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บทคัดย่อ
 การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส  

หอพักของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ 

นักศึกษาที่พักอยู่ในหอพัก ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง มีนาคม 2554 จำานวน 471 คน  เก็บข้อมูลโดยสังเกต

การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส หอพักของนักศึกษา ก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับและหลังให้ข้อมูลย้อนกลับ 3 ครั้ง ห่างกัน

ครั้งละ1 เดือน ตามแบบสังเกตและแบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  วิเคราะห์ข้อมูลโดย ทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว ไคสแคว์ จัดกลุ่มและวิเคราะห์เนื้อหา  

 ผลการวิจัยพบว่า  คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส หอพักของนักศึกษา หลังให้ข้อมูลย้อนกลับสูงกว่า 

ก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ คือเพิ่มจาก 11.2 เป็น 13.8, 13.8 และ 14.1 คะแนนตามลำาดับ (เต็ม 20 คะแนน)   คะแนน

การปฏิบัติกิจกรรม 5ส หลังให้ข้อมูลย้อนกลับครั้งที่ 1, 2 และ 3 แตกต่างจากก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับกันอย่างมี

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 สดัสว่นของหอ้งทีไ่ดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑก์ารปฏบิตัดิ ีและหอ้งทีอ่ยูใ่นเกณฑต์อ้ง

ปรับปรุง (37.6%) หลังให้ข้อมูลย้อนกลับครั้งที่ 1, 2 และ 3 (61.3%, 58.1%และ 51.6 %)  แตกต่างกันกับก่อนให้

ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 แสดงถึงผลการให้ข้อมูลย้อนกลับครั้งนี้   มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 5ส 

หอพัก ของนักศึกษาไปในทางที่ดีขึ้น หากมีการปฏิบัติเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง จะทำาให้เกิดความเคยชินและติด

เป็นนิสัย ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมหอพักให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ นักศึกษามีสุขอนามัยที่ดี  มีระเบียบ  วินัยตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิชาชีพพยาบาลต่อไป 

คำาสำาคัญ: 5 ส   การให้ข้อมูลย้อนกลับ  นักศึกษาพยาบาล
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Abstract
 This quasi-experimental research aimed to study the effect of feedback after the implementation of 

the 5S to nursing student at Boromarajonani  College of Nursing, Nakhon Ratchasima. A sample group was 

purposively selected from the 471 students of Dormitory 5 consisting of 93 rooms between November 2010 

to March 2011. Data was collected by observation using a 5S observation form and a feedback record form 

which developed by researchers. Data was analyzed by employing descriptive statistics, ANOVA, Chi square, 

clustering, and content analysis.

 It was found that the sample group received an average score of 11.2 (out of 20 point scale) from the 

beginning. They respectively got score of 13.8, 13.8 and 14.1 of the 1st, 2nd and 3rd information feedback provided. 

Before and after the feedback information provided were significantly different at p< .001  The percentage of 

room which achieved good practice and improvement needed of before(37.6%)   and the 1st, 2nd and 3rd after 

feedback information (61.3%, 58.1% และ 51.6 %) provided were also significant at p < .01.

 The result showed that because of the feedback there was also a change in behavior and practice for 

the positive. If the practice is continued then new habits will form which in the end will help develop a clean 

environment for nursing student to live in.

Keywords:  5S, information feedback, nurse student

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 หอพักนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

แฝง (hidden curriculum)  ที่มีความสำาคัญต่อนักศึกษา 

และสถาบันอุดมศึกษา (มนตรี แย้มกสิกร, 2551)  

เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับ

วิถีชีวิต และวิธีการแสวงหาความรู้ได้อย่างเต็มตาม

ศักยภาพ เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่จะช่วยพัฒนา

นกัศกึษาใหม้กีารพฒันาการเรยีนรูอ้ยา่งเหมาะสม ชว่ย

ให้นักศึกษารู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ หอพกัเปน็ทัง้ทีพ่กัอาศยัและทีเ่รยีน 

เป็นสถานที่ที่นักศึกษา ได้ใช้เวลาอยู่ เป็นสัดส่วนถึง

สองในสามของแต่ละวัน (วลีพร  ตัณฑพานิช, 2547) 

นอกจากนัน้หอพกัยงัเปน็สถานทีเ่สรมิสรา้งความเจรญิ

งอกงามทางสติปัญญา พัฒนาความเป็นผู้นำา ความรับ

ผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อ ความมีวินัย ความสามัคคีและ

การปรบัตวัในการอยูร่ว่มกนัของนกัศกึษา (มนตร ี แยม้
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กสิกร, 2551) สนับสนุนการจัดการศึกษาตามพระราช

บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิซึง่สำานกังานคณะกรรมการ

อุดมศึกษากำาหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้อง

จัดบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา ตามเกณฑ์

มาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

องคป์ระกอบที ่3 ตวับง่ชีท้ี ่3.1 เกีย่วกบัสิง่อำานวยความ

สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการบริการด้านกายภาพที่ส่ง

เสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น หอพักนักศึกษา 

สภาพแวดลอ้ม หอ้งเรยีน สถานทีอ่อกกำาลงักาย บรกิาร

อนามยั การจดัจำาหนา่ยอาหาร เปน็ตน้ (สำานกังานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา, 2552)

  กิจกรรม 5ส ประกอบด้วย หลักการสะสาง 

สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ และสรา้งนสิยั ซึง่ 3 ส แรก  

เป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน 2 ส หลัง เป็นการพัฒนา

คนให้มีคุณภาพ (สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2548) 

กจิกรรม 5ส เปน็ทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางทัว่ไปในภาค

ธุรกิจและระบบการจัดการงานทั่วไป ว่าเป็นรากฐาน

ของกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มผลผลิต เพิ่ม

คุณภาพ ช่วยลดต้นทุนให้ตำ่าที่สุด ส่งมอบงานหรือ

สนิคา้ทนัเวลา ชว่ยใหเ้กดิความปลอดภยั สรา้งทศันคติ

และขวญักำาลงัใจในการทำางานของบคุลากร ประโยชน์

ที่เห็นชัดเจนจากการดำาเนินกิจกรรม 5ส ได้แก่ อาคาร

สถานที่สภาพแวดล้อมสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก 

บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีระเบียบวินัย ขจัด

ความสิน้เปลอืงทรพัยากร วสัดแุละงบประมาณ ลดการ

จัดเก็บเอกสารที่ซำ้าซ้อนลง ช่วยลดต้นทุนของหน่วย

งาน นอกจากกิจกรรม 5ส จะเป็นเป้าหมายสำาคัญของ 

การเพิม่ประสทิธภิาพการทำางานแลว้  ยงัชว่ยปลกูฝงัให้

บุคลากรในหน่วยงานตระหนักและเห็นความสำาคัญ

ของการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ สะอาด 

สวยงาม ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำานึกในการร่วมมือ  

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้าง ความรัก ความ

สามัคคีในหน่วยงาน  ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปรับปรุง

และพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานอย่างยั่งยืน 

(อัถนิสถ์ สุดแสวง, 2545)            

