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สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 5ส ปงีบประมาณ 2558 

กิจกรรม 5ส ปี 2558 แนวคิด “DIY ประโยชน์ ประหยัด ประดิษฐ์” 

 การด าเนินกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ 2558 มีแนวคิดในการน าวัสดุสิ่งของที่เหลือใช้จากใน

ชีวิตประจ าวัน และจากส านักงานฯ มาประดิษฐ์ตกแต่ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความประหยัด เนื่องจากเป็น

การน าวัสดุสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ และส าหรับการประดิษฐ์ด้วยตนเองนั้น มาจากค าว่า Do It Yourself 

หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า DIY นั่นเอง คณะกรรมการ 5ส ได้เล็งเห็นว่า DIY ถือเป็นการท า 5ส เพราะไดส้ะสาง 

สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ท าให้สถานที่ท างานหรือที่บ้าน สะอาด ถูกสุขลักษณะมากขึ้น และยังสร้างนิสัยที่ดีเพราะได้

สนุกกับแนวคิดใหม่ ๆ ในการท า 5ส อีกด้วย จึงเป็นที่มาของแนวคิด “DIY ประโยชน์ ประหยัด ประดิษฐ์” 

 ในส่วนของการวางแผนด าเนินการ กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือ 1) การดูงาน 5ส นอกสถานที่ 

2) การรณรงค์การท า DIY 3) การจัดกิจกรรม Big Cleaning 4) การตรวจประเมิน และ 5) การประชาสัมพันธ์ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

กลยุทธ์ที ่1 การดูงาน 5ส นอกสถานที ่

 เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการท า 5ส โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นการท า 5ส ในสถานที่ที่เป็น

ส านักงานเท่านั้น คณะกรรมการ 5ส จึงส่งตัวแทนกรรมการจ านวน 2 คน เข้าร่วมงาน Thailand 5S Awards 

เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซ่ึง

จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. วัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อพัฒนาระบบ 

5ส ขององค์กร ให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับ

ปฏิบัติงาน พัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทย รับทราบและเกิดการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท ากิจกรรม 5ส ซึ่งกันและกัน และรณรงค์การท ากิจกรรม 5ส ให้คงไว้ซึ่ง

มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง องค์กรที่ได้น าเสนอผลงานมีจ านวน 21 องค์กร จากการเข้าร่วมงานพบว่า แต่ละ

องค์กรมีเนื้อหาการน าเสนอและมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย บาง

องค์กรมีการเพิ่มจาก 5ส เป็น 7ส บางองค์กรมีการท า Best practice การประกวดค าขวัญ 5ส การประกวด

เพลงและท่าประกอบเพลง 5ส การประกวด Logo 5ส การประกวดการน าวัสดุที่เหลือจากการผลิตมา

ประดิษฐ์เป็นสิ่งของ การประกวดแนวคิด 5ส และการสร้างวิทยากรอบรม 5ส ในหน่วยงาน เป็นต้น 



   

  

   

    



 นอกจากนี้ คณะกรรมการ 5ส ได้ด าเนินการจัดการดูงานนอกสถานที่ จ านวน 2 แห่ง คือ 

1. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม 

  วันที่ 27 มีนาคม 2558 คณะกรรมการ 5ส มีโอกาสไปดูงานที่หอสมุดฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับ

หอสมุดฯ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ได้มีการด าเนินการจัดการให้หอสมุดฯ เป็น ห้องสมุดสีเขียว สิ่งที่น่าสนใจ

ส าหรับการดูงานครั้งนี้คือ “หลังคาสีเขียว” ของหอสมุดฯ ซึ่งมีการปลูกพืช ผัก ผลไม้ บนดาดฟ้าของหอสมุดฯ 

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการลดอุณหภูมิที่เกิดจากแสงอาทิตย์ส่องเข้าไปในตัวอาคาร ท าให้หอสมุดฯ มีการใช้

พลังงานน้อยลง นอกจากนี้การท าหลังคาสีเขียว ยังก่อให้เกิดความสามัคคีของบุคลากรภายในหอสมุดฯ ในการ

ดูแลรักษาหลังคาสีเขียวนี้อีกด้วย 

     



 

 

 

2. หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา 

 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะ จากการศึกษาดูงาน 5ส ประจ าปีงบประมาณ 2556 ณ วัดเขา

วง (ถ้ านารายณ์) อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พบว่าผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาดูงาน พอใจในสถานที่ดูงานที่แปลก

ใหม่ และคณะกรรมการ 5ส ต้องการให้บุคลากรได้เรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจในการท า 5ส ทั้งพ้ืนที่ท างาน

และพ้ืนที่ส่วนตัว ดังนั้น วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการ 5ส และบุคลากรของส านักงานฯ ที่สนใจดู

งาน 5ส นอกสถานที่ จึงจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 5ส ที่หมู่บ้านเกษตรกรรม หนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น

หมู่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Diamond Award จากการประกวด Thailand 5S Award 2012 

หมู่บ้านนี้ท าอาชีพหลักคือ เลี้ยงสุกร ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการท า 5ส ทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างาน จน

เกิดความเคยชิน ตัวอย่างของการท า 5ส เช่น จัดระเบียบการใช้วัสดุอุปกรณ์ และยารักษาโรคสุกร เป็นต้น ผล

