
บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาของโครงการ 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ.2545 มาตรา 
24 วรรค 5 ไดร้ะบุไวว้า่ ใหส้ถานท่ีศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการส่งเสริมสนบัสนุนให้
ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม  ความรอบรู้ทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, มปป: 14)   ในรายวชิาโครงการน้ีมี
จุดประสงคห์ลกั เพื่อให้ผูเ้รียนประมวลความรู้และทกัษะจากการศึกษามาประยกุตใ์นการสร้างผลงาน
ของตนเอง ดงันั้น เพื่อเป็นการฝึกฝนทกัษะการวจิยัในการแสวงหาองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ผูส้อนจึงควร
จดัการเรียนการสอนในลกัษณะท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจกระบวนการวิจยั และสามารถน า
กระบวนการวิจยัมาใชใ้นการจดัท าโครงงานได ้

 5 ส เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างหน่วยงานใหเ้กิดความปลอดภยัท่ีมาตรฐานถูกสุขลกัษณะก่อใหเ้กิด
การเพิ่มประสิทธิผลต่อการท างานส่งผลใหเ้กิดความน่าเช่ือถือจากลูกคา้ ดา้นคุณภาพอีกทั้งเป็นประหยดั
ทรัพยากรลดปัญหามลภาวะและความสูญเปล่าของกระบวนการท างานก่อใหเ้กิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม  
มุ่งหนา้สู่การผลิต แบบ Skill Management และระบบบริหารระดบัสูง (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี
(ไทย-ญ่ีปุ่น) – ส.ส.ท: 5) กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจยัพื้นฐานการบริหารคุณภาพท่ีจะช่วยสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างานใหเ้กิดบรรยากาศท่ีน่าท างาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านกังาน  
ถูกสุขลกัษณะท าใหพ้นกังานหรือเจา้หนา้ท่ีสามารถใชศ้กัยภาพของตนเองได้อยา่งเตม็ความสามารถ
สร้างทศันคติท่ีดีของพนกังาน (กรมชลประทาน, 2545, การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส: หนงัสือ
ท่ี กษ 0312 : 06/921) 

   จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูจ้ดัท าโครงการจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างคู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์น้ี
ข้ึนมา เพื่อท่ีจะด าเนิน 5 ส เพื่อใหเ้กิดการท างานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภยั ตลอดจน
สร้างทศันคติท่ีดีในการท างานของบุคลากร สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บับุคลากรอีกดว้ย
โดยน า 5 ส สร้างสรรค ์มาเป็นกา้วแรกของการบริหารท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุง การปฏิบติังานและการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอีกดว้ย 
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วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อน าคู่มือ 5 ส สร้างสรรคไ์ปใชใ้นโรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์

      2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดวนิยัในสถานศึกษา 
      3. เพื่อเผยแพร่คู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ 

1. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไปใชจ้ริงใน โรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์

2. สามารถสร้างระเบียบ วนิยัในสถานศึกษา 
3. ไดเ้ผยแพร่การด าเนินกิจกรรม 5 ส สร้างสรรค ์ใหก้บันกัเรียน โรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์

ขอบเขตของโครงการ  

    1. ขอบเขตเนือ้หา 

          การวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตในการศึกษา คือ คู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์ในรายวชิาโครงการ  
(3215-6001) 

     2. ขอบเขตด้านประชากร 

             ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ ของโรงเรียนแก่นทอง

อุปถมัภ ์จ านวน 190 คน 

    กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังไดแ้ก่ นกัเรียนระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ระดบั ม.3/2 

โรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์จากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 30 คน 

     3. ขอบเขตด้านสถานที่ 
         โรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์

     4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

         ระยะเวลาด าเนินการ 

         เร่ิมด าเนินโครงการ ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2558 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

     1. หนงัสือคู่มือ หมายถึง หนงัสืออา้งอิงประเภทหน่ึงท่ีจดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมเร่ืองราวและ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั บุคคล เหตุการณ์แนวโนม้เฉพาะดา้นหรือเร่ืองราวท่ีน่าสนใจเฉพาะดา้นหรือเร่ืองใน
สาขาวชิาใดวชิาหน่ึง โดยเฉพาะ โดยใหร้ายละเอียดของเร่ืองราวนั้นอยา่งสั้น ๆ หรืออาจใชเ้ป็นคู่มือใน
การปฏิบติังานและใช ้เป็นแหล่งอา้งอิงหาขอ้เท็จจริงท่ีจะตอบค าถาม 