 การปฏบิตักิจิกรรม 5 ส หอพกัเปน็เรือ่งจำาเปน็

สำาหรับนักศึกษาที่อยู่ร่วมกันในหอพักเป็นจำานวน

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่นักศึกษาใช้ชีวิต

ในหอพัก เพราะเป็นการฝึกและสร้างนิสัยให้เป็นคน

รักความสะอาด มีระเบียบและมีสุขอนามัยที่ดี ช่วย

สร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่น่าอยู่โดยเริ่มจากมุม

เล็กๆ ที่โต๊ะ ตู้ เตียงของตน และร่วมมือกันรับผิดชอบ

ในห้องพัก ในชั้น ในตึกที่นักศึกษาพักอาศัย ตลอดจน

พื้นที่ส่วนกลาง ที่ร่วมกันใช้ ร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อ

บรรยากาศที่น่าอยู่และสุขสบาย (คณะอนุกรรมการดำา

เนินงานกิจกรรม 5 ส หอพักนิสิต, 2553)    

 สถาบันการศึกษาพยาบาลมีพันธกิจหลักใน

การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ทำาหน้าที่ให้บริการสุขภาพ

แก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน แนวคิดทฤษฎีการ

พยาบาลของมสิฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล ซึง่เปน็ผูน้ำาวงการ

พยาบาลคนแรกที่ทำาให้วิชาชีพพยาบาลเจริญก้าวหน้า 

ไดใ้หค้วามหมายของ การพยาบาล คอื การจดัใหบ้คุคล

อยูใ่นสภาพสิง่แวดลอ้มทีด่แีละเหมาะสม ประกอบดว้ย

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตสังคมที่เอื้ออำานวย

ให้บุคคลดำารงภาวะสุขภาพไว้ได้ สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพจะเกีย่วขอ้งกบัความสะอาด  การระบายอากาศ

ที่ดี อากาศบริสุทธิ์ แสงสว่างที่เพียงพอ เสียงที่เหมาะ

สม มีแหล่งนำ้า อาหาร การระบายของเสียจากร่างกาย

ที่ถูกสุขอนามัย (เรณู สอนเครือ, 2552) เป็นกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย

และจติใจ เพือ่ใหอ้ยูใ่น สภาวะทีจ่ะตอ่สูก้ารรกุรานของ

โรคไดอ้ยา่งดทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้(สปุราณ ีเสนาดสิยั  

และวรรณภา ประไพพานิช, 2551) ให้ความสำาคัญกับ

การนำาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องเยียวยา

รักษาให้บุคคลมีสุขภาพดี เป็นแนวทางที่วิชาชีพ

พยาบาลพงึใหแ้กส่งัคม ซึง่แนวคดิทฤษฎขีองไนตงิเกล  

ได้ถูกยอมรับ และนำามาเป็นเอกลักษณ์และใช้ในการ
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ปฏิบัติการพยาบาลของวิชาชีพพยาบาลตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาด 

เป็นระเบียบของพยาบาลจึงเป็นสิ่งจำาเป็นโดยการเริ่ม

ต้นฝึกฝนและปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา     

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

มีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข  

โดยจดัการเรยีนการสอนทางดา้นสขุภาพใหแ้กน่กัศกึษา

พยาบาล ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆ ตาม

นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ ในปกีารศกึษา 2553 

มีนักศึกษาพยาบาลทั้งสิ้นจำานวน 662 คน(กลุ่มงาน

วิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 

2553) กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแบบเรียนรวม

กัน แบ่งออกเป็น 4 ชั้นปี มีการจัดบริการหอพักให้แก่

นกัศกึษารวมทัง้หมด จำานวน 5 อาคาร จำานวน 127 หอ้ง  

แต่ละห้องมีนักศึกษาอาศัยอยู่ห้องละ 5-6 คน ในช่วง

กลางเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2553 ทีผ่า่นมา วทิยาลยัพยาบาล

บรมราชชนน ีนครราชสมีา ไดป้ระสบกบัปญัหาอทุกภยั  

มีนำ้าท่วมขังเป็นเวลานานเกือบ 2 สัปดาห์ ทำาให้สภาพ

อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยฯ มีการ

ชำารดุ เสยีหาย ไมส่ะอาด ไมส่วยงาม การตรวจประเมนิ

หอพกันกัศกึษาโดยผูว้จิยัและอาจารยท์ีอ่ยูเ่วรประจำาวนั

พบว่า นักศึกษา มีการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวไว้มากเกิน

ความจำาเป็น ไม่จัดเก็บเอกสาร เสื้อผ้า สิ่งของให้เป็น

ระเบียบ ทิ้งเศษอาหาร ขยะไว้ในห้องพัก ไม่ทำาความ

สะอาดห้องพัก ทำาให้มีฝุ่นละออง มีสัตว์พาหะนำาโรค 

เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ และหนู อาศัยอยู่ ทำาให้

เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ติดต่อจากการอยู่อาศัยรวมกัน

ภายในหอพกั โดยพบนกัศกึษามอีาการเจบ็ปว่ยดว้ยโรค

ไขห้วดัใหญส่ายพนัธ ์2009 จำานวน 38 ราย โรคอจุจาระ

รว่ง จำานวน 45 ราย และโรคไขเ้ลอืดออกจำานวน  8 ราย 

นักศึกษาเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก จำานวน 1 ราย 

(งานสวัสดิการสุขภาพนักศึกษา, 2553)     

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับการดูแล

ความสะอาดและสิง่แวดลอ้มของหอพกั โดยนำาแนวคดิ

ทฤษฎีพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคมของเซียร์ 

(Sears’ Social Learning Theory)  มาเปน็กรอบแนวคดิ

ในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ใช้เทคนิคการให้ข้อมูลย้อน

กลับ (feedback) เป็นเครื่องมือประเมินผล ติดตามดู

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่จะชว่ยให้

อาคารสถานที ่และสิง่แวดลอ้มหอพกันกัศกึษาสะอาด 

เป็นระเบียบ สวยงาม น่าอยู่ ไม่เป็นแหล่งสะสมของ

เชื้อโรค ช่วยปลูกฝังจิตสำานึก และนิสัยที่ดีด้านการ

ดูแลความสะอาด และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ของวิชาชีพพยาบาล ส่งผลต่อการนำาสิ่ง