ประเมินจากการศึกษาดูงาน 5ส ในครั้งนี้ พบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.67 

และมีความประทับใจที่ได้เห็นวิธีท า 5ส ของหมู่บ้านที่สามารถน ามาปรับใช้กับองค์กรได้ ทั้งนี้ได้มีข้อคิดเห็น



จากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า การท า 5ส ส าเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากร โดยมีนโยบาย

และมาตรฐานที่ชัดเจนให้บุคลากรปฏิบัติ 

 
 

 



     

 

กลยุทธ์ที ่2 การรณรงค์การท า DIY 

 การรณรงค์การท า DIY เป็นการด าเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้น

ให้บุคลากรภายในส านักงานฯ เกิดความสนใจ แนวคิด ในการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งมีการรณรงค์

ดังนี้ 

1. จัดท าคลิปวิดีโอการท าสมุดท ามือ 

 เป็นคลิปวิดีโอที่จัดท าโดยคณะกรรมการ 5ส โดยการน าวัสดุเหลือใช้ภายในส านักงาน นั่นคือ กระดาษ 

A4 ใช้แล้ว 1 หน้า มาท าสมุดท ามือที่ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ท าเองได้ง่าย และเป็นการน ากระดาษมาใช้ใหม่ 

  



  

 

2. น าสิ่งประดิษฐ์ที่ทางคณะกรรมการ 5ส จัดท า มาใช้ในส านักงานฯ 

 เพ่ือให้บุคลากรภายในส านักงานฯ มองเห็นประโยชน์จากการน าสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาใช้งาน

จริง คณะกรรมการ 5ส จึงน าสิ่งประดิษฐ์มาใช้งานจริง ได้แก่ ที่ใส่ของจากกระดาษเหลือใช้ น ามาใส่ลูกอม เพ่ือ

ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ บริเวณเคาน์เตอร์ตอบค าถาม ชั้น 1 

   

 

กลยุทธ์ที ่3 การจัดกิจกรรม Big Cleaning 

1. แลกเปลี่ยนเวียนใช้ 

 เป็นกิจกรรมส าหรับแลกเปลี่ยนวัสดุ หรือของใช้ ที่ไม่ใช้แล้ว เพ่ือให้ผู้อ่ืนที่ต้องการใช้น าไปใช้ได้ โดย

จัดพื้นที่ส าหรับวางและแลกเปลี่ยนวัสดุหรือของใช้ ที่บริเวณข้างชั้นหนังสือ ชั้นล่าง 



 

 

2. Big Cleaning Day 

 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพ่ือให้บุคลากรสะสาง และท าความสะอาด พ้ืนที่ท างาน โดยกิจกรรมช่วง

เช้า เป็นการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ส่วนช่วงบ่าย เป็นการสะสาง และท าความสะอาด

พ้ืนที่ท างาน และคณะกรรมการ 5ส เยี่ยมชมพ้ืนที่ศูนย์ต่าง ๆ ของส านักงานฯ 

 

กลยุทธ์ที ่4 การตรวจประเมิน 

 ส าหรับการตรวจประเมินการท า 5ส คณะกรรมการ 5ส ได้ประเมินผ่านการจัดกิจกรรมประกวด

ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ภายใต้แนวคิด “DIY ประโยชน์ ประหยัด ประดิษฐ์” โดยให้ผู้เข้าประกวด

ไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคล หรือในนามของศูนย์ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้คณะกรรมการ 5ส 

และน าเสนอผลงานของตนเอง และรับรางวัล ในวัน Big Cleaning Day 

 วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดคือ 



 1. เพ่ือให้เกิดการประยุกต์น าเอาหลักการ 5ส มาใช้กับงาน 

 2. เพ่ือให้มีการน าเอาเศษวัสดุที่เหลือใช้ มาประดิษฐ์สิ่งของให้เกิดประโยชน์ 

 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีทั้งหมด 10 ชิ้น ได้แก่ 

 

 

 1. เบาะรองนั่งอเนกประสงค์ 

 2. กระเป๋าผ้านกฮูก 

 



 3. นกฮูก Upcycle 

 

 

 4. รังผึ้ง Upcycle 

 



 5. ข.ขวดของเรา 

 6. Paper Roll: กระดาษวนเวียน เพียรเป็นชาม 

 
 

 7. ที่จัดเก็บอุปกรณ์ 

 8. ที่ใส่เครื่องเขียนมินเนี่ยน 

 
 

 9. กระเป๋ากิ๊บเก๋ 

 10. กระปุกออมสิน จากกล่องลูกแบด 



 

 

 สรุปผลการประกวด ซ่ึงตัดสนิโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลเลอค่า มูลค่า 3,000 บาท ได้แก่ 

  - รังผึ้ง Upcycle 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลล้ ามาก (ประโยชน์) มูลค่า 1,000 บาท ได้แก่ 

  - ข.ขวดของเรา 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลดีงาม (ประดิษฐ์) มูลค่า 1,000 บาท ได้แก่ 

  - ที่จัดเก็บอุปกรณ์ 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลเริ่ด (ประหยัด) มูลค่า 1,000 บาท ได้แก่ 