      2. 5 ส หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการจดัหรือปรับปรุงสถานท่ีท างาน หรือสภาพท างานใหเ้กิดความ
สะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด หรือเอ้ืออ านวยใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน ความ
ปลอดภยัและคุณภาพของงาน อนัเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต 

สะสาง (SERI) คือ การแยกของท่ีตอ้งการ ออกจากของท่ีไม่ตอ้งการและขจดัของท่ีไม่ตอ้งการทิ้ง
ไป 

สะดวก (SEITON) คือ การจดัวางส่ิงขอต่าง ๆ ในท่ีท างาน ใหเ้ป็นระเบียบเพื่อความสะดวก 
และ ปลอดภยั 

สะอาด (SEISO) คือ การท าความสะอาด เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีท างาน 
สุขลกัษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลกัษณะ และรักษาใหดี้ตลอดไป 
สร้างนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบติังานตามระเบียบวนิยัขอ้บงัคบั

อยา่งเคร่งครัด 

     3. ครู หมายถึง ครูของโรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์

     4. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์
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บทที ่2 

ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วข้องโครงการ 

   การด าเนินโครงการคร้ังน้ี ผูด้  าเนินโครงการไดแ้นวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หลกัการในการจดัท าคู่มือการใชง้าน 
2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักิจกรรม 5 ส 
3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. หลกัการในการจัดท าคู่มอืการใช้งาน 

    1.1 ความหมายของหนังสือคู่มือ 

หนงัสือคู่มือเป็นหนงัสืออา้งอิงประเภทหน่ึงท่ีจดัท าข้ึน เพื่อรวบรวมเร่ืองราวและขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบับุคคล เหตุการณ์แนวโนม้เฉพาะดา้นหรือเร่ืองราวท่ีน่าสนใจเฉพาะดา้นหรือเร่ืองในสาขาวชิาใด
วชิาหน่ึง โดยเฉพาะ โดยให้รายละเอียดของเร่ืองราวนั้นอยา่งสั้น ๆ หรืออาจใชเ้ป็นคู่มือในการ
ปฏิบติังานและใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงหาขอ้เทจ็จริงท่ีจะตอบค าถาม 

 1.2 ประเภทของคู่มือ 

 หนงัสือคู่มือมี 4 ประเภทไดแ้ก่  
1. คู่มือช่วยปฏิบติังานเป็นหนงัสือท่ีท าหนา้ท่ีแนะแนวทางใหค้  าสั่งสอนและแนะน าเช่นหนงัสือ

แนะน าอาชีพ ต าราประกอบอาหาร คู่มือซ่อมรถ เป็นตน้  
2. หนงัสือรวบรวมความรู้เบ็ดเตล็ด เป็นหนงัสือท่ีรวบรวมความรู้ท่ีคน้ไดย้ากในสาขาวชิาต่าง ๆ  
3. หนงัสือคู่มือเป็นหนงัสือท่ีใหค้  าอธิบายและตีความหมายของเร่ืองราวของเน้ือหาวชิาใดวชิา

หน่ึงในแง่มุม หลาย ๆ ดา้น  
4. หนงัสือท่ีให้เร่ืองราวหรือเน้ือหาส าคญัโดยย่อเป็นหนงัสือท่ีให้ความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

เฉพาะเร่ืองท่ีส าคญั โดยยอ่ภายใตห้วัเร่ืองหรือช่ือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  1.3 การจัดท าคู่มือการใช้งาน 

          แนวทางท่ีใชจ้ดัท าคู่มือการใชง้าน มีหลกัการคร่าวๆดงัน้ี 

1.  เน้ือหาส่วนใหญ่ของคู่มือการใชง้านจะตอ้งเป็นการบรรยายขั้นตอนเพื่อใหผู้ใ้ชติ้ดตามและ
ด าเนินการตามขั้นตอนนั้นไดจ้นบรรลุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในคร้ังหน่ึงๆดงันั้นการบรรยายส่วน
ใหญ่จึงไม่ใช่การอธิบายทีละหนา้จอแต่เป็นการแบ่งหวัเร่ืองใหต้รงตามความตอ้งการท างานของผูใ้ช ้