แวดล้อมที่ดีเป็นเครื่องเยียวยา ดูแลรักษาตนเอง ผู้ป่วย  

และสังคมให้มีสุขภาพอนามัยภาพดี ตามเจตนารมย์

ของมิสฟลอเรนซ์  ไนติงเกล ในอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป    

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 ศึกษาผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการ

ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส  หอพักของนักศึกษาพยาบาล   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา

ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในนักศึกษาพยาบาล 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 

4  ที่กำาลังศึกษาและอาศัยอยู่ในหอพักสังกัด  วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  ระหว่างเดือน  

พฤศจิกายน 2553 ถึง เดือนมีนาคม 2554 เท่านั้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ผูว้จิยัไดน้ำาแนวคดิทฤษฎพีฒันาพฤตกิรรมการ

เรียนรู้ทางสังคมของเซียร์ส  (Sears’ Social Learning  

Theory) (Sears, 1951) มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยั คอื การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเปน็สิง่เรา้  (Stimulus :  

S) และเกดิปฏกิริยิาการตอบสนอง (Response: R) คอืการ

ปฏบิตักิจิกรรม 5ส หอพกัของนกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยั
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พยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา ทำาให้เกิดผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมหอพัก

นักศึกษาในทางที่ดีขึ้น จนเกิดความเคยชินและติดเป็น

นสิยัหากมกีารปฏบิตัซิำา้อยา่งตอ่เนือ่ง ดงัแสดงในรปูภาพ

■ ผลการปฏบิตักิจิกรรม 5 ส 

หอพัก

  ครั้งที่ 1 

  ครั้งที่ 2 

  ครั้งที่ 3 ........

■ ความเคยชิน ติดเป็นนิสัย

 …………………..

■ การปฏบิตักิจิกรรม 5 ส ใน

หอพักของนักศึกษา

 (Response : R)

  ครั้งที่ 1 (R1)

  ครั้งที่ 2 (R2)

  ครั้งที่ 3 (R3)........

การให้ข้อมูลย้อนกลับ

(Information Feedback)

(Stimulus : S)

■ ทางบวก ได้แก่ ให้ข้อมูล

ที่ถูกต้อง ชมเชย ให้กำาลัง

ใจ สนับสนุนปัจจัยเอื้อ ให้

รางวัล ช่วยแก้ไขปัญหา

■ ทางลบ ไดแ้ก ่ตกัเตอืน แจง้

เงื่อนไข ผลกระทบ บท

ลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติ

  ครั้งที่ 1 (S1)

  ครั้งที่ 2 (S2)

  ครั้งที่ 3 (S3).........

คำาจำากัดความที่ใช้ในการวิจัย
 การให้ข้อมูลย้อนกลับ หมายถึง  การให้ข้อมูล

การปฏบิตักิจิกรรม 5ส หอพกั การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทัง้

ทางบวกและทางลบให้แก่นักศึกษารายห้องทันทีหลัง

การประเมินติดตามการปฏิบัติกิจกรรมละครั้ง ข้อมูล

ย้อนกลับทางบวก ได้แก่ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชมเชย ให้

กำาลงัใจ สนบัสนนุปจัจยัเอือ้ เชน่ อปุกรณท์ำาความสะอาด 

ถงุขยะบนัไดฯลฯ ใหร้างวลั ชว่ยแกไ้ขปญัหา ขอ้มลูยอ้น

กลับทางลบ ได้แก่ การตักเตือน  แจ้งเงื่อนไข ผลกระทบ 

บทลงโทษ กรณีพบว่าไม่ปฏิบัติ เป็นต้น 

 การปฏิบัติกิจกรรม 5ส หมายถึง กิจกรรม 

หรือการกระทำากิจกรรมของนักศึกษาตามหลักการ 

และเทคนคิ 5 ส ทกุกจิกรรม ไดแ้ก ่หลกัการการสะสาง 

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย  ในหอพัก

นกัศกึษา ซึง่ประเมนิโดยการสงัเกตพฤตกิรรมตามแบบ

ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 นกัศกึษาพยาบาล หมายถงึ นกัศกึษาพยาบาล  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 

4 ที่กำาลังศึกษาอยู่ใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสีมา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือน

มีนาคม 2554
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง  

(quasi- experimental  research ) ชนดิหนึง่กลุม่วดัหลาย

ครั้ง (one group  time  series  design) ทำาการศึกษาที่ 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี นครราชสมีา ระยะเวลา

การศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคม พ. ศ. 2553 ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2554  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร  ไดแ้ก่นกัศึกษาพยาบาล หลกัสูตร

พยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ป ี1, 2, 3 และ 4  ของวทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ที่อยู่ในหอพัก

สังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

ปีการศึกษา 2553 จำานวน 5 อาคาร แบ่งออกเป็น 127 

ห้อง ซึ่งมีนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีอาศัยอยู่ รวม

ทั้งหมดจำานวน 662 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้รับการเลือก

แบบเจาะจง (purposive sampling technique) โดย

เป็นนักศึกษาพยาบาลที่กำาลังศึกษาและพักอาศัยอยู่ใน

อาคารหอพักในช่วงเวลาการศึกษาวิจัย คือ ระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือน มีนาคม 2554 คือ 

จำานวน 5 อาคาร แบง่ออกเปน็ 93 หอ้ง มนีกัศกึษาอาศยั

อยู่ห้องละ 5-6 คน รวมทั้งหมด  จำานวน  471 คน   

 การพิทักษ์สิทธิผู้ร่วมวิจัย

 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้ที่

จะเข้าร่วมโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและยินยอม

เขา้รว่มโครงการดว้ยวาจา  อนญุาตใหส้อบถาม  สงัเกต  

สนทนาและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง  

บอกถึงการปกปิดความลับของผู้เข้าร่วมโครงการ  

เคารพในสทิธ ิใหอ้สิระการออกจากการวจิยัเมือ่ใดกไ็ด ้ 

ข้อมูลของผู้ร่วมวิจัยทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  จะนำา

เสนอโดยภาพรวม ไม่ถูกเปิดเผยชื่อและนามสกุลจริง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

