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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ (1)  เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร การรับรู้บรรยากาศองคก์ารกบัเจคคติต่อกิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั 
(2)  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ของบริษทั บิทไวท ์จ ากดัจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและระดบัการศึกษา (3)  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร การรับรู้บรรยากาศองคก์ารกบัเจตคติต่อกิจกรรม 5ส 
ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานบริษทั บิทไวท ์
จ ากดั ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มูลโดยวธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) จ านวน 150 
คน เม่ือใชสู้ตรของยามาเน่แลว้จะได1้24 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) 
แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล (2) แบบวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (3)   
แบบวดัการรับรู้บรรยากาศองคก์าร และ (4) แบบวดัสอบถามเจตคติต่อกิจกรรม 5ส  สถิติท่ีใชใ้น
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การวเิคราะห์ไดแ้ก่   สถิติบรรยาย (descriptive statistics) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation--SD) ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง . การทดสอบค่า
ที (t-test independent) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ตามขอ้มูล
ของตวัแปร การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสถิติท่ีใช่ คือ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ของเพียร์สนั  ใชใ้นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององคก์าร การรับรู้บรรยากาศองคก์าร และ เจตคติต่อกิจกรรม 5  ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 
(1)พนกังานบริษทับิทไวท ์จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและระดบั
การศึกษา มีเจตคติต่อกิจกรรม 5ส แตกต่างกนัพนกังาน จากสมมติฐานพบวา่พนกังานบริษทับิท
ไวท ์จ ากดั ท่ีมี เพศ อายแุละระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีเจตคติต่อกิจกรรม 5ส ไม่แตกต่าง  ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงเป็นผลมาจากการใหก้ารฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัพนกังานท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัอยา่งทัว่ถึง (2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร มีความสมัพนัธ์กบั
เจตคติต่อกิจกรรม 5ส ของพนกังานริษทั บิทไวท ์จ ากดั พบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติต่อกิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทับิทไวท ์จ ากดั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (3) การรับรู้บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัเจตคติต่อ
กิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั พบวา่ การรับรู้บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์
กบัเจตคติต่อกิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
บทน า 

การก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศไทยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 

10 (พ.ศ.2550-2554) ยดึ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” เน่ืองจาก “คน” เป็นเป้าหมายสุดทา้ยท่ีจะ

ไดรั้บทั้งผลประโยชน์และผลกระทบจากการพฒันา (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ, 2550) ซ่ึงคนและทรัพยากรท่ีมีค่ายิง่ในการพฒันาประเทศไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ 
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และเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัและมีคุณค่าท่ีจะท าใหอ้งคก์ารสามารถด ารงอยูแ่ละแข่งขนัได้

เน่ืองจากความส าเร็จขององคก์ารข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารนัน่เอง 

สงัคมปัจจุบนัท าใหพ้นกังานตอ้งท างานในสภาพของการแข่งขนัเร่งรีบ ท างานแข่งกบั

เวลาไม่วา่จะเป็นงานอาชีพดา้นใดกต็าม  พนกังานตอ้งพยายามปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ เจา้ของกิจการมุ่งแต่ผลผลิตจนกระทัง่ขาดความสนใจ

ในเร่ืองความปลอดภยัซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอนัตรายจากการประสบอุบติัเหตุของคนงาน 

นอกจากนั้นการเจบ็ป่วยของผูป้ฏิบติังานยงัก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัสถานประกอบการเน่ืองจากคน

ท่ีประสบอนัตรายไม่สามารถมาท างานได ้ขาดคนท างาน ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน และท าให้

คนงานเสียขวญัและก าลงัใจในการท างาน (กิตติ ปทุมแกว้, 2536) 

ประเทศญ่ีปุ่นมีแนวคิดในการใหพ้นกังานขององคก์ารมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดย

ใช ้5ส เป็นกิจกรรมการปรับปรุงการท างานดว้ยการด าเนินการตามหลกัการ “สะสาง สะดวก 

สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสยั” ในหน่วยงาน ญ่ีปุ่นไดน้ า ส แต่ละตวัไปใชแ้ละพฒันาอยา่ง

จริงจงัโดยจดัท าใหเ้ป็นระบบ ไดแ้ก่ การก าหนดขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม การติดตามผลงาน

เป็นระยะๆ อีกทั้งยงัมีวธีิการควบคุมกิจกรรมใหเ้กิดความยัง่ยนื การด าเนินการจึงไดรั้บความนิยม