2. ควรมีการแบ่งส่วนของเน้ือหาในคู่มือ ตามผูใ้ชเ้ป็นส่วนๆ หมายถึงวา่ ผูใ้ชท่ี้มีหนา้ท่ีท่ีต่างกนั
โดยชดัเจน สามารถเปิดคน้หาเน้ือหาเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนไดใ้นส่วน (section) หน่ึงๆ เช่น ถา้ระบบมี
การแยกการใชง้าน ผูดู้แลระบบ (Admin) ผูบ้ริหาร และผูใ้ชท้ ัว่ไปอยา่งชดัเจน ก็ควรจดัท าคู่มือเป็น 
ส าหรับ ผูดู้แลระบบ ส าหรับผูบ้ริหาร และส าหรับผูใ้ชท้ ัว่ไป เป็น 3 ส่วน (section) เป็นตน้ 

3. ในกรณีท่ีมีรูปภาพหนา้จอประกอบ และมีการอา้งถึงส่วนใดส่วนหน่ึงในภาพหนา้จอนั้น ควร
ใชต้วัอกัษรในรูปแบบ (font) ต่างจากตวัอกัษรท่ีใชป้กติ 

4. ในการแสดงผลการวิเคราะห์หรือการแสดงรายงานท่ีมีความซบัซอ้น สามารถสร้างเป็นหวัขอ้
เพื่ออธิบายวธีิการท าความเขา้ใจกบัผลการวเิคราะห์หรือรายงานนั้นได ้ในคู่มือการใชง้าน 

 

2. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบักจิกรรม 5 ส 

    2.1 ความหมาย 5 ส 

      กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเป็นระบบมีแนวปฏิบติั ท่ีเหมาะสมสามารถน ามาใช้เพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขงาน และรักษาส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างานให้ดีข้ึน ทั้งในส่วนงานดา้นการผลิต และ
ดา้นการบริการ ซ่ึงน ามาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร ไดอี้กทางหน่ึง 

5 ส มาจากค าย่อ "5 S" ซ่ึงเป็นอกัษรตัวแรกในภาษาญีปุ่่น 5 ค า ได้แก่ 
1. Seiri (เซริ) = สะสาง (ท าใหเ้ป็นระเบียบ) คือ การแยกระหวา่งของท่ีจ าเป็นตอ้งใช กบัของท่ี

ไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้ขจดัของท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชทิ้้งไป 
2. Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในท่ีท่ีควรอยู)่ คือ การจดัวางของท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้หเ้ป็น

ระเบียบสามารถหยบิใชง้านไดท้นัที  
3. Seiso (เซโซ) = สะอาด (ท าความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานท่ี ส่ิงของ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ  
4. Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลกัษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบติั 3 ส ไดแ้ก่ 

สะสาง สะดวก และสะอาดใหดี้ตลอดไป 
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5. Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกใหเ้ป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบติั 4 ส หรือส่ิงท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้อยา่งถูกตอ้งจนติดเป็นนิสัย 

 2.2 ประโยชน์การท า 5 ส 

 สถานท่ีท างานสะอาด  และเป็นระเบียบมากข้ึน 
 การปฏิบติังานในโรงงาน  และส านกังานง่าย  สะดวกและปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 
 ทุกคนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  สามารถเห็นการปรับปรุงไดช้ดัเจน 
 ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการปรับปรุงอ่ืนๆ 
 พนกังานมีระเบียบวินยัข้ึนมาอยา่งอตัโนมติั 
 เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
 ช่วยในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
 เพิ่มคุณภาพสินคา้/การบริการท่ีดี 
 ช่วยเสริมสร้างทศันคติท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน 
 พนกังานรู้สึกภาคภูมิใจในความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 เสริมภาพพจน์ขององคก์ร/ส่งผลดีต่อธุรกิจ 