 1. แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส 

หอพักของนักศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบตรวจ

สอบรายการ (check lists) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ชื่ออาคาร ชั้นที่ ชื่อ

ห้อง วันที่ วัน เวลา และชื่อผู้ประเมิน ส่วนที่ 2 ข้อมูล

รายการประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของนักศึกษา 

จำานวน 20 ข้อ การปฏิบัติกิจกรรมตามรายการผ่าน

เกณฑแ์ตล่ะขอ้ให ้1 คะแนน ไมผ่า่นเกณฑ ์ให ้0  คะแนน 

กำาหนดเกณฑ์การตัดสินแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ได้

คะแนนระหวา่ง 15-20 คะแนนถอืวา่  มกีารปฏบิตัอิยูใ่น

เกณฑก์ารปฏบิตัดิแีลว้ ไดค้ะแนนระหวา่ง 0-14 คะแนน 

ถือว่ามีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ยังต้องปรับปรุง   

 2. แบบการให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นคำาถาม

ปลายเปิดทั้งหมดจำานวน 5 ข้อ เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับ

การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ได้แก่ ด้านการสะสาง 1 ข้อ 

ด้านความสะดวก 1 ข้อ ด้านความสะอาด 1 ข้อ ด้าน

สุขลักษณะ 1 ข้อ และด้านการสร้างนิสัย 1 ข้อ แต่ละ

ข้อ มีข้อคำาตอบย่อย 2 ข้อ คือข้อย่อยที่ 1 คือ สิ่งที่ตรวจ

พบขณะตรวจประเมนิ ขอ้ยอ่ยที ่2 คอื  ขอ้มลูยอ้นกลบั 

หรือข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 การหาความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา (Content  

validity) แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส หอพัก   

แบบการให้ข้อมูลย้อนกลับ ตรวจสอบโดยจากผู้ทรง

คุณวุฒิจำานวน 3ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณด้านการ

พยาบาล 1 ท่าน ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการ

ทำากิจกรรม 5 ส 1 ท่าน และด้านการศึกษา 1 ท่าน หลัง

จากนั้นผู้วิจัยนำาเครื่องมือที่สร้างขึ้น มาปรับปรุงแก้ไข

ใหม่ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ    

 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) หาค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสังเกตการปฏิบัติกิกรรม 5ส โดยนำา

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ที่สร้างขึ้น ไป

ทดลองสงัเกตรว่มผูป้ระเมนิ จำานวน 1 คน การสงัเกตจะ

กระทำาพร้อมๆ กัน แต่แยกกันประเมิน หลังจากนั้นนำา

คะแนน ทัง้สองชดุมาคำานวณหาคา่ความเชือ่มัน่ของการ
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สังเกต โดยคำานวณตามสูตรการหาค่าความเชื่อมั่นของ

การสงัเกต ไดค้วามสอดคลอ้งของการสงัเกตมคีา่เทา่กบั 

1 หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั โดย

นำาแบบบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับไปทดลองใช้กับ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีที่ 1,2, 

3และ4 จำานวน 30 คนหลังจากนั้นนำามาปรับปรุงแก้ไข  

ก่อนนำาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรม 

5 ส หอพัก ของนักศึกษา ก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ โดย

ให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม 5 ส หอพักของตนเอง ทั้ง

ภายในและภายนอกหอพักทุกห้องและทุกอาคาร ใน

วันพุธสัปดาห์ที่ 4 เวลา 13.00-16.00 น. ของเดือน 

ธันวาคม 2553 หลังจากนั้นผู้วิจัยและคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส หอพัก 

ของนักศึกษารายห้องตามแบบสังเกตกิจกรรมที่ผู้

วิจัยสร้างขึ้นและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำาหนด เก็บ

รวบรวมข้อมูลไว้เป็นพื้นฐานก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ       

 2. หลงัใหค้ะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ผูต้รวจ

ประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษารายห้อง โดย

การสนทนากบักลุม่ตวัอยา่งวา่มกีจิกรรมทีป่ฏบิตัไิมถ่กู

ต้อง หรือไม่ปฏิบัติ สิ่งที่ต้องการปรับปรุงหรือไม่ ชี้ให้

เห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุง ซักถามเหตุผล ปัญหา

อุปสรรค และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นรายบุคคลและ

รายกลุม่ตามหอ้งพกัแตล่ะหอ้ง และบนัทกึขอ้มลูลงใน

แบบให้ข้อมูลย้อนกลับ  

 3. เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรม  

5 ส หอพัก ของนักศึกษา หลังให้ข้อมูลย้อนกลับ ครั้งที่ 

1, 2 และ 3 โดยให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม 5 ส หอพัก

ของตนเอง ทั้งภายในและภายนอกหอพักทุกห้องและ

ทุกอาคาร ในวันพุธสัปดาห์ที่ 4 เวลา 13.00 -16.00 น. 

ของเดือน มกราคม  กุมภาพันธ์ และมีนาคม  2554 หลัง

จากนั้น ผู้ตรวจประเมินให้คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม 

5 ส หอพัก ของนักศึกษา หลังทำากิจกรรม 5 ส ในเดือน 

มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2554 โดยประเมินการ

ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส หอพักของนักศึกษารายห้อง   ตาม

แบบประเมินที่สร้างขึ้นและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่

กำาหนด  พรอ้มทัง้ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแกน่กัศกึษา หลงัการ

ประเมินทุกครั้ง เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลผลการ

ประเมิน และนำาไปข้อมูลไปปรับปรุงในการทำากิจกรรม 

5ส หอพัก และรับการตรวจประเมินในครั้งต่อไป 

 4. ติดประกาศผลคะแนนการทำากิจกรรม 

5 ส หอพกั รายหอ้ง และรายหอพกัแตล่ะครัง้  ประกาศ

หมายเลขห้องที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล  

ใหน้กัศกึษา  อาจารย ์คณะกรรมการ และผูบ้รหิารวทิยา

ลยัฯ ทราบโดยการตดิประกาศ   เพือ่นำาผลการปฏบิตัไิป

พิจารณาปรับปรุง 

 5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมา

วิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ข้อมูลทั่วไปการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

 2. เปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติกิจกรรม 

5 ส หอพักของนักศึกษาก่อนและหลังให้ข้อมูลย้อน

กลับครั้งที่ 1, 2 และ 3 ห่างกัน ครั้งละ 1 เดือน โดยการ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA)  

 3. ทดสอบสัดส่วนห้องพักที่ได้คะแนนอยู่

ในเกณฑท์ีม่กีารปฏบิตัดิแีลว้ และยงัตอ้งปรบัปรงุ ดว้ย

สถิติไคสแคว์ (Chi- square)

 4. ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย ปัญหา 

อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของนักศึกษา  

ข้อมูลผลการให้ข้อมูลย้อนกลับในการปฏิบัติกิจกรรม  

5 ส ของนักศึกษา วิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มและ

วิเคราะห์เนื้อหา  (Content   analysis)
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ผลการวิจัย
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญงิ รอ้ยละ 88.5 ศกึษาอยูใ่นชัน้ปทีี ่1 รอ้ยละ 29.5  

ชัน้ปทีี ่2 รอ้ยละ 23.6  ชัน้ปทีี ่3 รอ้ยละ 28.2 และชัน้ปทีี ่

4 รอ้ยละ 18.7 สถานทีป่ฏบิตักิจิกรรม 5 ส ประกอบดว้ย 

อาคารหอพักจำานวน 5 หลัง มีห้องพักทั้งหมด จำานวน 

93 ห้อง มีนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 2  จำานวน 98 คน  

รับผิดชอบทำากิจกรรม 5 ส อาคารหอพักหลังที่ 3 

นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 จำานวน 125 คน  รับผิดชอบทำา

กจิกรรม 5 ส อาคารหอพกัหลงัที ่4 นกัศกึษาหญงิชัน้ปี

ที ่3 จำานวน 120 คน รบัผดิชอบทำากจิกรรม 5 ส  อาคาร

หอพักหลังที่ 5 นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 4 จำานวน 74 คน 

รับผิดชอบทำากิจกรรม 5 ส อาคารหอพักหลังที่ 9 และ

นักศึกษาชายชั้นปีที่ 1-4 จำานวน 54 คน รับผิดชอบทำา

กิจกรรม 5 ส อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี นครราชสีมา

ตารางที ่1   คะแนนการปฏบิตักิจิกรรม 5ส หอพกัของนกัศกึษา กอ่นและหลงัใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ครัง้ที ่1, 2 และ 3                 

ครั้งที่ประเมินการปฏิบัติ

กิจกรรม 5ส
จำานวนห้อง

คะแนน (เต็ม 20คะแนน)

Rang SD

ก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ 93 20 11.22 6.19

หลังให้ข้อมูลย้อนกลับ

       ครั้งที่ 1 93 19 13.83 5.11

       ครั้งที่ 2 93 19 13.78 4.92

       ครั้งที่ 3 93 18 14.13 5.06

 จากตารางที่  1 พบว่า คะแนนการปฏิบัติ

กจิกรรม 5ส หอพกัของนกัศกึษา กอ่นและหลงัใหข้อ้มลู

ย้อนกลับครั้งที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 11.22, 13.83, 13.78, 

14.13 คะแนน จากคะแนน เต็ม 20 คะแนน ตามลำาดับ  

ตารางที่ 2 จำานวนและรอ้ยละของหอ้งพกัในแตล่ะอาคารทีไ่ดร้บัการประเมนิกจิกรรม 5 ส จำาแนกตามผลการ

  ประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติ

เกณฑ์การประเมิน

 

ก่อนให้ข้อมูลย้อนกับ หลังให้ข้อมูลย้อนกับ

ครั้งที่ 1 ครั้งที่2 ครั้งที่3

จำานวน  

ห้อง

ร้อยละ จำานวน

ห้อง

ร้อยละ จำานวน

ห้อง

ร้อยละ จำานวน

ห้อง

ร้อยละ

ปฏิบัติดีแล้ว  (15-20 คะแนน) 35 37.6 57 61.3 54 58.1 48 51.6

ยังต้องปรับปรุง (0-14 คะแนน) 58 62.4 36 38.7 39 41.9 45 48.4

รวม 93 100.0 93 100.0 93 100.0 93 100.0
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 จากตารางที่ 2  พบว่า จำานวนห้องพักที่มี

คะแนนการปฏิบัติดีแล้ว (15-20 คะแนน) ก่อนและ

หลังให้ข้อมูลย้อนกลับครั้งที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับร้อย

ละ  37.6, ร้อยละ 61.3 ร้อยละ 58.1 และ ร้อยละ 51.6 

ตามลำาดับ จำานวนห้องพักที่มีคะแนนการปฏิบัติที่ยัง

ต้องปรับปรุง (0-14 คะแนน) ก่อนและหลังให้ข้อมูล

ย้อนกลับครั้งที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ ร้อยละ 62.4 ร้อยละ 

38.7 ร้อยละ 41.9  และ ร้อยละ 48.4 ตามลำาดับ    

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส หอพักนักศึกษาก่อนและหลังให้

  ข้อมูลย้อนกลับครั้งที่ 1, 2  และ  3  

คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม5ส 

หอพัก

Sum of Squares df Mean 

Square

F Sig.

ระหว่างกลุ่ม 515.230 3 171.743 6.003 .001

ภายในกลุ่ม 10528.449 368 28.610

รวม 11043.679 371

 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนการปฏิบัติ

กิจกรรม 5ส หอพักของกลุ่มตัวอย่างหลังให้ข้อมูล 

ยอ้นกลบั ครัง้ที ่1, 2 และ 3   แตกตา่งจากกอ่นใหข้อ้มลู

ย้อนกลับอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001   

ตารางที่ 4   เปรียบเทียบสัดส่วนของห้องพักนักศึกษาที่ได้คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส หอพัก อยู่ในการ

                  ปฏิบัติดีแล้วและยังต้องปรับปรุง ก่อนและหลังให้ข้อมูลย้อนกลับครั้งที่ 1, 2  และ 3

เกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรม จำานวนห้อง (n=93) x2 P

ก่อน หลังครั้งที่ 1 หลังครั้งที่ 2 หลังครั้งที่ 3

ปฏิบัติดีแล้ว 35 57 54 48 9.939 <.05

ยังต้องปรับปรุง 58 36 39 45

 จากตารางที่ 4 พบว่า สัดส่วนของห้องพัก

นักศึกษาที่ได้คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส หอพัก 

อยูใ่นเกณฑก์ารปฏบิตัดิแีลว้  และอยูใ่นเกณฑท์ีย่งัตอ้ง

ปรบัปรงุหลงัใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ครัง้ที ่1, 2 และ 3   แตก