และเผยแพร่ไปทัว่ประเทศญ่ีปุ่น ดงันั้น 5ส จึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการบริหารงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และนบัเป็นเคร่ืองมือตวัแรกท่ีถูกน ามาใชก่้อนท่ีจะใชเ้คร่ืองมือระดบัสูงข้ึนไป เช่น 

TPM TQM และ ISO เป็นตน้ โดยก าหนดให ้ส1, ส2, ส3 เป็นการจดัการในเร่ืองของวสัดุส่ิงของ 

เคร่ืองใชแ้ละสถานท่ี ส่วน ส4, ส5 เป็นการจดัการเร่ืองคน/บุคลากร  

โดยมีเป้าหมายใหส้ถานท่ีท างานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสูญเปล่าในการ

ท างาน คุณภาพงานดี เป็นท่ีประทบัใจของคนทัว่ไป 5ส มีคุณค่าในการพฒันาคนใหป้ฏิบติั

กิจกรรมจนเกิดเป็นนิสยัท่ีดี มีวนิยั อนัเป็นรากฐานของระบบคุณภาพ รวมถึงในเร่ืองของ 
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ส่ิงแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน เป็นการเพ่ิมขวญัก าลงัใจ ลดอุบติัเหตุในการท างาน ลดความ

ส้ินเปลืองในการจดัซ้ือวสัดุเกินความจ าเป็น ลดการสูญหายของวสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

(ชูชาติ วริเศรณี, 2542) ยงัมีอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่กนัคือพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship Behaviors--OCB)   

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารมีความส าคญั มีอิทธิพลทางตรงในการส่งเสริม

ประสิทธิผลขององคก์าร คือเป็นการลดจ านวนทรัพยากรบุคคลท่ีปฏิบติังานเพียงหนา้ท่ีเดียวให้

บุคลากรสามารถ ท างานไดห้ลายบทบาทช่วยเสริมสร้างผลิตภาพใน ดา้นการจดัการมีทรัพยากร

บุคคลเพ่ิมข้ึน อยา่งไม่จ ากดัและมีเป้าหมายมุ่งไปในการสร้างผลงาน มีการช่วยเหลือการท างาน

ของผูร่้วมงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน            

การรับรู้บรรยากาศองคก์ารมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัผูท้  างานในองคก์ารโดยตรง 

ทุกคนท่ี ท างานในองคก์ารจะตอ้งรับรู้และสมัผสักบับรรยากาศในแต่ละองคก์าร บรรยากาศ

องคก์ารหรือ สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างหรือเปล่ียนแปลงไป มีผลท าใหป้ระสิทธิภาพการท างาน

ของบุคคลนั้น เปล่ียนแปลงไปดว้ย (Gibson และคณะ, 1991: 525) บรรยากาศขององคก์ารจึงเป็น

อีกปัจจยัท่ีมีความส าคญัและมีผลต่อประสิทธิภาพขององคก์าร หากบุคคลมีความพึงพอใจใน

บรรยากาศองคก์ารหรือ มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ มีความเตม็ใจในการ

ท างาน และแสดงความ สามารถอยา่งเตม็ท่ีซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบติังานโดยตรง   

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

  1. เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร การรับรู้บรรยากาศองคก์าร

กบัเจคคติต่อกิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั 

               2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ของบริษทั บิทไวท ์จ ากดั 
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จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 

               3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร การรับรู้

บรรยากาศองคก์ารกบัเจตคติต่อกิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั 

 

สมมติฐานของการวจิยั 

1. พนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุและระดบั

การศึกษา แตกต่างกนั มีเจตคติต่อกิจกรรม 5ส แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร การรับรู้บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์

กบัเจตคติต่อกิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั 

 

ขอบเขตการวจิยั 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มูลโดย

วธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) จ านวน 150 คน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวจิยัสามารถน ามาปรับใชเ้พ่ือแกไ้ข ปรับปรุงคุณภาพ และพฒันาเจตคติต่อ

กิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั 

2. เพ่ือน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางในการการก าหนดนโยบาย และวธีิการ

ต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม 5ส เพ่ือสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ-ท ากิจกรรม 5ส 