  - Paper Roll: กระดาษวนเวียน เพียรเป็นชาม 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลตั้งใจท า...รู้ยัง... มูลค่า 300 บาท ได้แก่ 

  - เบาะรองนั่งอเนกประสงค์ 

  - กระเป๋าผ้านกฮูก 

  - นกฮูก Upcycle 

  - ที่ใส่เครื่องเขียนมินเนี่ยน 

  - กระเป๋ากิ๊บเก๋ 



  - กระปุกออมสิน จากกล่องลูกแบด 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลโหวต ส่งผลงาน มูลค่า 1,000 บาท ได้แก่ 

  - ข.ขวดของเรา 

 

กลยุทธ์ที ่5 การประชาสัมพันธ์ 

 คณะกรรมการ 5ส ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส ผ่าน เฟซบุ๊ก “บ้านนี้มี 5ส” และอีเมลของส านักงานฯ 

ทั้งกิจกรรมการดูงาน 5ส นอกสถานที่ กิจกรรมรณรงค์การท า DIY และ การจัดกิจกรรม Big Cleaning ซึ่งการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย หรือ เฟซบุ๊ก ท าให้กิจกรรม 5ส ของส านักงานฯ ได้รับความสนใจทั้ง

จากบุคลากรภายในส านักงานฯ และ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้มีบุคลากรจากองค์กรอ่ืน ๆ 

ประสงค์ท่ีจะเข้ามาศึกษาดูงาน 5ส ของส านักงานฯ 

 

 

 



ตัวชี้วัดการท างาน 

 ตัวชี้วัดจากการที่คณะกรรมการ 5ส จัดกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้ 

1. การประสงค์ศึกษาดูงานกิจกรรม 5ส จากองค์กรภายนอก ส าหรับในปีงบประมาณ 2558 มีจ านวน 2 

องค์กร ได้แก่ 

 1.1 คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ผลการ

ประเมินพบว่า ผู้มาศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในการศึกษาดูงานคิดเป็นร้อยละ 97.78 

   

  

 1.2 บุคลากรส านักงานเลขานุการ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 17 กรกฎาคม 

2558 ผลการประเมินพบว่าผู้มาศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 90.24 

  



  

 

2. ผลประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day และ กิจกรรม 5ส ประจ าปี 2558 พบว่า บุคลากรภายใน

ส านักงานฯ มีความพึงพอใจภาพรวมของการด าเนินกิจกรรม 5ส ระดับ มาก และมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น 

กิจกรรมสนุก สร้างสรรค์ งานประชาสัมพันธ์ 5ส ดีเยี่ยม เป็นต้น 

 

กิจกรรม “สัปดาห์พัฒนาความสะอาด” ในโอกาสครบรอบการสถาปนาจุฬาฯ 98 ป ี

 ส านักงานวิทยทรัพยากร มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์พัฒนาความสะอาด” ในโอกาส

ครบรอบการสถาปนาจุฬาฯ 98 ปี คณะกรรมการ 5ส จึงร่วมมือกับ ศูนย์บริการสารสนเทศนานาชาติ ในการ

ปรับสถานที่และสร้างบรรยากาศ ในพ้ืนที่ของศูนย์สารสนเทศนานาชาติ เนื่องจากมีการขยาย collection เพ่ิม

อีก 1 collection ดังนั้น จึงปรับพื้นที่ โดยเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเพ่ิม collection คืนพื้นที่นั่งอ่าน และจัด

พ้ืนที่ส านักงานและเคาน์เตอร์บริการ กิจกรรมนี้แล้วเสร็จ วนัที่ 26 มีนาคม 2558 

ก่อน หลัง 

  

  



ภาคผนวก 

 

ก. แผนการด าเนินงานกิจกรรมและงบประมาณ 5ส ปี 2558 

ข. ก าหนดการ และผลการประเมิน กิจกรรมศึกษาดูงาน 5ส ณ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

ค. จดหมายขอดูงาน ก าหนดการ และผลการประเมินของคณะผู้เยี่ยมชมดูงาน 5ส และ Green Library จาก

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ฆ. จดหมายขอดูงาน ก าหนดการ และผลการประเมินของคณะผู้เยี่ยมชมดูงาน 5ส จากส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ง. สรุปแบบประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส ประจ าปี 2558 

จ. ค่าใช้จ่ายกิจกรรม 5ส ประจ าปี 2558 

 



 แผนการด าเนนิงานกจิกรรม 5ส 

(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

ล ำดับ แผนงำน/กิจกรรม 
ปี 2555 ปี 2557 

งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมคณะกรรมกำร 5ส X X X X X X X X X X X X  ค่าอาหารว่าง 400*12 = 4,800 
2 ประชำสัมพันธ์กจิกรรม 5ส  

      Facebook บ้ำนนี้มี 5ส, Line OAR, Digital 
Signage, อีเมล์, อื่นๆ 

 X X X X X X X X X X X ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000.- 

3 
กิจกรรมส่งเสริมกำรท ำ 5ส 

- DIY นวัตกรรม 

            ของรางวัล 11,000.- 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 8,000.- 
(รวมงบ 18,000) 

4 กิจกรรมศึกษำดูงำน 
- หน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำน 5ส 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนทีเ่คยมำ