ต่างจากก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05   

 ความคิดเห็นของนักศึกษา ปัญหาอุปสรรค

และข้อเสนอแนะ  

 ความคิดเห็นของนักศึกษา นักศึกษาเห็นว่า   

กิจกรรม5 ส หอพัก เป็นกิจกรรมที่ดี ทำาให้หอพักมี

ความสะอาดเพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา

ช่วยกันทำาความสะอาดที่พักของตนเอง เก็บสิ่งของ

ที่ไม่จำาเป็นทิ้งไป ลดขยะในห้อง ทำาให้ห้องที่อาศัยอยู่

สะอาด เปน็ระเบยีบ สิง่แวดลอ้มและบรรยากาศภายใน

ห้องน่าอยู่ขึ้น ไม่สะสมเชื้อโรค โล่งโปร่งสบาย เหมาะ

แกก่ารอยูอ่าศยั ชว่ยปอ้งกนัการเปน็โรคเกีย่วกบัระบบ

ทางเดนิหายใจ เปน็การฝกึระเบยีบ รูจ้กัรบัผดิชอบ และ

การรักษาความสะอาดให้กับนักศึกษา ทำาให้วิทยาลัย 

น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจาก

โรคภัย ทำาให้ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯดีขึ้น เมื่อมี
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บุคคลภายนอกมองมา สิ่งของต่างๆ ภายในหอพักได้

รับการดูแล บำารุงรักษาเป็นอย่างดี หาง่าย ลดมลภาวะ

ที่ไม่ดี  นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น ทำาให้ภาพรวมดูดี 

ช่วยทำาให้หาของเจอ ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีฝุ่น

มดและ แมลง เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการรักษาความ

สะอาด มีอาการจามน้อยลง ทำาให้นักศึกษามีระเบียบ 

มีความสามัคคี รับผิดชอบ  ทำาให้ตื่นตัวเรื่องความ

สะอาดมากขึ้น มีการแบ่งหน้าที่กันทำาเป็นประจำาทุก

วัน   ทำาให้ห้องสะอาดไม่เจ็บป่วย ไม่มีภูมิแพ้    มีพื้นที่

ใช้สอยดี  ทุกคนทำาหน้าที่ได้ดี    คิดว่าจะตั้งใจทำาความ

สะอาดให้สะอาดที่สุด  นักศึกษาตั้งใจทำาความสะอาด

กันทุกคน  ชอบที่มีอาจารย์คอยตรวจสอบและชี้แนะ

ในการทำากิจกรรม       

 ปัญหาอุปสรรคพบว่า อุปกรณ์ทำาความ

สะอาดไม่เพียงพอ สภาพห้องพักมีขนาดเล็ก คับแคบ

ไม่สามารถแยกเตียงออกจากกันได้ พัดลม เพดาน มุ้ง

ลวด อยูส่งู ทำาความสะอาดลำาบาก การสง่ซอ่มอปุกรณ ์ 

เครื่องมือต่างๆ ล่าช้า ระยะเวลาในการดำาเนินกิจกรรม

น้อยเกินไป เนื่องจากนักศึกษาบางคน ต้องฝึกปฏิบัติ

งานในหอผู้ป่วยและในชุมชน ไม่ค่อยมีเวลากลับมาทำา

กิจกรรมร่วมกับเพื่อน

 ข้อเสนอแนะ ของนักศึกษา พบว่า  นักศึกษา 

อยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกอย่างต่อเนื่อง หรือ

อย่างน้อย 2 - 3 เดือน/ครั้ง เพราะทำาให้หอพักนักศึกษา

สะอาด น่าอยู่เพิ่มมากขึ้น ควรมีการตรวจประเมิน

บ่อยขึ้น เพราะทำาให้นักศึกษาทำากิจกรรมอย่างต่อ

เนื่อง ควรตรวจประเมินทุกสัปดาห์และก่อนกลับบ้าน

เพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยในการรักความสะอาดแก่

นักศึกษา ต้องการอุปกรณ์ทำาความสะอาดเพิ่ม เช่น 

ถุงขยะ  อุปกรณ์ทำาความสะอาด กระตุ้นให้นักศึกษา

ทำาความสะอาดและ เก็บของที่ไม่จำาเป็นทิ้ง อยากให้

อาจารย์ติดตามการปฏิบัติบ่อยๆ 

การอภิปรายผล
 ผลการวจิยัสามารถอภปิรายไดว้า่ กระบวนการ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีแบบแผน เป็นระบบ

สอดคล้องกับกิจกรรมการปฏิบัติ มีการนำาทฤษฎีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ ส่งผลต่อการ

เพิม่คะแนนการปฏบิตักิจิกรรม 5ส หอพกัของนกัศกึษา

หลังการให้ข้อมูลย้อนกลับ สอดคล้องตามทฤษฎี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนา

พฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคมของเซียร์ส  (Sears’ 

Social Learning Theory) คอื พฤตกิรรมการแสดงออก

ของคนหนึง่ๆ เปน็พฤตกิรรมทีเ่กดิจากเหตผุลทีต่อ่กนั

ไปเรื่อย ๆ อาจเป็นทั้งสาเหตุและผลของอีกพฤติกรรม

หนึ่งในลักษณะปฏิกิริยาลูกโซ่ (dyadic  interaction) 

การตอบสนองครั้งที่ 1 จะกลายเป็นสิ่งเร้าในครั้งที่ 2 

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อลดแรงขับพื้นฐาน พฤติกรรม

ทุกชนิดถ้าได้รับรางวัลจะเกิดซำ้าอีก  แต่ถ้าได้รับการ

ลงโทษพฤติกรรมนั้นจะหมดไป ตัวเสริมแรงจะช่วย

ลดแรงขับพฤติกรรม ทั้งแรงขับปฐมภูมิและแรงขับ

ทุติยภูมิ  การพัฒนาบุคลิกภาพวัดได้ดีที่สุดจากการก

ระทำาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) 

(พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์, 2551) ซึ่งในการศึกษาครั้ง

นี้ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกกรม 5 ส หอพักของ

ตนเอง  และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเปน็สิง่เรา้เพือ่กระตุน้ให้

นกัศกึษา เพือ่เกดิปฏกิริยิาการตอบสนองจำานวน 3 ครัง้  

การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัคอืใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งทัง้ทางบวก