ใหเ้กิดในบริษทั บิทไวท ์จ ากดั ต่อไป 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ส่วนท่ี1  แบบวดัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล เป็นขอ้ค าถามท่ีสร้างข้ึนเองสอบถามเก่ียวกบั
ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งในเร่ือง เพศ อาย ุและประสบการณ์ท างาน การก าหนด
เกณฑก์ารแบ่งเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2  แบบวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร เป็นแบบวดัท่ีผูว้ิจยัพฒันาจากแบบสอบถามของวิศลยธี์รา เมตตานนท ์(2549) ซ่ึงได้
ดดัแปลงข้ึนโดยอาศยัแนวคิดของ Organ, Podskoff, and Mackenzie (2006, p. 251) ส่วนท่ี 3  แบบ
วดัการรับรู้บรรยากาศองคก์าร เป็นแบบวดัท่ีผูว้ิจยัพฒันาจากแบบสอบถามของสิมาภา จนัทร์หอม
กลุ (2552) ซ่ึงไดแ้ปลและพฒันาแบบสอบวดัการรับรู้บรรยากาศองคก์ารจากงานวจิยัของ 
Mikkelsen and Gronhaung (1999), Griffin (2006), Moynihan and Pandey (2007), Kim and 
Wright (2007) โดยอาศยัแนวคิดของ Dubrin (1984) ส่วนท่ี 4 แบบวดัสอบถามเจตคติต่อกิจกรรม 
5ส เป็นแบบวดัท่ีผูว้ิจยัพฒันาจากแบบสอบถามของ วรรณภา มาลิกลุ (2545) ) ซ่ึงสร้างจาก
แนวความคิด Triandis (1973) 

  
วธีิด าเนินการวจิยั 
                  ผูว้จิยัจดัท าหนงัสือเพ่ือน าไปยืน่ต่อผูอ้  านวยการบริษทับิทไวท ์จ ากดั เพ่ือขออนุญาต
เกบ็รวมรวบขอ้มูลจากพนกังานใชเ้วลาในการแจกและเกบ็รวบรวมแบบสอบถามประมาณ 4 
สปัดาห์ โดยไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์กลบัคืนมา 150 ชุด และไดน้ าไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธี
ทางสถิติต่อไป 

 

ผลการวจิยั 

(1) สมมติฐานท่ี 1 พนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุและ

ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีเจตคติต่อกิจกรรม 5ส แตกต่างกนั 
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ตาราง 9   
ผลการเปรียบเทียบระดับเจตคติต่อกิจกรรม 5 ส ของพนักงานบริษัท บิทไวท์ จ ากัด  โดยจ าแนก
เป็นตามเพศ                 (n = 150)                                                     
     เจตคติต่อกิจกรรม 5 ส         เพศชาย (48 คน)     เพศหญิง (102 คน)       t          p 
     x̄       SD        x̄          SD 
1. ดา้นความรู้    3.18    .03       3.17       .01           .41       .68 
2. ดา้นความเขา้ใจ   3.77    .08       3.89       .05        -1.24       .21      
3. ดา้นแนวโนม้พฤติกรรม  3.96    .46          4.00       .56          -.40       .68 
 รวม    3.64    .36          3.68       .33          -.80       .42 
 

จากตาราง 9 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ พนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั ท่ีมีเพศต่างกนัมี
เจตคติต่อกิจกรรม 5ส โดยรวม และรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวไ้ด ้  
 
ตาราง 10 
ผลการเปรียบเทียบระดับเจตคติต่อกิจกรรม 5 ส ของพนักงานบริษัท บิทไวท์ จ ากัด โดยจ าแนก
ตามอาย ุ                                              (n = 150) 
  เจตคติต่อกิจกรรม 5 ส            อาย ุ         n        x̄        SD       F         p    
1. ดา้นความรู้      อายนุอ้ยกวา่ 25 ปี      18     3.13     .17    .518     .671 
    อายรุะหวา่ง 25 – 35 ปี      63     3.17     .15 
    อายรุะหวา่ง 36 - 45 ปี      49     3.19     .22 
    อายมุากกวา่ 46 ปีข้ึนไป    20    3.16      .13 
2. ดา้นความเขา้ใจ      อายนุอ้ยกวา่ 25 ปี      18    3.73      .34    4.67   .004 
    อายรุะหวา่ง 25 – 35 ปี      63    3.71      .61 
    อายรุะหวา่ง 36 - 45 ปี      49     3.97     .56 
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    อายมุากกวา่ 46 ปีข้ึนไป    20    4.15      .16 
3. ดา้นแนวโนม้พฤติกรรม    อายนุอ้ยกวา่ 25 ปี       18    3.91      .56    1.40     .24 
    อายรุะหวา่ง 25 – 35 ปี      63     3.93      .51 
    อายรุะหวา่ง 36 - 45 ปี       49    3.99       .44 
    อายมุากกวา่ 46 ปีข้ึนไป    20    4.20       .61       
           รวม   อายนุอ้ยกวา่ 25 ปี       18    3.59       .20    
    อายรุะหวา่ง 25 – 35 ปี      63     3.60      .36 
    อายรุะหวา่ง 36 - 45 ปี       49    3.71       .37 
    อายมุากกวา่ 46 ปีข้ึนไป    20    3.83       .18  