 2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบักจิกรรม 5 ส 

 เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นคุณภาพการผลิต ตน้ทุนการผลิตการส่งมอบ 
ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยเป็นกิจกรรมยกระดบัจิตส านึกในการมีส่วนร่วม
ของพนกังานท่ีช่วยจดัการในเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและในการดูแลในสถานท่ีท างาน โดย
กระท าอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดเป็นนิสัย กิจกรรม 5 ส ไดแ้ก่ สะสาง คือการแยกยิง่ของท่ีไม่ตอ้งการใชทิ้้งไป 
สะดวก คือการจดัวางส่ิงของใหเ้ป็นระเบียบ สะอาด คือการตรวจสอบการท าความสะอาด และดูแล
อุปกรณ์การผลิตและสถานท่ีอยา่งสม ่าเสมอ สุขลกัษณะ คือการรักษาสภาพการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง 
และปฏิบติัตามกฎระเบียบจนเป็นนิสัย (Hank & Nichola, n.d.) 

 5 ส คืออะไร 
กิจกรรม 5 ส เป็นแนวคิดการจดัระเบียบเรียบร้อยในท่ีท างานก่อใหเ้กิดสภาพการท างานท่ีดี 

ปลอดภยั มีระเบียบเรียบร้อย น าไปสู่การเพิ่มผลผลิต 
สะสาง (SERI) คือ การแยกของท่ีตอ้งการ ออกจากของท่ีไม่ตอ้งการและขจดัของท่ีไม่ตอ้งการทิ้ง

ไป 
สะดวก (SEITON) คือ การจดัวางส่ิงขอต่าง ๆ ในท่ีท างาน ใหเ้ป็นระเบียบเพื่อความสะดวก 

และ ปลอดภยั 
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สะอาด (SEISO) คือ การท าความสะอาด เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีท างาน 
สุขลกัษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลกัษณะ และรักษาใหดี้ตลอดไป 
สร้างนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบติังานตามระเบียบวนิยัขอ้บงัคบั

อยา่งเคร่งครัด 

 2.4 วตัถุประสงค์ของการท ากจิกรรม 5 ส 

 5 ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานท่ีช่วยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการจดัสถานท่ีท างานใหมี้ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และปรับปรุงงานท่ีตนท าอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ลดตน้ทุนรวมทั้งความ
ล่าชา้อนัส่งผลต่อการท างาน โดยกิจกรรมน้ีตอ้งการการมีส่วนร่วมของทุกคนทั้งผูบ้ริหารและพนกังาน 
นอกเหนือไปจากนั้นกิจกรรม 5 ส ยงัเป็นกิจกรรมพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับกิจกรรมการเพิ่ม
ผลผลิตอ่ืน ๆ ปัจจุบนั 5 ส เป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความสนใจและด าเนินการอยา่งแพร่หลาย ทั้งในองคก์ร
ธุรกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และรัฐวสิาหกิจ ทั้งน้ีเพราะกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมท่ีง่าย ไม่มี
ศพัทเ์ทคนิคหรือวชิาการท่ียุง่ยากซบัซอ้น จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบวา่กิจกรรม 5 ส มีวตัถุประสงคห์ลกั 
4 ประการคือ (สถาบนัส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น, ม.ป.ป) 

1. พฒันาความคิดในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Kaizen-minded) ของพนกังานในหน่วยงาน 
2. สร้างทีมงานท่ีดี โดยการใหทุ้กคนมีส่วนร่วม 
3. พฒันาผูบ้ริหารและพนกังาน โดยการฝึกความสามารถในการเป็นผูน้ า 
4. เตรียมบุคลากรใหพ้ร้อม เพื่อด าเนินกิจกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ืองท่ียากและซบัซอ้น

ข้ึนมาใช ้เช่น การบ ารุงรักษาทวผีล (TPM) การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (TQC) หรือการส่งมอบ
ทนัเวลา (JIT) 

 2.5 ขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรม 5 ส 

 กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกคนทั้งองคก์รจึงจะ
น าไปสู่คุณภาพมาตรฐาน โดยเร่ิมจากนโยบายคุณภาพขององคก์ร และไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรม 5 ส ดงัน้ี 

 1. จดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ขององคก์ร 
 2. จดัตั้งกลุ่มกิจกรรม 5ส เพื่อรับผิดชอบพื้นท่ีตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม5 ส ไดก้ าหนด