ศึกษำดูงำนที่ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 

   
X 

     
 
 
X 

    -ค่าของที่ระลึกดูงาน 
2,000*2=4,000.- 
-ค่าอาหารว่าง  40*50*2=4,000.- 
-ค่าอาหารกลางวัน 
120*50*2=12,000.- 
-ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 
3,000*2=6,000.- 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงพ.ขับรถยนต์ 600.- 
-ค่าวัสดุอุปกรณ ์1,000.- 
(งบรวม 27,600.-) 

5 Big Cleaning Month & Day           X  - ค่าอาหารกลางวัน+ของว่าง 40,000.- 

ก



-ค่าวัสดุอุปกรณ์สา้หรับการท้า BCD 
5,000.- 
(งบรวม 45,000) 

6 สรุปผลกำรด ำเนินงำน              X -ค่าวัสดุสา้นักงาน 600.- 
รวมงบ 100,000.- 

 



ก ำหนดกำรดูงำน 5ส  

ณ หมู่บ้ำนเกษตรกรรมหนองหว้ำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ 

วนัพฤหัสบดีที ่7 พฤษภำคม 2558 

“ซึมซับธรรมชำติ จำกเกษตรกรรม กบักจิกรรม 5ส” 

เวลา 7.30 น.   ออกเดินทางจาก ส านกังานวิทยทรัพยากร 

เวลา 09.00 น.    เดินทางถึงหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ 

เวลา 09.00 น. – 09.20 น.       รับประทานอาหารวา่ง 

เวลา 09.20 น. – 10.40 น.       ชมวดีิทศัน์และฟังบรรยายเก่ียวกบั 5ส ของหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ 

เวลา 10.40 น. – 11.45 น.      นัง่รถรางชมรอบๆหมู่บา้นและดูสถานท่ีท่ีท า 5ส 

เวลา 12.00  รับประทานอาหารกลางวนั 

เวลา 13.30 น. ออกเดินทางนมสัการหลวงพอ่โสธร ณ วดัโสธรวรารามวรวหิาร 

เวลา 15.00 น. เดินทางกลบัส านกังานวทิยทรัพยากร 

เวลา 17.00 น. ถึงส านกังานวทิยทรัพยากร โดยสวสัดิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

ข
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กิจกรรมศึกษาดูงาน 5ส 

ณ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันพฤหัสบดีที ่7 พฤษภาคม 2558 

 

 การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 5ส ในปีงบประมาณ 2558 นี้ ได้น าเอาผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะ จากกิจกรรมศึกษาดูงานประจ าปี งบประมาณ 2556 ณ วัดเขาวง (ถ้ านารายณ์)  

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี มาพิจารณาและจัดกิจกรรมให้ตรงกับความวัตถุประสงค์ของบุคลากร  

ได้แก่ การตอบรับและชื่นชมในแง่ของการคัดเลือกสถานท่ีดูงาน ที่ไม่ใช่ด้านอุตสาหกรรม และพอใจ

ในสถานท่ีดูงานท่ีแปลกใหม่ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกสนุก สบาย และอบอุน่ ดังนั้น ใน

ปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการ 5ส ฯ จึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงานโดยยึดความต้องการของ

บุคลากรและเป้าหมายการท างาน 5ส ขององค์กรเป็นหลัก โดยเลือกศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้าน

เกษตรกรรมหนองหว้า จ. ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีมีการน าเอาแนวคิด 5ส มาพัฒนาหมู่บ้านได้

อย่างท่ัวถึง ท้ัง บ้าน วัด และโรงเรียน จนได้รับรางวัล 5s Award 2012 จากสมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ประสบการณ์ และเกิดแรง

บันดาลใจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงาน 5ส ได้อย่างสมบูรณ์ ท้ังพื้นท่ีการท างานและพื้นที่ส่วนตัว 

เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กรสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป  
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ผลการประเมิน กิจกรรมศึกษาดูงาน 5ส 

ณ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

แจกแบบประเมินผลกิจกรรม ให้กบัผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูงาน 5ส จ านวน 12 คน และได้รับ

แบบประเมินผลกลับคืนมา 12 ฉบับ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากตัวแทนบุคลากรจ านวน 3 ราย 

เกณฑ์การประเมินผล 

 5 หมายถึง ความพึงพอใจ มากที่สุด 

 4 หมายถึง ความพึงพอใจ มาก 

 3 หมายถึง ความพึงพอใจ ปานกลาง 

 2 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อย 

 1 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด  

 

ผลจากแบบสอบถาม 

 ในการจัดกิจกรรมการดูงาน 5ส ครั้งนี้ มีผลคะแนนความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด 

จ านวน 7 คน และมีความพึงพอใจเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.67  
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สิ่งที่ประทับใจจากกิจกรรม 

5ส คณะกรรมการ5ส และการบริการ 

 ชอบสถานท ่ท ่ไปดงูาน ได้เห็นวธิ ท า 5ส  
ของหมูบ้่านท ่สามารถน าไปใช้ได้  

 ได้เห็นกิจกรรม 5ส ในบริบทท ่ตา่งออกไป  
 การน าชมสถานท ่ใหม่ๆ   
 ได้เห็น 5ส ของจริงมาปรับใช้ 