 
จากตาราง 10 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ พนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั ท่ีมีอายงุาน

ต่างกนัมีเจตคติต่อกิจกรรม 5 สโดยรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 
ตาราง 11 
ผลการเปรียบเทียบระดับเจตคติต่อกิจกรรม 5 ส ของพนักงานบริษัท บิทไวท์ จ ากัดจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา       (n = 150)                          
 เจตคติต่อกิจกรรม 5 ส ระดบัการศึกษา             n      x̄       SD        F          p   

 
1. ดา้นความรู้      ต ่ากวา่ปริญญาตรี      103     3.19   .17 3.59 .03 
    ปริญญาตรี             44       3.12   .17 
    ปริญญาโท/เอก                 3         3.33   .00 
2. ดา้นความเขา้ใจ      ต ่ากวา่ปริญญาตรี      103     3.96   .50   17.95 .00 
    ปริญญาตรี             44       3.53   .50   
    ปริญญาโท/เอก                 3         4.87   .00 
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3. ดา้นแนวโนม้พฤติกรรม    ต ่ากวา่ปริญญาตรี      103     3.98   .54 3.22 .42 
    ปริญญาตรี             44       3.95   .49 
    ปริญญาโท/เอก                 3        4.75    .00 
           รวม   ต ่ากวา่ปริญญาตรี      103     3.71   .32 1.04 .00 
    ปริญญาตรี             44       3.53   .30 
    ปริญญาโท/เอก                 3         4.31   .00 
 
 จากตาราง 11 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ พนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดัท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีเจตคติต่ิกิจกรรม 5 สโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ 

 
(2) สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร การรับรู้บรรยากาศองคก์ารมี

ความสมัพนัธ์กบัเจตคติต่อกิจกรรม 5 ส ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั 

ตาราง 12 สมมติฐานท่ี 2.1 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ กับเจตคติต่อกิจกรรม 
5 ส ของพนักงานบริษัท บิทไวท์ จ ากัด                            (n=150) 
 การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร           เจตคติต่อกิจกรรม 5 ส 
1. การใหค้วามช่วยเหลือ               .445** 
2. การค านึงถึงผูอ่ื้น                          .622** 
3. อดทนอดกลั้น                          .662** 
4. การใหค้วามร่วมมือ                .291** 
5. ความส านึกในหนา้ท่ี               .200* 
**p < .01, * p < .05 
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ตาราง 12 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัเจตคติต่อกิจกรรม 5 ส ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ รายดา้นทั้ง 5 ดา้น คือ 
ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น ดา้นความอดทนอดกลั้น ดา้นการใหค้วาม
ร่วมมือ และดา้นความส านึกในหนา้ท่ี มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติต่อกิจกรรม 5 ส อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเรียงล าดบัตามค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จากมากไปหานอ้ย 
ดงัน้ี ดา้นความอดทนอดกลั้น (rxy = .662**) ดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น (rxy = .622**) ดา้นการให้
ความช่วยเหลือ (rxy = .445**) ดา้นการใหค้วามร่วมมือ (rxy = .291**)  และ ดา้นความส านึกใน
หนา้ท่ี (rxy = .200 

 
ตาราง 13 สมมติฐานท่ี 2.2 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของการรับรู้บรรยากาศองค์การ กับเจตคติต่อกิจกรรม 5 ส ของ
พนักงานบริษัท บิทไวท์ จ ากัด                               (n=150) 