ไว ้
 3. กลุ่มกิจกรรม 5 ส เร่ิมประชุม เร่ืองจดัท าแผนการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมาย 
 4. ประกาศกิจกรรม 5 ส โดยติดหนา้หอ้งหรือดา้นหนา้ของบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
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 5. ปฏิบติักิจกรรม 5 ส 
 6. รับการตรวจสอบภายใน 
 7. เชิญผูต้รวจสอบภายนอกท าการประเมิน 
 8. น าผลการประเมินมาจดัท าแผนด าเนินกิจกรรม 5 ส คร้ังถดัไป 

 2.6 ประโยชน์ของกจิกรรม 5 ส 

 1. เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
 2. เกิดความสะดวกในการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดอุบติัเหตุในการท างาน 
 3. สร้างกิจนิสัยใหทุ้กคนในองคก์รรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบสวยงาม 
 4. สร้างภาพลกัษณ์และความประทบัใจต่อลูกคา้และองคก์ร (สมลกัษณ์ สันติโรจนกุล, 2548,: 

16-17; วทิยา สุหฤทด ารง, ยพุา กลอนกลาง และสุนทรศรีลงักา, 2550,: 77) 
 

3. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

    จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส ของพนกังาน
บริษทัประกอบรถยนตแ์ห่งหน่ึง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี พบวา่มีงานวจิยัท่ี
ใกลเ้คียงกบัหวัขอ้ในการศึกษาคร้ังน้ีดงัน้ี 

  
    อตัถนิสถ ์สุดแสวง (2545) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 5 ส มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองโดยกล่าวถึงทฤษฏีของ
ประสิทธิผล ทฤษฎีการประเมินโครงการ ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิผลของโครงการอยูใ่นระดบัท่ีสูง
โดยส่วนรวม โดยถา้พิจารณาเป็นรายประเด็นแลว้จะพบวา่การมีส่วนร่วมการจดัท ากิจกรรม 5 ส อยา่ง
เป็นระบบ และการท่ีหวัหนา้หน่วยงานมีส่วนร่วมและสนบัสนุนอยูใ่นระดบัท่ีสูง แต่พบวา่ทศันคติของ
พนกังานต่อกิจกรรม 5 ส อยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความมี
ประสิทธิผลของโครงการ 5 ส ในระยะยาวต่อไป และควรจะมีการขยายกิจกรรม 5 ส ไปในธุรกิจก๊าซท่ี
มีขนาดขององคก์รใกลเ้คียงกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ปตท.) โดยใชแ้นวทางปฏิบติั การวางแผนจาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ปตท.) ควรมีกิจกรรม 5 ส ต่อไปควรมีการสร้างแรงจูงใจผนวกเขา้กบัการ
ปฏิบติังานประจ า เช่น ควรมีเกณฑพ์ิจารณาจากการท ากิจกรรม 5 ส ของแต่ละบุคคล เพื่อน าไปใชใ้น
กรณีใหโ้บนสั หรือปรับต าแหน่งเพราะจากการท่ีปฏิบติัมาจะเป็นลกัษณะการใหร้างวลัเฉพาะหน่วยงาน
ซ่ึงอาจจะมีการปฏิบติั 
กิจกรรม 5 ส อยา่งไม่เตม็ท่ีของพนกังานบางคน 
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  คิดควร จุลบาท (2547) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีต่อกิจกรรม 5 ส กรณีศึกษา
แขวงการทางเพชรบูรณ์ท่ี 1 สังกดักรมทางหลวงท่ี 6 (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรม 5 ส ของเจา้หนา้ท่ี (ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า 
และลูกจา้งชัว่คราว) ของแขวงการทางเพชรบูรณ์ท่ี 1 ท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรม 5 ส โดยศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรม 5 ส กบัภูมิหลงัทางเศรษฐกิจสังคมของเจา้หนา้ท่ี โดย
ศึกษาจากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 132 คน และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานท่ีระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.5 ผลการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีแขวงการทางเพชรบูรณ์ท่ี 1 มีระดบัความคิดเห็นต่อ
กิจกรรม 5 ส ในเชิงบวก และไดด้ าเนินกิจกรรม 5 ส มาระยะหน่ึงแลว้ มีความเป็นระเบียบในท่ีท างาน 
เจา้หนา้ท่ีมีวนิยัและคุณภาพมากข้ึน ก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการท างาน ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อ
หาความสัมพนัธ์ระหวา่งภูมิหลงัทางเศรษฐกิจสังคมกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรม 5 ส พบวา่ ต าแหน่ง
งานและประเภทของงานท่ีรับผดิชอบ มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5 ส ท่ีระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.5 ส่วนเร่ือง เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา อายงุาน และฐานะในการเขา้ร่วมกิจกรรม 5 ส ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรม 5 ส ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.5 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะวา่ใน
การด าเนิน กิจกรรม 5 ส ควรใหค้วามส าคญัแตกต่างของต าแหน่งงานและประเภทงานท่ีเจา้หนา้ท่ี
รับผดิชอบ เพื่อการบริหารจดัการใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5 ส ไปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัมากยิง่ข้ึน และปรับปรุงแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีผลเหล่านั้นเพื่อใหแ้ขวงการทางเพชรบูรณ์
ท่ี 1 เป็นหน่วยงานท่ีพร้อมจะพฒันาสู่ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยในดา้นการจดัการและ
สัมฤทธ์ิของงานภาครัฐต่อไป 
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บทที ่3 

