24
4.63
4.40
4.54
4.24
4.48
4.59
4.48

เฉลีย่ รวม

S.D.

0.54
0.56
0.64
0.48
0.76
0.63
0.57
0.68
0.49
0.62
4.43 0.60

ระดับ
ความ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุ ด
มาก
มากทีส่ ุ ด
มาก
มาก
มากทีส่ ุ ด
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ คู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับ มาก (̅ 4.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ เรี ยงตามลาดับจากมากหาน้อย พบว่า
อันดับแรก ได้แก่ เนื้อหาของคู่มือ5 ส สร้างสรรค์ มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ อยูใ่ น
ระดับ ดี (̅ = 4.63)
อันดับที่สอง ได้แก่ ภาษาที่ใช้เป็ นทางการ ตรงประเด็นและสื่ อความหมายชัดเจน อยูใ่ น
ระดับ ดี (̅ = 4.59)
อันดับที่สาม ได้แก่ เนื้อหาของคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ ตรงกับความต้องการในการนาไปใช้ได้จริ ง
อยูใ่ น ระดับ ดี (̅ = 4.54)
ตอนที่ 3 สรุ ปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับคู่มือ 5 ส สร้ างสรรค์
1. มีประโยชน์ต่อสังคมในเรื่ องสะดวกสบาย
2. ดี อยากให้มีอย่างนี้ ต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผลโครงการและข้ อเสนอแนะ
วิจยั เรื่ อง คู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ครอบคลุม วิธีการและขั้นตอนต่างๆ โดย
ผูว้ จิ ยั นาเสนอรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้
1. สรุ ปผล
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ไปใช้ในโรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์
2. เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดวินยั ในสถานศึกษา
3. เพื่อเผยแพร่ คู่มือ 5 ส สร้างสรรค์
2. ประชากร
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรี ยนแก่นทอง
อุปถัมภ์ จานวน 190 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งได้แก่ นักเรี ยนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นระดับ ม.3/2
โรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์ จากการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 30 คน
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินแบบสอบถามโครงการ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการ
ตอนที่ 3 สรุ ปความคิดเห็นในการดาเนินงานตามโครงการ
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1. สรุ ปผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จาก คู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ นักเรี ยนโรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ ม.3/2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 17
คน คิดเป็ นร้อยละ 56.67 รองลงมาเป็ น เพศชายจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 รวมทั้งสิ น 30 คน คิด
เป็ นร้อยละ 100.00 อายุของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 15-17 ปี จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ
100.00 ผูต้ อบ การวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ คู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ โดยรวมอยู่
ในระดับ มาก (̅ 4.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรก ได้แก่ เนื้อหาของคู่มือ5 ส
สร้างสรรค์ มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ อยูใ่ นระดับ ดี (̅ = 4.63) อันดับที่สอง ได้แก่ ภาษาที่ใช้เป็ น
ทางการ ตรงประเด็นและสื่ อความหมายชัดเจน อยูใ่ นระดับ ดี (̅ = 4.59) และอันดับที่สาม ได้แก่ เนื้ อหา
ของคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ ตรงกับความต้องการในการนาไปใช้ได้จริ ง อยูใ่ นระดับ ดี (̅ = 4.54)
5. อภิปรายผล
คู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์ ระดับ ม.3/2 มัธยมศึกษาตอนต้น
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.67 จากผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ มากมีค่าเฉลี่ย (̅ 4.43) และพบว่า ความพึงพอใจ
ลาดับสู งสุ ด ได้แก่ เนื้อหาของคู่มือ5 ส สร้างสรรค์ มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ อยูใ่ นระดับ ดี (̅ =
4.63)
6. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
1. เวลาในการดาเนินงานมีนอ้ ยเกินไป
2. ไม่มีทกั ษะในการทาคู่มือ
7. ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. เพิ่มเวลาในการเรี ยนวิชาโครงการให้มากกว่านี้
2. เพิม่ การเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการใช้ Word
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บรรณานุกรม
(สมลักษณ์ สันติโรจนกุล, 2548,: 16-17; วิทยา สุ หฤทดารง, ยุพา กลอนกลาง และสุ นทรศรี
ลังกา, 2550,: 77)
กฤษณา พิทกั ษ์ (2545) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทางานแรงจูงใจในการ
ทางาน บุคลิกภาพและค่านิยม กับคุณภาพการให้บริ การ
อัตถนิสถ์ สุ ดแสวง (2545) ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิผลในการดาเนินโครงการ 5 ส
อังคณา ไมตรี สรสันต์ (2546) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการ
จัดทาระบบบริ หารคุณภาพ ISO9000 ฉบับปี 2000
คิดควร จุลบาท (2547) ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อกิจกรรม 5ส.
มนัชนก ศรี อิสาณ (2547) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกองทุน
หมู่บา้ น
สุ กนั ยา อิทธิ ชยั เจริ ญ (2548) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการจัดทา
ระบบบริ หารคุณภาพ ISO/TS 16949 ฉบับปี 2002
พิชญ์ชลี โมฬี (2550) ศึกษาการมีส่วนร่ วมของพนักงานต่อกิจกรรม 5 ส
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\

ภาคผนวก ก
(ใส่ ใบ Pj 1-5)

20

ภาคผนวก ข
(แบบสบอถาม)

21

ภาคผนวก ค
(แบบประเมิน)

22

ภาคผนวก ง
(ภาพประกอบ)

23

ภาพประกอบ
ก่อนนาใช้ ประโยชน์

24

ภาพประกอบ
การนาไปใช้ ประโยชน์

25
23

ประวัติผู้จัดทาโครงการ
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ประวัติผู้จัดทาโครงการ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล: นางสาวศิราภรณ์ เกียรติเกรี ยงไกล
ชื่อเรื่ อง: การจัดทาคู่มือ 5ส.
แผนก: การจัดการทัว่ ไป
วัน เดือน ปี ที่เกิด: 4 สิ งหาคม 2537
ที่อยู่ (ปัจจุบนั ): 1/19 ซ.ปรี ดีพนมยงค์ 42 ถนนสุ ขมุ วิท 71 เขตวัฒนา แขวงคลองตันเหนือ กทม.
10110
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549 ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
ปี พ.ศ. .2556 ปวส. แผนกการจัดการทัว่ ไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
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ประวัติผู้จัดทาโครงการ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล: นางสาวมัญชุกานต์ ถูกใจ
ชื่อเรื่ อง: การจัดทาคู่มือ 5ส.
แผนก: การจัดการทัว่ ไป
วัน เดือน ปี ที่เกิด: 11 กันยายน 2535
ที่อยู่ (ปัจจุบนั ): 304/21 ซ.พลูเจริ ญ ถนนบางนาตราด ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี
สมุทรปราการ 10540
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนนนทรี วทิ ยา
ปี พ.ศ. 2556 ปวส. แผนกการจัดการทัว่ ไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ

