
สรุปแบบประเมนิผลการจัดกจิกรรม 5ส สร้างสติ สะอาด สงบ สดช่ืน สดใส 
การศึกษาดูงาน ณ วดัเขาวง (ถ า้นารายณ์) อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี 

วนัศุกร์ที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2556 เวลา 7.00 - 18.00 น.  
 
 
 
1.  วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการ 5สไดจ้ดัโครงการศึกษาดูงานดา้นกิจกรรม 5 ส ณ วดัเขาวง (ถ ้านารายณ์) จ.สระบุรี  
ซ่ึงเป็นวดัต้นแบบ 5ส ในโครงการ "วดัสร้างสุข" โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั  พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดแรงบนัดาลใจ และสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ 
จากการศึกษาดูงานกลบัมาประยุกตใ์ช้ในการปฎิบติังาน นอกจากน้ียงัไดมี้โอกาสไปไหวพ้ระ ท าบุญ เป็น
การช าระจิตใจใหผ้อ่งใสและเกิดผลดีต่อการปฏิบติังานอีกดว้ย 
 
 2.  ขอบเขตของการประเมิน 
 ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินผล คือ บุคลากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน  22  คน   
 
3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 

แบบประเมินผลการการจดักิจกรรม 5ส “สร้างสติ สะอาด สงบ สดช่ืน สดใส” ลกัษณะแบบประเมิน 
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ  
 5 หมายถึง ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ความพึงพอใจ มาก 
 3 หมายถึง ความพึงพอใจ ปานกลาง 
 2 หมายถึง ความพึงพอใจ นอ้ย 
 1 หมายถึง ความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 

 
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล    

1. แจกแบบประเมินผลใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 24 ชุด ไดรั้บแบบประเมินผล คืน  22 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 91.67 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินท่ีไดรั้บคืนมาเพื่อวเิคราะห์ทางสถิติ โดยใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
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5.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความพงึพอใจในการร่วมกิจกรรม 5ส สร้างสติ สะอาด สงบ สดช่ืน สดใส 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม สามารถแสดงผลระดบัความพึงพอใจในดา้น
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
ภาพที ่1   แสดงความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 5ส สร้างสติ สะอาด สงบ สดช่ืน สดใส 
 

 
 

จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจของผูร่้วมกิจกรรม 5ส สร้างสติ สะอาด สงบ สดช่ืน สดใส 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการอ านวยความสะดวกของกรรมการในระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.91    
รองลงมา คือ เร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม ความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.73  

ส าหรับความพึงพอใจในรูปแบบการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.64   และ
ระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 36.36  

ในเร่ืองการน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้พบวา่
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 68.18 มีความเห็นวา่สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้อยูใ่นระดบั มาก  และร้อยละ 27.27 มีความเห็นวา่สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานและใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ในระดบั  มากทีสุด และร้อยละ 4.55 มีความเห็นวา่สามารถน าความรู้
ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ในระดบั ปานกลาง 
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ส าหรับความพึงพอใจของผูร่้วมกิจกรรมในเร่ืองระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม 5ส สร้างสติ 
สะอาด สงบ สดช่ืน สดใส พบวา่ ร้อยละ  50.00 เห็นวา่ มีความเหมาะสม ในระดบั มากท่ีสุด  ร้อยละ 45.45  
เห็นวา่ มีความเหมาะสม ระดบั มาก และร้อยละ 4.55 เห็นวา่ มีความเหมาะสม ระดบั ปานกลาง 

 
 สรุปภาพรวมการจดักิจกรรม 5ส สร้างสติ สะอาด สงบ สดช่ืน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
จากในภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด  คิดเป็นร้อยละ 77.27 
 
6. ความคิดเห็นส าหรับการจดักิจกรรมคร้ังน้ี 

 ความรู้สึก สนุก ประทบัใจ อยากใหจ้ดัอีก 
1. ดี ประทบัใจค่ะ 
2. สนุก สะดวก สบาย 
3. ดีค่ะ 
4. ดีค่ะ ขอบคุณค่ะ 
5. ประทบัใจ สนุก สวย ไดค้วามรู้ 
6. สนุกดว้ยค่ะ 
7. การดูแลดีมาก ขอบคุณค่ะ 
8. สนุกสนาน อบอุ่น สะดวกสบาย  
9. สนุก สบาย ๆ 
10. อยากใหมี้กิจกรรมแบบน้ีอีก 
11. อยากใหจ้ดัแบบน้ีอีก 
12. ชอบค่ะ อยากใหจ้ดัอีก 

 
 ช่ืนชอบสถานท่ี  และไดรั้บประโยชน์ 

1. ชอบมากท่ีเลือกสถานท่ีศึกษาดูงาน แปลกใหม่ ไดส้าระ 
2. สถานท่ีท่ีพาไปเรียนรู้ประทบัใจมาก 
3. ขอบคุณพี่เบญจาท่ีช่วยแนะน าสถานท่ีดูงาน 5ส ท่ีดีเยีย่มแบบน้ี  
4. ไดข้อ้คิดดีทั้งดา้น 5ส และธรรมะท่ีน ามาปรับใชก้บัชีวิตประจ าวนั จากการสนทนาธรรม

กบัหลวงพอ่ 
5. อยากใหมี้เวลาช่ืนชมกบับรรยากาศและธรรมชาติท่ีวดัแบบสบาย ๆ ไดถ่้ายรูปมากข้ึน 
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 ขอบคุณ และใหก้ าลงัใจทีมงาน 
1. ขอบคุณกรรมการ 5ส ท่ีจดั trip ดี ๆ 
2. กรรมการเขม้แขง็มาก สู้ต่อไปค่ะ ชอบมากค่ะ ไดส้ติหลายเร่ือง ทุกอยา่งขบัเคล่ือนได้

ดว้ยใจ ไดด้ว้ยแรง  
3. ขอบคุณทีมงาน 5ส ท่ีท าใหก้ารดูงาน 5ส คร้ังน้ีไดส้ร้างความแตกต่างจากส่ิงเดิม ๆ ไดท้ั้ง 

5ส สร้างสติ สะอาด สงบ สดช่ืน สดใส สมดงัสโลแกนของทีม 5ส จริง ๆ ขอบคุณทีม 5ส 
จริง ๆ ค่ะ 

4. ขอบคุณคณะกรรมการ 5ส ทุก ๆ ท่าน ท่ีร่วมใจกนัจดักิจกรรมดี ๆ 
 

7. ขอ้เสนอแนะส าหรับการจดักิจกรรมของ 5ส ในปีต่อไป 

1. ควรมีกิจกรรมดูงาน 5ส ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ 
2. จ านวนคนร่วมกิจกรรม 20-30 คน ถือวา่ก าลงัดี ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม ปีต่อไปเอาใหม่ ไปวดั 
3. อยากใหจ้ดัอีก เป็นการรับรู้ 5ส ในอีกดา้นท่ีไม่ใช่ดา้นอุตสาหกรรม 
4. จดัอีก บ่อย ๆ ออกทวัร์ทริปต่างจงัหวดัในลกัษณะน้ีอีก แต่เลือกสถานท่ีแปลกใหม่ surprise แบบน้ีอีก 
5. ควรมีการกระตุน้ให้รู้สึกวา่ทุกวนัของการท างานมี 5ส ตลอด 
6. อยากใหจ้ดักิจกรรมดี ๆ สนุก ๆ สบาย ๆ และอบอุ่นอยา่งน้ีอีก 

 
 
 
 
 
 
 
 