วธิีการด าเนินโครงการ 

 การด าเนินโครงการการท าคู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์ในคร้ังน้ี มีวธีิการ และขั้นตอนการด าเนินงาน 
สามารถอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

 1.แบบแผนการวจิยั 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 4. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 7. สถิติท่ีใช่ในการวจิยั 

1. แบบแผนการวจัิย 

1.1 เพื่อน าคู่มือ 5 ส สร้างสรรคไ์ปใชใ้นโรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์

      1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดวนิยัในสถานศึกษา 
     1.3 เพื่อเผยแพร่คู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากร คือ นกัเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์ระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 190 คน 
    กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์ระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบั  
ม.3/2 จากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 30 คน  

3. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนเพื่อการวจิยั โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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      ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป 
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัโครงการ เร่ืองความพึงใจต่อคู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์แบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบลิเคิทร์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ โดยขอ้ความแต่
ละขอ้จะใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 5               หมายถึง  มากท่ีสุด 

   4               หมายถึง  มาก 

 3               หมายถึง  ปานกลาง 

   2               หมายถึง  นอ้ย 

   1               หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

      ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นในโครงการการท าคู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์
 

4. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมอื 

     4.1 สร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนโดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
     4.2 วางแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนแก่นทองอุปถมัภจ์  านวน 30 ชุด เป็นเวลา 7 วนั 
     4.3 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการด าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 

     5.1 ช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการท าโครงการคร้ังน้ีให้นกัเรียน ระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบั ม.3/2 
โรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์
      5.2 แจกแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด เก็บแบบสอบถามกลบัคืนในวนัเดียวกนั ครบ 30 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100 

 

 

 

 



12 
 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมจะด าเนินการแปลความหมายของค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นโดยใชเ้กณฑ์
การประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 4.50-5.00               หมายถึง  มากท่ีสุด 

   3.50-4.49               หมายถึง  มาก 

 2.50-3.49               หมายถึง  ปานกลาง 

   1.50-2.49               หมายถึง  นอ้ย 

   1.00-1.49               หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

7. สถติิทีใ่ช้ในการวจิัย 

   การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัวเิคราะห์โดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี  

 1. สถิติพื้นฐาน 

1.1  ค่าร้อยละ  
การหาร้อยละของคะแนนของ คู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์ใชสู้ตรดงัน้ี 
ร้อยละ = ตวัเลขท่ีตอ้งการเรียบเทียบ ×100 
                                จ านวนเตม็ 

1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร  

                                           =  

1.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( Standard Deviation) โดยใชสู้ตร 

S.D. = 
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บทที ่4 

ผลการด าเนินโครงการ 

ผลการด าเนินโครงการการท าคู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์ในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าโครงการไดน้ าเสนอผลการ
ด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
2. ล าดบัขั้นในการเสนอผลการวเิคราะห์ 
3. ผลการวเิคราะห์ 

1.สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการแปลความหมายจากกวารวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดก้ าหนด
ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean)  
 S.D.   แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 N   แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ล าดับขั้นในการเสนอผลการวเิคราะห์ 

      การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 วเิคราะห์ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานตามโครงการ 
     ตอนท่ี 3 สรุปความคิดเห็นเก่ียวกบั คู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์
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3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

    ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
                ตารางท่ี 1 ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ   

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 13 56.67 
หญิง 17 43.33 

รวม 30 100 

        จากตารางท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.67 รองลงมาเป็น เพศชายจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 รวมทั้งส้ิน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 

 ตารางท่ี 2 ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 

อาย ุ(ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

10-12 - - 
13-15 30 100 
รวม 30 100 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ15-17 ปี จ  านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  

ตอนที ่2 การตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัการด าเนินงานตามโครงการ 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบั คู่มือ 5 ส 
สร้างสรรค ์ของนกัเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์ระดบั ม.3/2 
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รายการ  ̅ S.D. 

ระดบั
ความ

ความพึง
พอใจ 

1. ท่านไดค้วามรู้จากคู่มือมากนอ้ยเพียงใด 4.34 0.54 มาก 
2. รูปแบบคู่มือเหมาะสมน่าอ่าน 4.41 0.56 มาก 
3. เน้ือหาของคู่มืออ่านแลว้เขา้ใจง่าย 4.24 0.64 มาก 
4. เน้ือหาของคู่มือ5 ส สร้างสรรค ์มีความทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ 4.63 0.48 มากทีสุ่ด 
5. ความรู้จากคู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 4.40 0.76 มาก 
6. เน้ือหาของคู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์ตรงกบัความตอ้งการในการน าไปใชไ้ดจ้ริง 4.54 0.63 มากทีสุ่ด 
7. ลกัษณะรูปเล่มของคู่มือมีความเหมาะสม 4.24 0.57 มาก 
8. ส่วนภาพประกอบในคู่มือ 5 ส มีความเหมาะสม 4.48 0.68 มาก 
9. ภาษาท่ีใชเ้ป็นทางการ ตรงประเด็นและส่ือความหมายชดัเจน 4.59 0.49 มากทีสุ่ด 
10. ความพึงพอใจในการจดัท าคู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์ 4.48 0.62 มาก 

เฉลีย่รวม 4.43 0.60 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั คู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์โดยรวมอยูใ่น
ระดบั มาก ( ̅     4.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงตามล าดบัจากมากหานอ้ย พบวา่ 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เน้ือหาของคู่มือ5 ส สร้างสรรค ์มีความทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ อยูใ่น    
                            ระดบั ดี ( ̅  = 4.63) 

อนัดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใชเ้ป็นทางการ ตรงประเด็นและส่ือความหมายชดัเจน อยูใ่น  
                              ระดบั ดี ( ̅  = 4.59) 

อนัดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ เน้ือหาของคู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์ตรงกบัความตอ้งการในการน าไปใชไ้ดจ้ริง    
                              อยูใ่น ระดบั ดี ( ̅  = 4.54) 

ตอนที ่3 สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกับคู่มือ 5 ส สร้างสรรค์ 

          1. มีประโยชน์ต่อสังคมในเร่ืองสะดวกสบาย 
          2. ดี อยากใหมี้อยา่งน้ีต่อไป 
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บทที ่5 

สรุปผลโครงการและข้อเสนอแนะ 

วจิยัเร่ือง คู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัครอบคลุม วธีิการและขั้นตอนต่างๆ โดย 
ผูว้จิยัน าเสนอรายละเอียดของแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผล 
2. อภิปรายผล 
3. ขอ้เสนอแนะ 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อน าคู่มือ 5 ส สร้างสรรคไ์ปใชใ้นโรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดวนิยัในสถานศึกษา 
3. เพื่อเผยแพร่คู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์

2. ประชากร 

    ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ ของโรงเรียนแก่นทอง

อุปถมัภ ์จ านวน 190 คน 

    กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังไดแ้ก่ นกัเรียนระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ระดบั ม.3/2 

โรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์จากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 30 คน 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินแบบสอบถามโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

    ตอนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
    ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานตามโครงการ 
    ตอนท่ี 3 สรุปความคิดเห็นในการด าเนินงานตามโครงการ 

 

 