 สถานท ่ทกุๆ ท ่ท ่ได้ไปคะ่ 

 

 กรรมการทกุๆ ทา่น ท ่จดักิจกรรมแบบน ค้ะ่ 

 เพื่อนร่วมเดินทางทกุคน 

 กรรมการ 5ส บริการด ทกุคนคะ่ นา่รักมากๆ  
 ได้ความรู้และการบริการของผู้จดั 

 กรรมการดแูลด   
 อาหารอร่อย 

 รถแอร์เย็นด  
 กรรมการครบรส นา่รักท ่สดุ 

 ประทบัใจการบริการคะ่ 

 กรรมการทกุทา่น 

 การดแูลของกรรมการ 
 การดแูลเอาใจใส ่+ พาหนะ สถานท ่ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จดัดงูาน 5ส พร้อมการสมัมนาประจ าป  

 

ผลจากแบบสัมภาษณ์ 

0

2

4

6

8
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12

14

7

5

0 0 0
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ด้านสิ่งที่ได้จากการไปดูงาน 

 ได้เห็นมมุมองท ่นอกเหนือจากท ่หน่วยงานของเราม  มองเห็นว่าในการท า 5ส ของหมู่บ้าน  

ม จดุมุ่งหมายชดัเจน ผู้บริหารและคนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือ อาจเป็นเพราะอยู่ด้วยกนัเหมือน

เป็นครอบครัว ม วิถ ช วิต ม ความใกล้ชิดสนิทสนมกนั ท าให้ง่ายต่อการท า 5ส และเม่ือท าแล้วคนใน

หมู่บ้านมองเห็นประโยชน์จากการท า 5ส แต่ก็ยงัม การน ากฎมาใช้ในการท า 5ส ด้วย เช่น การใส่

อปุกรณ์ป้องกนัในงานเช่ือม หากฝ่าฝืนจะม การลงโทษ นอกจากน ย้งัเหมือนเป็นการมองย้อนอด ต

ไปในสมยัท ่หน่วยงานของเราม การท า 5ส แบบเข้มข้น 

 

 
ด้านการน าเอามาปรับใช้ในในหน่วยงาน 

 ปัจจบุนัเราได้ปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรม 5ส ให้ม ความผ่อนคลายมากขึน้ หากจะ

กลบัไปท า 5ส ตามมาตรฐานอ กครัง้ ผู้น าสงูสดุของหน่วยงานต้องเป็นแกนน าในการปฏิบตัิ ม 

นโยบายและมาตรฐานมาจากเบือ้งบน การน า 5ส มาใช้ในหน่วยงานสามารถท าได้ แต่พนกังาน

ต้องร่วมมือร่วมใจในการท าและต้องเห็นความส าคญัของการท า 5ส ม ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านหนึง่ชอบ

แนวความคิดเร่ืองการยืมของ แล้วเอารูปของผู้ ยืมมาแขวนไว้ อาจน าเอามาปรับใช้ในการท างานได้ 

 
ด้านความคาดหวังจากคณะกรรมการ 5ส 

 การกระตุ้นให้คนท า 5ส ของเราม การด าเนินงานท ่ค่อนข้างน้อย การดงูานเป็นสิ่งท ่ด   

เป็นการกระตุ้นอย่างหนึง่ แต่ผู้ท ่ไปดงูาน อาจจะไม่ได้น ามาปรับใช้ ส าหรับ BCD อยากให้กระชบั

กิจกรรมช่วงเช้า คือช่วงเวลาเปิดงานให้สัน้ เพ่ือให้เวลาในการท า BC ในหน่วยงานมากขึน้ อย่าง

การจดัประกวดในกิจกรรม ตดัสินผลไปก่อนแล้วคอ่ยมามอบรางวลัในวนั BCD อย่าตดั BCD ออก 

นวตักรรมท ่เราได้จากการดงูาน อย่างเร่ืองความเส ่ยงในการท างาน อาจจะร่วมมือกับ QA ทดลอง

ท าขึน้มา ผนกึกิจกรรม 5ส กบั QA ก็ได้ นอกเหนือจาก BCD อยากให้ม การท า BCD ทกุวนั ให้เป็น
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นิสยั ไม่ให้คนหลงลืม ควรม การตรวจเต็มรูปแบบเหมือนสมยัก่อน อาจจะ 3 ป  ตรวจเต็มรูปแบบ

ครัง้หนึง่ เป็นต้น และอาจจะม การจดับรรยายเป็นบางช่วงก็ได้ ขอให้กรรมการ 5ส ม ก าลงัใจท ่จะ

ท าต่อไป เพราะบางท คนเขาก็เห็นว่า 5ส ม ประโยชน์ แต่ก็อาจจะไม่ท า หรือท าบางส่วน 

 
ด้านข้อเสนอแนะต่อการศึกษาดูงานครัง้ต่อไป 

 ดไูด้ทกุประเภท เพราะเราก็น ามาประยกุต์ใช้ได้แม้จะม แนวคิดท ่ฉ กออกไป ถ้าเป็นแบบท ่ไม่

เคยด ูม แนวคิดใหม่ หรือจะเป็น 5ส เชิงอนรัุกษ์ธรรมชาติ หรือ 5ส ท ่เน้น DIY และม ผู้ให้สมัภาษณ์