การรับรู้บรรยากาศองคก์าร                                 เจตคติต่อกิจกรรม 5 ส 
1. ดา้นโครงสร้างองคก์าร                .244 
2. ดา้นความอิสระ                -.127 
3. ดา้นรางวลัตอบแทน                .045 
4. ดา้นความอบอุ่นและการใหก้ารสนนัสนุน   .095   
5. ดา้นการยอมรับความขดัแยง้               .123 
6. ดา้นการเปล่ียนแปลงในองคก์าร              -.168* 
       เฉล่ียรวม                  .035 
 *p < .05 
 จากตาราง 13 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ บรรยากาศองคก์าร มีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัเจตคติต่อกิจกรรม 5 ส ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
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.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (rxy)  = .035  เม่ือพิจารณา
การรับรู้บรรยากาศในองคก์ารรายดา้น พบวา่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติต่อกิจกรรม 5ส 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเรียงล าดบัตามค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ จากมากไป
หานอ้ย ดงัน้ี ดา้นโครงสร้างองคก์าร  
(rxy = .244) ดา้นการยอมรับความขดัแยง้ (rxy = .123)  ดา้นความอบอุ่นและการใหก้ารสนนัสนุน 
(rxy = .095) ดา้นรางวลัตอบแทน (rxy = .045) ดา้นความเป็นอิสระ  
(rxy = -.127) ดา้นการเปล่ียนแปลงในองคก์าร (rxy = -.168*) 

 
สรุปผลการวจิยั  
  จากการวจิยั สรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี  
            1. การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พนกังานบริษทับิทไวท ์
จ านวนทั้งส้ิน 150 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 ส่วนมากมี
อายรุะหวา่ง 25-35 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 โดยส่วนใหญ่มีระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7  
            2. พนกังานบริษทับิทไวท ์มีระดบัเจตคติต่อกิจกรรม 5ส โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 3.69 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นความรู้ ท่ีระดบัคะแนน 3.83 ดา้นแนวโนม้พฤติกรรม ท่ีระดบั
คะแนน 3.69 ดา้นความเขา้ใจ ท่ีระดบัคะแนน 3.56  
          3. พนกังานบริษทับิทไวท ์ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและระดบัการศึกษาท่ี
ต่างกนั มีเจตคตต่อกิจกรรม 5ส ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  

             4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติต่อ
กิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทับิทไวท ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
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            5. การรับรู้บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัเจตคติกิจกรรม 5ส อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐาน            
                
การอภปิรายผล 
 
              ผลการวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร การ
รับรู้บรรยากาศองคก์าร กบัเจตคติต่อกิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทับิทไวท ์จ ากดั สามารถ
อภิปรายผลตามสมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี  
              1. สมมติฐานท่ี 1 พนกังานบริษทับิทไวท ์จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุและระดบัการศึกษา มีเจตคติต่อกิจกรรม 5ส แตกต่างกนั 
                   1.1 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่พนกังานบริษทับิทไวท ์จ ากดั ท่ีมี เพศ อายุ
และระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีเจตคติต่อกิจกรรม 5ส ไม่แตกต่าง ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทับิทไวท ์
เห็นถึงความส าคญัของกิจกรรม 5ส  เพราะไดต้ระหนกัวา่กิจกรรม 5ส เป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัของการ
ท างานท่ีจะส่งผลต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดจ้ดัใหมี้การจดัฝึกอบรม
และกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบั 5ส อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหค้วามรู้กบัพนกังานทุกระดบั จนท าให้
พนกังานมีพ้ืนฐานความรู้และความเขา้ใจอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงส่งผลใหค้วามแตกต่างดา้นปัจจยัส่วน
บุคคล อนัไดแ้ก่ เพศท่ีต่างกนั อายท่ีุต่างกนั และระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั รวมถึงลกัษณะงานหรือ
ฝ่ายท่ีสงักดัท่ีต่างกนั  ไม่มีผลต่อเจตคติต่อกรรม 5ส ท่ีต่างกนั  