และทางลบแก่นักศึกษา ทางบวก การให้ข้อมูลที่ถูก

ต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม ให้คำาแนะนำา ชี้แนะ 

บอกวิธีที่ควรปฏิบัติ กระตุ้น ให้กำาลังใจ สนับสนุน

ปจัจยัทีเ่อือ้อำานวยตอ่การปฏบิตั ิเชน่ ไมก้วาด แปรง นำา้

ยาทำาความสะอาด ถุงขยะ บันได นำ้าดื่ม นมสด เป็นต้น 

การให้ข้อมูลย้อนกลับทางลบ ได้แก่การบอกถึงบท

ลงโทษที่จะได้รับหากไม่มีการปฏิบัติ ได้แก่ การตัด

คะแนนความประพฤต ิหรอืงดใหพ้กัอยูใ่นหอพกั มกีาร

ให้รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ คำาชมเชยห้องพักที่มี
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การปฏบิตัอิยูม่คีะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีากอยา่งตอ่เนือ่ง 

เป็นผลทำาให้นักศึกษามีคะแนนการปฏิบัติกิจกรรม  

5 ส หอพักสูงขึ้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส หอพักของนักศึกษา โดยทำาให้

คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส หอพักของนักศึกษา

แตล่ะหอ้ง มคีะแนนสงูขึน้กวา่กอ่นใหข้อ้มลูยอ้นกลบั

อยา่งชดัเจน สอดคลอ้งตามผลการวจิยัของ  แฮทตีแ้ละ

ทิมเพอเลย์ (Hattie & Timperley, 2007) พบว่า การให้

ข้อมูลย้อนกลับ มีอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และผล

การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คะแนนที่

สูงขึ้นส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในหอพักนักศึกษาดี

ขึ้น  ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม

ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผู้เรียน เพราะสภาพแวดล้อมทุกอย่างมีอิทธิพล

ต่อจิตใจและพฤติกรรมของผู้ เรียน เป็นการเสริม

สร้างขวัญและกำาลังใจในการประกอบกิจกรรมการ

เรียนการสอน และการปฏิบัติงานของทุกคนในสถาน

ศึกษา  ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิด

ผลสำาเร็จทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตาม

วตัถปุระสงค ์ (มารสิา ธรรมมะ, 2545) แมว้า่ผลการวจิยั

ครัง้นีพ้บวา่  ยงัมจีำานวนหอ้งทีไ่ดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑท์ี่

ยังต้องปรับปรุงอยู่  ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนมี

ปัญหาอุปสรรคขณะปฏิบัติกิจกรรม เช่น การทำาความ

สะอาดพัดลม เพดาน มุ้งลวด ที่อยู่บนขอบหน้าต่างซึ่ง

สูงเกินไป จำาเป็นต้องใช้ความพยายาม หรือหาอุปกรณ์

ปีนป่ายขึ้นไปทำาความสะอาด ซึ่งนักศึกษาบางคนต้อง

ใชค้วามพยายามและความสามารถเฉพาะบคุคลทีแ่ตก

ตา่งกนัในการคดิดดัแปลงอปุกรณต์า่งๆ แทนบนัไดซึง่

มจีำานวนไมเ่พยีงพอ  เชน่ ใชโ้ตะ๊  เกา้อี ้หรอืใชว้ธิตีอ่ตวั

กันขึ้นไปทำาความสะอาด ทำาให้เห็นถึงความพยายาม  

ความตระหนัก  ความมุ่งมั่น และความสามัคคี ตลอด

จนสมัพนัธภาพอนัดงีามของนกัศกึษา ในการชว่ยเหลอื

ซึ่งกันและกันในการทำากิจกรรม เพื่อให้คะแนนผ่าน

ตามเกณฑท์ีต่อ้งการ สว่นนกัศกึษาบางหอ้งทีไ่มส่ะดวก   

หรอืยงัคดิวา่การทำาความสะอาดเพดาน พดัลม มุง้ลวด

ที่สูง เป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำาหรับตนเอง จึงละเลย

ไม่ทำาความสะอาด ทำาให้คะแนนการปฏิบัติยังไม่ผ่าน

ตามเกณฑ์ที่กำาหนด ปัญหาเกี่ยวกับการแยกเตียงนอน

ออกจากกัน เนื่องจากสถานที่คับแคบ ไม่สะดวกใน

การเข้าไปทำาความสะอาดไม่ได้นั้น นักศึกษาส่วนใหญ่

ตระหนกัถงึความจำาเปน็ของการแยกเตยีงนอนออกจาก

กนั เพือ่ปอ้งกนัการไอ การจามใสห่นา้กนั  ขณะพกัผอ่น 

ซึง่เปน็สาเหตขุองการเกดิโรคตดิตอ่ทางระบบทางเดนิ

หายใจในหอพัก สามารถแก้ไขโดยให้เพื่อนแต่ละคน 

ช่วยกันสะสางของใช้ส่วนตัวที่เกินความจำาเป็นออก

ไป ทำาให้มีช่องว่างระหว่างเตียง และมีพื้นที่ว่างมาก

พอสำาหรบัแยกเตยีง ทำาใหไ้ดค้ะแนนการปฏบิตัใินขอ้นี้

เพิม่ขึน้ แตกตา่งจากบางหอ้งยงัมขีอ้จำากดัในการสะสาง

ของใชท้ีม่กีารสะสมไวน้าน ทำาใหย้งัไมส่ามารถจดัเตยีง

แยกออกจากกันได้ ส่วนปัญหาอุปสรรคที่นักศึกษา

ไม่สามารถแก้ไขได้เอง เช่น การซ่อมแซมตู้เตียง มุ้ง

ลวด ผนัง เพดานที่ชำารุด ล่าช้า ผู้ตรวจประเมินได้นำา

เสนอข้อมูลต่อฝ่ายบริหารเพื่อดำาเนินการแก้ไขต่อไป 

นอกจากนี้อาจเป็นเพราะในช่วงเวลาของการประเมิน

หรือปฏิบัติกิจกรรม 5 ส หอพัก  นักศึกษาบางส่วน

ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย หรือออกฝึกปฏิบัติ

งานในชุมชน ทำาให้ไม่ได้กลับมาร่วมทำากิจกรรม 5 ส 

หอพักกับเพื่อน    

 อยา่งไรกต็ามผลการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทัง้ทาง

บวกและทางลบ  มกีารใหร้างวลั สนบัสนนุปจัจยัทีเ่อือ้

ตอ่การปฏบิตั ิ เปน็เหตทุีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมที่สูงขึ้นกว่าก่อนให้

ข้อมูลย้อนกลับ แสดงให้เห็นว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับ

ครั้งนี้ ทำาให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก มีความมั่นใจ

ในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส หอพักของตนเอง โดยมอง

เห็นผลของการปฏิบัติที่ชัดเจนจากความคิดเห็นของ
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ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557

นกัศกึษา คอื หอ้งพกัสะอาดและโลง่ขึน้ มคีวามสะดวก 

สบาย เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  มีสภาพน่าอยู่

มากขึน้ และเมือ่ปฏบิตักิจิกรรมผา่นไปเปน็เวลานานขึน้   

นักศึกษายิ่งมีประสบการณ์ เกิดความชำานาญ คุ้นเคย

กับการปฏิบัติกิจกรรม 5ส หอพัก มากขึ้น โดยเฉพาะ

เมื่อมีการปฏิบัติบ่อยครั้งขึ้นหรือต่อเนื่องทุกวัน จะติด

เป็นนิสัยที่ดีและยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นกระบวนการ

ให้ข้อมูลย้อนกลับในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส หอพัก

นักศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นแบบอย่างที่ดี หรือทางเลือก

หนึ่งสำาหรับการพัฒนานักศึกษาพยาบาล  ให้เป็นแบบ

อย่างทางสุขภาพที่ดี สอดคล้องตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของวิชาชีพพยาบาลและสังคม 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. อาคารหอพักและสิ่ งแวดล้อมของ 

วทิยาลยัฯ สะอาด เปน็ระเบยีบ เรยีบรอ้ย สวยงาม ไมเ่ปน็ 

แหล่งเพาะพันธุ์หนู แมลงวัน แมลงสาบ และสัตว์

พาหะนำาโรคติดต่ออื่นๆ ช่วยให้นักศึกษาพยาบาล ได้

รับความสะดวก สบายในการอยู่อาศัย ในหอพักที่เอื้อ

ตอ่การเรยีนรู ้สง่ผลใหม้สีขุภาพกาย จติใจและสงัคมทีด่ ี 

มีความปลอดภัยจากโรคติดต่อ หรืออันตรายต่างๆ ที่

อาจเกิดขึ้นจากความไม่สะอาด เป็นระเบียบ

 2. นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี นครราชสีมาทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการทำา

กจิกรรม 5 ส หอพกั กอ่ใหเ้กดิความรกั ความสามคัค ีมี

ความผกูพนัอนัด ีมคีวามภาคภมูใิจในสถาบนัการศกึษา 

ไดร้บัการปลกูฝงัจติสำานกึดา้นการสะสาง ความสะดวก 

การรักษาความสะอาด เป็นระเบียบ มีสุขลักษณะและ

สร้างนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหอพักตนเองและ

สถาบันการศึกษา 

 3. ไดข้อ้มลูพืน้ฐานดา้นการปฏบิตักิจิกรรม 

5 ส หอพักของนักศึกษา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค  เพื่อ

นำาไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาและ

ปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการหอพักนักศึกษา  

และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในระดับต่อไป   

 4. ได้รูปแบบงานวิจัยที่ทำาควบคู่ไปกับงาน

ประจำา (Routine to Research) ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

สำาหรบัสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ ทีม่บีรบิทคลา้ยคลงึกนั

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และ

พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาควบคู่กันไป   

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรสนับสนุนให้มีการปฏิบัติกิจกรรม  

5 ส หอพักและสนับสนุนปัจจัยเอื้ออำานวยต่อการ

ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส  ของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง                                                                                                                         

 2. กรณีวิจั ยซำ้ า ในลักษณะเช่นนี้  ควร

ออกแบบวจิยัโดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งเปน็  2  หรอื 3  กลุม่ 

มีการเปรียบเทียบผลการให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่าง

กลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงผลที่เกิดจากการจัดกระทำาหรือ

ผลจากการให้ข้อมูลย้อนกลับได้ชัดเจนขึ้น 

เอกสารอ้างอิง
กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสีมา. (2553). รายงานข้อมูลนักศึกษา

ปีการศึกษา 2553 [อัดสำาเนา]. นครราชสีมา: 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

คณะอนกุรรมการดำาเนนิงานกจิกรรม 5 ส หอพกันสิติ. 

(2553). โครงการ 5ส หอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2554, 

จาก www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/

rcu_flie_33.pdf 

งานสวสัดกิารสขุภาพนกัศกึษา. (2553). ขอ้มลูการเจบ็

ปว่ยนกัศกึษา [อดัสำาเนา]. นครราชสมีา:วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา.

พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์. (2551). ทฤษฎีจิตวิทยา

พัฒนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: แอคทีฟ

พริ้น.



79
The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima

Vol. 20 No. 1 January-June 2014

มนตรี แย้มกสิกร. (2551). มาตรฐานหอพักนักศึกษา

และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา .  กรุง เทพฯ: 

กระทรวงศึกษาธิการ.

มาริสา ธรรมะ (2545). ความพึงพอใจของนิสิตต่อ

สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

สารสนเทศสระแก้ว. วิทยานิพนธ์ปริญญาการ

ศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

เรณู สอนเครือ. (2552). แนวคิดพื้นฐานและหลักการ

พยาบาลเล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: ยุทธ

รินทร์การพิมพ์. 

วลีพร  ตัณฑพานิช. (2547). แนวทางพัฒนาการจัด

ระเบียบหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์

รังสิต. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์

ศาสตรมหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุปราณี  เสนาดิสัย, และวรรณภา  ประไพพานิช. 

(2551). การพยาบาลพื้นฐาน  แนวคิดและการ

ปฏิบัติ  (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: จุดทอง.

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). คู่มือ

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ระดบัอดุมศกึษา (พมิพค์รัง้ที ่6). กรงุเทพฯ: ภาพ

การพิมพ์. 

สำ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (2548). คู่มือ

การดำาเนินกิจกรรม 5ส. เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 

2554, จาก. http://www.jorpor.com/SA/5s.pdf

อัถนิสถ์  สุดแสวง. (2545). ประสิทธิผลในการดำาเนิน

โครงการ 5ส ในโครงการอุตสาหกรรมมาบตา

พุต กรณีศึกษาโรงแยกแกสธรรมชาติระยอง 

อำาเภอเมอืง จงัหวดัระยอง. วทิยานพินธป์รญิญา

ประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ, บณัฑติวทิยาลยั, 

มหาวิทยาลัยบูรพา.

Hattie, J., &Timperley, H. (2007 ). The Power of 

Feedback. Review of Educational Research, 

77(1), 81–112.

Sears, R. R. (1951). A theoretical  framework for 

personality  and  social behavior. American  

Psychologist, 6(9), 476–482.