ท่านหนึง่อยากไปดงูานท ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
 

ภาคผนวก 

การเดนิทาง 



  

กิจกรรมดงูาน 5ส ประจ าป  555  6 

 

 
 

 

  
 

 

การต้อนรับ 

  



  

กิจกรรมดงูาน 5ส ประจ าป  555  7 

 

 

 
 
 

 

 

  
 

  
 

  



  

กิจกรรมดงูาน 5ส ประจ าป  555  8 

 

การจัดวางวัสดอุุปกรณ์ 

 การจดัวางสต็อกแบบชัน้เอ ยง เร ยงล าดบัวนัหมดอายจุากลา่งขึน้บน การใช้งานจะหยิบจากชัน้ลา่ง

ก่อน ท าให้ไมเ่ส ยเวลาการส ารวจของหมดอายุ 

 

 
 

 

 

 

ป้ายแสดงหมวดหมูอ่ปุกรณ์ 

 

 
 

 

 

 

 

  



  

กิจกรรมดงูาน 5ส ประจ าป  555  9 

 

การจัดวางเคร่ืองมือช่าง 

 กรณ ท ่ม การน าเคร่ืองมือไปใช้ จะแขวนรูปภาพผู้ ยืมแทนท ่เคร่ืองมือนัน้ ท าให้ทราบว่าใครคือผู้น าไปใช้ 

หากม ผู้ อ่ืนต้องการใช้ สามารถติดตอ่ได้ตามหมายเลขโทรศพัท์ท ่รูปภาพ 

 

 

 
 

 

 
 

 

  



  

กิจกรรมดงูาน 5ส ประจ าป  555  10 

 

หากสวมอปุกรณ์นิรภยัไมค่รบ อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะไมท่ างาน 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

การจัดพืน้ท่ีส านักงาน 

สายดงึเปิด-ปิดไฟ ม ป้ายหมายเลขระบโุต๊ะ 

 

 
 

ป้ายแสดงอปุกรณ์ส านกังาน 

 

 

 

  



  

กิจกรรมดงูาน 5ส ประจ าป  555  11 

 

การจัดพืน้ที่ห้องประกอบอาหาร 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



  

กิจกรรมดงูาน 5ส ประจ าป  555  12 

 

ศึกษาดูงานโดยรอบหมู่บ้าน 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



  

กิจกรรมดงูาน 5ส ประจ าป  555  13 

 

เสร็จสิน้ภารกจิ ทวัร์สบายๆ สไตล์ 5ส 
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9.00 – 9.10 น.  กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม 

  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์  

   รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากร 

9.10 – 9.45 น. ก้าวสู่ Green Library ด้วย 5ส ของส านักงานวิทยทรัพยากร  

  โดย  คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 5สฯ 

9.45 – 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.00 – 12.00 น.  เยี่ยมชมพื้นที่ 5ส เรียงล าดับดังนี้ 6, 4, 2, 1  

  และพื้นที่ของฝ่ายบริหาร 

 

 

ก ำหนดกำรต้อนรับคณะผู้เย่ียมชมดูงำน 5ส และ Green Library 

จำกส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต 

วันอังคำรที่ 9 ธันวำคม 2557 

เวลำ 9.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 



 

สรุปแบบประเมินผลการดูงาน 5ส และ Green Library 
ของส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 

วนัองัคารที ่9 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ส านักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

 

ขอบเขตของการประเมิน 
 ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินคือ ผูม้าศึกษาดูงาน 5 ส และ Green Library จ านวน 9 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 
 แบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส และ Green Library  ลกัษณะแบบ
ประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ 
  ระดบั 1: มีความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 
 ระดบั 2: มีความพึงพอใจ นอ้ย 
 ระดบั 3: มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
 ระดบั 4: มีความพึงพอใจ มาก 
 ระดบั 5: มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด     
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แจกแบบประเมินผลใหผู้ม้าศึกษาดูงาน จ านวน 9 ชุด ไดรั้บแบบประเมินผลคืน 9 ชุด คิดเป็น 
100% 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินท่ีไดรั้บคืนมาเพื่อวเิคราะห์ทางสถิติ โดยใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพที ่1 แสดงผลประเมินความพงึพอใจ ในการการศึกษาดูงาน กจิกรรม 5 และ Green Library 

 

จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจของผูม้าศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส และ Green Library มีความพึง
พอใจ ดา้นสถานท่ีท่ีใชใ้นการตอ้นรับ และภาพรวมของการศึกษาดูงาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.78 

รองลงมาคือดา้น การใหก้ารตอ้นรับน าชม และดา้นเน้ือหา/ความรู้ท่ีไดรั้บจากวทิยากร มีความพึง
พอใจร้อยละ 95.56  
 ดา้นการติดต่อ ประสานงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 93.33 
 ดา้นความเหมาะสมของระยะเวลาในการดูงานและดา้นส่ือโสตทศัน์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมใช้
งาน มีความพึงพอใจร้อยละ 91.11 

สรุปค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส และ Green Library ผูม้าศึกษาดูงาน คิด
เป็นร้อยละ 94.60 
 

ข้อช่ืนชมและความประทบัใจ 

- ไดรั้บความรู้มากจากประธาน 5 ส และการตอ้นรับอยา่งเป็นกนัเองค่ะ 
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ก ำหนดกำรตอ้นรับคณะผูเ้ยีย่มชมดูงำน 5ส  

จำกส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

วันศกุร์ที่ 17 กรกฎำคม 2558 เวลำ 9.00-12.00 น. 