 
สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร มีความสมัพนัธ์กบัเจตคติต่อกิจกรรม 5ส 
ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั 
                   2.1 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติต่อกิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทับิทไวท ์จ ากดั ทั้งน้ีเน่ืองจาก
พนกังานบริษทับิทไวท ์จ ากดั มีพฤติกรรมสนนัสนุนต่อกิจกรรม 5 ส ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงพนกังานแสดงออกหรือกระท าดว้ยความสมคัรใจ โดยไม่ไดต้ระหนกัถึงระบบการ 
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ใหร้างวลัของบริษทับิทไวท ์จ ากดั โดยตรง และเป็นพฤติกรรมท่ีพนกังานไม่ไดถู้กบงัคบัใหป้ฏิบติั
โดยบทบาทหนา้ท่ีภายในบริษทั หรือไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดของงานหรือในสญัญาวา่จา้ง
ระหวา่งพนกังานกบับริษทั จึงเป็นพฤติกรรมท่ีพนกังานสร้างสรรคแ์ละเลือกปฎิบติัดว้ยตนเอง แม้
ไม่ไดป้ฎิบติั กจ็ะถูกลงโทษภายใตร้ะบบการลงโทษของบริษทั และส่งผลใหเ้กิดความเตม็ใจท่ีจะ
ร่วมมือกบัระบบขององคก์ารดา้นของผลการปฏิบติังาน พบวา่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และผลการปฏิบติั (Podsakoff, Ahearne & 
MacKenzie 1997, p. 262) และมีผลต่อคุณภาพชีวติในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Schnake & Dumler 1997 อา้งถึงใน ลาวลัย ์พร้อมสุข, 2544, หนา้ 33 ท่ีพบวา่พนกังานท่ีมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีแนวโนม้ท่ีจะถูกผูบ้งัคบับญัชาประเมินวา่เปน
ผูป้ฏิบติังานไดดี้กวา่ 
 
สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัเจตคติต่อกิจกรรม 5ส ของพนกังาน
บริษทั บิทไวท ์จ ากดั 
                    3.1 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การรับรู้บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบั
เจตคติต่อกิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทั บิทไวท ์จ ากดั ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นเพราะพนกังานรับรู้
บรรยากาศองคก์ารท่ีปลอดภยั มีหอ้งพกัท างานท่ีมีแสงสวา่งและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
นอกจากน้ีองคก์ารไดจ้ดัหาอุปกรณ์การท างานท่ีจ าเป็นในจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับการท างาน มี
งบประมาณสนบัสนุนส าหรับการจดัท าสถานท่ีท างานในแต่ละแผนกท่ีเหมาะสม สภาพแวดลอ้ม
ในบริษทัมีความสะอาด ร่มร่ืนดี ร่วมถึงผูบ้ริหารใหค้วามสนใจและดูแลเอาใจใส่บุคลากรใน
องคก์ารทั้งเร่ืองงานและเร่ืองทัว่ไป สร้างบรรยากาศองคก์ารท่ีอบอุ่นและใหก้ารสนนัสนุนท่ีดีต่อ
กนัในองคก์ร ซ่ึงจะท าใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดความรู้สึกวา่การท างานท่ีองคก์รน้ีเป็นเร่ืองดีและมี
ความสุข 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิยั 
 

   1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร จากผลการวจิยัพบวา่ดา้นท่ีมีระดบัคะแนน
เฉล่ียเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นการใหค้วามร่วมมือ 
ดา้นการอดทนอดกลัน่ ดา้นส านึกในหนา้ท่ี ดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น ส่ิงท่ีองคก์ารความส่งเสริมแยก
เป็นรายดา้นดงัน้ี 

   1.1 ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ องคก์ารจะตอ้งมีรูปแบบการใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความ
สมคัรใจ ซ่ึงสมาชิกในองคก์ารเกิดความสะดวกสบายต่อบุคคลอ่ืนในการท างานใหป้ระสบ
ความส าเร็จและการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งพฤติกรรมการช่วยเหลือเพ่ือร่วมงานในกรณีท่ีตอ้ง
ท างานเกินก าลงั บอกถึงขอ้ผดิพลาด และการละเลย โดยใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เม่ือส่ิงนั้นไม่ตอ้งการใหท้ าต่อไป 

   1.2 ดา้นการใหค้วามร่วมมือ องคก์ารควรใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ร่วมการ
อบรม การไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน และพนกังานไดมี้โอกาสในการไดมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ หรือเขา้ร่วมประชุมไม่วา่จะเป็นในดา้นการไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนงาน ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจท ากิจกรรมต่างๆในองคก์ร เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลท า
ใหพ้นกังานรู้สึกถึงการไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการท างานภายในองคก์ารและพนกังานเกิดความรู้สึก
ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการท างาน ส่งผลใหพ้นกังานรู้สึกถึงความส าคญัเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร
ส่งผลใหพ้นกังาน แสดงออกมาถึงพฤติกรรมอนัดีหรือพฤติกรรมอนัพึงประสงคต่์อองคก์าร 