17 
 
1. สรุปผล 

    ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าก คู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์นกัเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์
ระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบั ม.3/2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาเป็น เพศชายจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รวมทั้งสิน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 อายขุองผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ15-17 ปี จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ผูต้อบ การวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั คู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์โดยรวมอยู่
ในระดบั มาก ( ̅    4.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เน้ือหาของคู่มือ5 ส 
สร้างสรรค ์มีความทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ อยูใ่นระดบั ดี ( ̅  = 4.63) อนัดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใชเ้ป็น
ทางการ ตรงประเด็นและส่ือความหมายชดัเจน อยูใ่นระดบั ดี ( ̅  = 4.59) และอนัดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ เน้ือหา
ของคู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์ตรงกบัความตอ้งการในการน าไปใชไ้ดจ้ริง อยูใ่นระดบั ดี ( ̅  = 4.54)  
 
5. อภิปรายผล 

คู่มือ 5 ส สร้างสรรค ์ของนกัเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์ระดบั ม.3/2 มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 จากผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มากมีค่าเฉล่ีย ( ̅    4.43) และพบวา่ ความพึงพอใจ
ล าดบัสูงสุด ไดแ้ก่ เน้ือหาของคู่มือ5 ส สร้างสรรค ์มีความทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ อยูใ่นระดบั ดี ( ̅  = 
4.63) 
 

6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

 1.  เวลาในการด าเนินงานมีนอ้ยเกินไป 

 2.  ไม่มีทกัษะในการท าคู่มือ 

7. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

 1.  เพิ่มเวลาในการเรียนวชิาโครงการใหม้ากกวา่น้ี 

 2.  เพิ่มการเรียนการสอนเก่ียวกบัการใช ้Word 
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บรรณานุกรม 
 

(สมลกัษณ์ สันติโรจนกุล, 2548,: 16-17; วทิยา สุหฤทด ารง, ยพุา กลอนกลาง และสุนทรศรี
ลงักา, 2550,: 77) 
 กฤษณา พิทกัษ ์(2545) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการท างานแรงจูงใจในการ
ท างาน บุคลิกภาพและค่านิยม กบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
 อตัถนิสถ ์สุดแสวง (2545) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 5 ส 
 องัคณา ไมตรีสรสันต ์(2546) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนกังานในการ
จดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO9000 ฉบบัปี 2000 
 คิดควร จุลบาท (2547) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส. 
 มนชันก  ศรีอิสาณ (2547) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกองทุน
หมู่บา้น 
 สุกนัยา อิทธิชยัเจริญ (2548) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนกังานในการจดัท า
ระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ฉบบัปี 2002 
 พิชญช์ลี โมฬี (2550) ศึกษาการมีส่วนร่วมของพนกังานต่อกิจกรรม 5 ส 
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ภาคผนวก ก 
 

(ใส่ใบ Pj 1-5) 
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ภาคผนวก ข 
(แบบสบอถาม) 
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ภาคผนวก ค 
(แบบประเมนิ) 
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ภาคผนวก ง  
(ภาพประกอบ) 
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ภาพประกอบ 
ก่อนน าใช้ประโยชน์ 
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ภาพประกอบ 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
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ประวตัิผู้จัดท าโครงการ 
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ประวตัิผู้จัดท าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ – สกุล: นางสาวศิราภรณ์ เกียรติเกรียงไกล 
ช่ือเร่ือง: การจดัท าคู่มือ 5ส. 
แผนก: การจดัการทัว่ไป 
วนั เดือน ปี ท่ีเกิด: 4 สิงหาคม 2537 
ท่ีอยู ่(ปัจจุบนั): 1/19 ซ.ปรีดีพนมยงค ์42 ถนนสุขมุวทิ 71 เขตวฒันา แขวงคลองตนัเหนือ กทม. 

10110 
 
ประวตัิการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2549 ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
ปี พ.ศ. .2556 ปวส. แผนกการจดัการทัว่ไป วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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ประวตัิผู้จัดท าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ – สกุล: นางสาวมญัชุกานต ์ถูกใจ 
ช่ือเร่ือง: การจดัท าคู่มือ 5ส. 
แผนก: การจดัการทัว่ไป 
วนั เดือน ปี ท่ีเกิด: 11 กนัยายน 2535 
ท่ีอยู ่(ปัจจุบนั): 304/21 ซ.พลูเจริญ ถนนบางนาตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

สมุทรปราการ 10540 
 
ประวตัิการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2549 มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนนทรีวทิยา 
ปี พ.ศ. 2556 ปวส. แผนกการจดัการทัว่ไป วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