ณ หอ้งประชุม ๑ ชั้น 3 ส ำนกังำนวทิยทรัพยำกร 

 

     9.00 -9.10 น.   กล่ำวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม  

     โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. อมร เพชรสม 

          รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 

  9.10 – 9.45 น.     กิจกรรม 5ส โดยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 5ส 

    9.45 – 10.00 น.   พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

  10.00 – 12.00 น.    เยี่ยมชมพื้นที่ 5ส เรียงล ำดับดังนี้ ชั้น 3, 6 2, 1  

   และพื้นที่ของฝ่ำยบริหำร 

 



 

สรุปแบบประเมินผลการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกจิกรรม 5ส  
ของส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วนัศุกร์ที ่17 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 – 11.00 น. 
ส านักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

 

ขอบเขตของการประเมิน 
 ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินคือ ผูม้าศึกษาดูงาน 5 ส จ านวน 13 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 
 แบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ลกัษณะแบบประเมินแบ่งออกเป็น  
5 ระดบั คือ 
  ระดบั 1: มีความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 
 ระดบั 2: มีความพึงพอใจ นอ้ย 
 ระดบั 3: มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
 ระดบั 4: มีความพึงพอใจ มาก 
 ระดบั 5: มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด     
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แจกแบบประเมินผลใหผู้ม้าศึกษาดูงาน จ านวน 13 ชุด ไดรั้บแบบประเมินผลคืน 12 ชุด คิดเป็น 
92.3% 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินท่ีไดรั้บคืนมาเพื่อวเิคราะห์ทางสถิติ โดยใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพที ่1 แสดงผลประเมินความพงึพอใจ ในการการศึกษาดูงาน กจิกรรม 5ส 

 

จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจของผูม้าศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส มีความพึงพอใจ ดา้นสถานท่ีท่ี
ใชใ้นการตอ้นรับ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 

รองลงมาคือดา้น การใหก้ารตอ้นรับน าชม ดา้นส่ือโสตทศัน์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมใชง้านและ
ภาพรวมของการศึกษาดูงาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.67 

ดา้นการติดต่อ ประสานงาน และดา้นเน้ือหา/ความรู้ท่ีไดรั้บจากวทิยากร มีความพึงพอใจร้อยละ 
88.33 

ดา้นความเหมาะสมของระยะเวลาในการดูงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 86.67 
สรุปค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ผูม้าศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 90.24 

 
ข้อช่ืนชมและความประทบัใจ 

- ช่ืนชมและขอบคุณในการเยีย่มชมในคร้ังน้ีค่ะ มีประโยชน์มากๆ ค่ะ 

- ขอบคุณมากๆ ค่ะ 

- หอ้งสมุดบรรยากาศน่ารัก บุคลากรท่ีตอ้นรับยิม้แยม้แจ่มใส อธัยาศยัดีมาก การบริการดีค่ะ 

- ส่ิงน าเสนอน่าสนใจมากครับ 

- ไดป้ระโยชน์และความรู้อยา่งคาดไม่ถึง ขอบคุณมากครับ 
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สรุปแบบประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day และ กิจกรรม 5ส ประจ ำปี 2558 

 

วันอังคำรที่ 4 สิงหำคม 2558 เวลำ 8.30-16.00น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 7 ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

1. ขอบเขตของกำรประเมิน 

ประชากรที่ใช้ในการประเมินผล คือ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม Big  Cleaning Day จ านวน 72 คน  
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ กิจกรรม 5ส ประจ าปี 2558  
ลักษณะแบบประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  
และน้อยที่สุด 

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แจกแบบประเมินผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 72 ชุด ได้รับแบบประเมินผล คืน 53 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 73.61 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินที่ได้รับคืนมาเพ่ือวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

ภาพที ่1 แสดงร้อยละของแบบประเมินความพงึพอใจทีไ่ด้รับคืน 

 
 

 

 

 

73.61%

26.39%

แบบสอบถามที่ได้รับคืน แบบสอบถามที่ไมไ่ด้รับคืน

ง



4. ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจในกำรท ำกิจกรรม Big Cleaning Day 2558 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2558 สามารถแสดงผล
ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  

ภำพที่ 2 ภำพรวมในกำรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

 
 

จากภาพแสดงระดับความพึงพอใจในภาพรวมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่วนใหญ่ 
มีความพึงใจใน ระดับ มำก จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 54.72 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
รองลงมา ระดับมากท่ีสุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 39.62 และระดับ ปานกลาง จ านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.66 

ภำพที่ 3 กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day 

 

จากภาพแสดงระดับความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจใน ระดับ มำก จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 52.83 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
รองลงมา ระดับ มากท่ีสุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.19 และระดับ ปานกลาง จ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.98 
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ภำพที่ 4 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรท ำ Big Cleaning Day 

 
 

จากภาพแสดงระดับความพึงพอใจระยะเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ  
ใน ระดับ มำก จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 58.49 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดับ  
มากที่สุด จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 และระดับ น้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89  