     1.3 ดา้นการอดทนอดกลัน่ องคก์ารควรส่งเสริมใหพ้นกังานคิดแต่ทางบวก (Positive 
Thinking) พนกังานท่ีจะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานได ้จะตอ้งเป็นคนท่ีมีหวัใจของการ
พฒันาอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองบุคลิกลกัษณะ พฤติกรรม หรือแมแ้ต่วธีิการท างาน โดยเป็น
พนกังานท่ีมีการส ารวจและประเมินความสามารถของตนเองอยูต่ลอดเวลา คอยตรวจสอบวา่เรามี
จุดแขง็และจุดบกพร่องในดา้นใดบา้งและพยายามท่ีจะหาทาง พฒันาจุดแขง็และปรับปรุง
จุดบกพร่องของตนใหดี้ข้ึน เช่น ถา้ไม่เก่งภาองักฤษซ่ึงจ าเป็นตอ้งน ามาใชใ้นการท างาน องคก์าร
ควรส่งเสริมจดัหาโอกาสท่ีจะเรียนเพ่ิมเติมใหแ้ก่พนกังาน  
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 1.4 ดา้นส านึกในหนา้ท่ี องคก์ารควรส่งเสริมและสนบัสนุนการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีเพื่อ
ส่งเสริมใหพ้นกังาน ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการท างานชดัเจน มีความ
รับผดิชอบในการท างาน งานท่ีท าออกมากจ็ะเป็นงานท่ีมีคุณภาพสูงสุด อีกทั้งพนกังานกย็งัมี
จิตส านึกท่ีดีในการช่วยดูแลทรัพยากรและทรัพยสิ์นของ บริษทัเสมือนหน่ึงเป็นของตนเอง คนท่ี
เป็นผูจ้ดัการจึงตอ้งมีความอดทน รอบคอบ มีทกัษะในการฝึกและสอนคนใหเ้ป็น รู้จกัท่ีจะติดตาม
ผลงานกบัพนกังาน เม่ือคุณไดม้อบความรับผดิชอบในการท างานเป็นท่ีเรียบร้อยและชดัเจน ควร
ตรวจสอบความคืบหนา้ของงานท่ีเกิดข้ึนดว้ย ซ่ึงกเ็ท่ากบัวา่ไดก้ระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความคิด
ริเร่ิม และรับผดิชอบงานท่ีตนเองท าอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
มากท่ีสุด  สุดทา้ยองคก์รของคุณกจ็ะเขา้สู่องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 

     1.5 ดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น องคก์ารควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานท าหนา้ท่ี
พนกังานใหดี้ท่ีสุด เห็นแก่ส่วนรวมมากกวา่เห็นแก่ตวั โดยตระหนกัวา่ หากคุณธรรมท่ีอยูใ่น
จิตส านึกพ้ืนฐานของพนกังานบกพร่องไป และตดัสินเร่ืองต่างๆ เพียงเพ่ือความอยูร่อด เพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเอง พนกังานยอ่มเป็นคนหน่ึงท่ีท าใหอ้งคก์ารเลวร้ายลง แทนท่ีจะท าใหน่้าอยู่
มากยิง่ข้ึน 

 2. การรับรู้บรรยากาศองคก์าร จากผลการวจิยัพบวา่ดา้นท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียเรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นความเป็นอิสระ ดา้นการอบอุ่นและการให้
การสนบัสนุน ดา้นการยอมรับความขดัแยง้ ดา้นรางวลัตอบแทน และดา้นการเปล่ียนแปลงใน
องคก์าร ส่ิงท่ีองคก์ารความส่งเสริมแยกเป็นรายดา้นดงัน้ี 

 2.1 ดา้นโครงสร้างองคก์าร ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ และเขา้ใจวา่ เขาเป็นผูท่ี้ก าหนด
พฤติกรรมของคนในองคก์าร โดยใชส่ื้อท่ีประกอบดว้ย ผงัองคก์าร ค าบรรยายลกัษณะงาน 
กระบวนการท างาน และกลไกการประสานงานกนัระหวา่งงานดว้ยกนั รวมถึงสภาพแวดลอ้มของ
องคก์ารนั้นๆ ท่ีจะเป็นตวัก าหนดความยดืหยุน่ในการควบคุมพฤติกรรมคน ซ่ึงหากผูบ้ริหาร
องคก์ารมีจิตส านึกในเร่ืองของงานบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งจริงจงั กจ็ะสามารถควบคุม
พฤติกรรมคนในองคก์ารใหไ้ปในทิศทางท่ีตอ้งการเดียวกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2.2 ดา้นความเป็นอิสระ องคก์ารควรก าหนดหลกัเกณฑ ์คุณสมบติั และขอ้จ ากดัทางสาย
สมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดส่้วนเสียบางประการในการคดัเลือกสรรหาบุคคล โดยคาดหวงัวา่จะ
ลดโอกาสสูญเสียความเป็นอิสระไปบา้งตั้งแต่แรก และรักษาความเป็นอิสระไวไ้ดใ้นระหวา่งการ
ท าหนา้ท่ี แต่ไม่อาจรับประกนัไดว้า่ต่อไปจะมีความเป็นอิสระเพียงใด หลายสาขาอาชีพมี
จรรยาบรรณ นบัวา่เขม้งวดข้ึน แต่กย็งัไม่เพียงพออยูดี่  

   2.3 ดา้นความอบอุ่นและการใหก้ารสนบัสนุน องคก์ารควรใหค้วามส าคญักบับรรยากาศ
องคก์ารในมิติความอบอุ่นใหส้อดคลอ้งกบับรรยากาศการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทั บิท
ไวท ์จ ากดั เพ่ือใหพ้นกังานมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน และเกิดทศันคติท่ีดีในการ
ปฏิบติังาน 

   2.4 ดา้นการยอมรับความขดัแยง้ องคก์ารควรยอมรับเพ่ือน าไปสู่การพฒันาในองคก์าร
จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลายปัจจยั เช่น  

      2.4.1 น าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค ์
      2.4.2 สามารถท าใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดแรงจูงใจในการท างานและพบแนวทางใน

การท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
     2.4.3 ก่อใหเ้กิดความสามคัคีในกลุ่ม 
     2.4.4 ท าใหเ้กิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเป้าหมายเดิมขององคก์รท่ีไม่สอดคลอ้งกบั

ความเป็นจริง 
     2.4.5 สมาชิกในองคก์ารไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั      

2.4.6 องคก์ารมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัความเปล่ียนแปลงในสงัคมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
     2.4.7 มีการเลือกตวัแทนท่ีเขม้แขง็มีความรู้ความสามารถมาเป็นผูน้ า 
     2.4.8 ไดมี้การระบายขอ้ขดัแยง้ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มซ่ึงเกบ็กดไวเ้ป็นเวลานาน  
     2.4.9 ท าใหเ้กิดแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนก์บัองคก์รหรือท าใหเ้กิด 

คุณภาพในการตดัสินใจ 
     2.4.10 ท าใหล้ดความตึงเครียดในองคก์รได ้หรือท าใหค้วามสมัพนัธ์ของบุคคลใน

องคก์รดีข้ึน 
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      2.4.11 ท าใหคุ้ณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองคก์รดีข้ึน ยอมรับความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล รู้จกัการปรับตวั และการประสานงานร่วมกนั 

2.5 ดา้นรางวลัตอบแทน องคก์ารควรใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนเงินและค่าตอบแทน
เพ่ือใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการคิดคน้นวตักรรมในการปฏิบติังานและเปล่ียนแปลงวธีิการ
ท างานส่ิงใหม่ๆเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานในองคก์รมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2.6 ดา้นการเปล่ียนแปลงในองคก์าร องคก์ารควรเป็นองคก์รท่ีมีความยดืหยุน่ และมีการ
พฒันาเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับกบัการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารองคก์ร ธุรกิจ
ท่ีจะตอ้งมีความต่ืนตวั เฉลียวฉลาดในการท่ีจะบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงอยา่งไดผ้ล เพราะ
องคก์รในปัจจุบนัไดก้า้วเขา้สู่ยคุของขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลย ีซ่ึงท าใหก้ารเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและการคาดการณ์เพ่ือเตรียมวางแผนไวล่้วงหนา้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพียงกลุ่มตวัอยา่ง ภายในบริษทั บิทไวท ์จ ากดั เพ่ือให้
ไดผ้ลการศึกษาท่ีชดัเจน ควรจะท าการศึกษาเพ่ิมเติม ถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและขอ้เสนอแนะ
ส าหรับการด าเนินกิจกรรม 5ส รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิผลต่อประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรม 5ส ดว้ย เช่น พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรม 5ส บทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5ส  รูปแบบการส่ือสาร และ วฒันธรรมองคก์าร เป็นตน้    

 2. เน่ืองจากในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัท่ีใชจ้ากแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว ควรจะมี
การวดัพฤติกรรมโดยวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ิม เช่น การสมัภาษณ์ การสงัเกต การสร้าง-สถานการณ์ เป็น
ตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเท่ียงตรง และมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 
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