 
ภำพที่ 5 รูปแบบกำรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

 
จากภาพแสดงระดับความพึงพอใจรูปแบบการจัดกิจกรรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน  

ระดับ มำก จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมาระดับ  
มากที่สุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.19 และระดับ น้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89 
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ภำพที่ 6 กำรอ ำนวยควำมสะดวกของกรรมกำร 

 
 

จากภาพแสดงระดับความพึงพอใจการอ านวยความสะดวกของกรรมการ ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจ ใน ระดับ มำก จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 52.83 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
รองลงมาระดับ มากท่ีสุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 35.82 และระดับ ปานกลาง จ านวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.32  

 
ภำพที่ 7 สถำนที่ท่ีใช้ในกิจกรรม 

 
 

จากภาพแสดงระดับความพึงพอใจสถานที่ท่ีใช้ในกิจกรรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ  
ในระดับ มำก จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 58.49 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดับ  
มากที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 37.74 และระดับ ปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 
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ภำพที่ 8 อำหำรและ เครื่องดื่ม 

 
 

จากภาพแสดงระดับความพึงพอใจเรื่องอาหาร และเครื่องดื่ม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ  
ใน ระดับ มำก จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 52.83 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดับ  
มากที่สุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.96 และระดับ ปานกลาง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.21 

 

ภำพที่ 9 สื่อโสตทัศน์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
 

จากภาพแสดงระดับความพึงพอใจสื่อโสตทัศน์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ใน ระดับ มำก จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดับ  
มากที่สุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 39.62 และระดับ ปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.43 
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5. ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในปีต่อไป  
 
 

ภำพที่ 10 รูปแบบกิจกรรมในปีต่อไป 

 
 

จากภาพแสดงความต้องการรูปแบบกิจกรรม Big Cleaning Day ในปีต่อไป ดังนี้  
1. กิจกรรมน าเสนอผลงานและลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมครึ่งวัน จ านวน 28 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 52.83 
2. บรรยายครึ่งวัน และลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมครึ่งวัน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.64 
3. ลงพื้นที่ท ากิจกรรม Big Cleaning ทั้งวัน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 
4. ท ากิจกรรม Big Cleaning และมีการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.55 
5. อ่ืนๆ เช่น บรรยายไม่เกิน 2ชม. และลงพื้นที่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89  
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อ่ืนๆ 



ภำพที่ 11 กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม 5ส ในปี 2558 

 

จากภาพแสดงระดับความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส ในปี 2558 ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจ ใน ระดับ มำก จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
รองลงมา ระดับ มากที่สุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 และระดับ ปานกลาง จ านวน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.38 

 

ภำพที่ 12 ภำพรวมของกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส ในปี 2558 

 
 

จากภาพแสดงระดับความพึงพอใจภาพรวมของการด าเนินกิจกรรม 5ส ในปี 2558 ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจ ใน ระดับ มำก จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 52.83 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
รองลงมา ระดับ มากที่สุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 39.62 และระดับ ปานกลาง จ านวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.55 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
1. รถเข็นใน Book lift เมื่อให้บริการจะมีเสี้ยนไม้อยู่ ควรมีที่รองพ้ืนได้ก็ดี 
2. กิจกรรมสนุก สร้างสรรค์ดี ขอบคุณทีมงานมากๆ ขอบคุณส าหรับรถเข็นหนังสือ เป็นประโยชน์มากๆ  

และเจ้าหน้าทีป่ลอดภัยมากขึ้น 
3. ขอบคุณกรรมการ 5ส ทุกท่าน 
4. เวลานานไป 
5. ควรมีการน าเสนอสิ่งที่ท า เกี่ยวกับ Green library ว่าได้ท าสิ่งใดไปบ้าง 
6. เยี่ยมมากเลยค่ะ ได้ idea DIY ดีๆ เยอะเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ 
7. จัดได้ดีมากค่ะ 
8. อาหารว่างอร่อยมากค่ะ กรรมการดูแลและเอาใจใส่ งานประชาสัมพันธ์ 5ส ดีเยี่ยมกันทุกท่าน 



ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน Thailand 5S Award 2014 

19 - 20 พฤศจิกายน 2557 

 
  

ค่าลงทะเบียน  8,560 บาท 

รวมทั้งส้ิน 8,560 บาท 
 

 

 

ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า 

7 พฤษภาคม 2558 

 
  

ค่าของท่ีระลึก 500 บาท 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 740 บาท 
ค่าอาหารกลางวนั 6,500 บาท 

ค่าเช่ารถปรับอากาศและค่าเช้ือเพลิงรถ 2,500 บาท 

ค่าเบ้ียเล้ียงพนกังานขบัรถ 400 บาท 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 360 บาท 

รวมทั้งส้ิน 11,000 บาท 
 

 

 

ค่าใช้จ่ายกจิกรรม Big Cleaning Day ประจ าปี 2558 

4 สิงหาคม 2558 
 

  

เงินรางวลัการประกวดน าเสนอผลงาน 5ส 8,800 บาท 

ค่าของรางวลั 1,360 บาท 

ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง  25,720 บาท 

รวมทั้งส้ิน 35,880 บาท 
 

จ


