
แบบประเมนิ โครงการเตรยีมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบรกิาร 

ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2563 

 

เพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ  

โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลเกี่ยวกับความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในโครงการ  

ตาราง รวมค่าเฉลี่ยผลของระดับความพงึพอใจโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา ค่าเฉลี่ย( x) ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 4.51 มากที่สุด 

1.1 เนื้อหาการบรรยายครอบคลุมหัวขอ้เรื่อง 4.46 มาก 

1.2 ความชัดเจนในการอธบิายเน้ือหา 4.42 มาก 

1.3 เนื้อหามคีวามสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์โครงการ 4.60 มากที่สุด 

1.4 ความรูท่ี้ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ 4.54 มากที่สุด 

2. ด้านวทิยากร 4.52 มากที่สุด 

2.1 สามารถถ่ายทอด ความรู ้เนื้อหาไดเ้ขา้ใจ 4.42 มาก 

2.2 มีเทคนคิการบรรยายที่น่าสนใจ 4.60 มากที่สุด 
2.3 ความสามารถในการตอบปัญหา/ขอ้สงสัย 4.54 มากที่สุด 

3. ประเมนิด้านอุปกรณ์และสถานที่ 4.48 มาก 

3.1 ความเหมาะสมของการจัดสถานที่ และแสงสว่าง 4.36 มาก 
3.2 ประสิทธภิาพและความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ 4.60 มากที่สุด 

4. ประเมนิด้านการดำเนินการ (การบรกิาร ต้อนรับ) 4.38 มาก 

4.1 การต้อนรบัและการบรกิารของเจ้าหน้าที่ 4.54 มากที่สุด 

4.2 การประสานงานของเจ้าหน้าที่ 4.36 มาก 

4.3 การอำนวยความสะดวกของเจา้หนา้ที่ 4.08 มาก 

4.4 การให้คำแนะนำและการตอบขอ้ซักถามของเจ้าหนา้ที่ 4.54 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4 ด้าน 4.48 มาก 

 

 



 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเตรยีมความพร้อมการ

ขอตำแหน่งของพนักงานสายบรกิาร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทำการวเิคราะห์                

โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และนำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคำ

บรรยาย โดยมหีลักเกณฑ์ ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง    4.51 – 5.00  หมายถึง  พอใจในระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50  หมายถึง  พอใจในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 – 3.50 หมายถึง  พอใจในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง  พอใจในระดับพอใช้ 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถงึ  พอใจในระดับควรปรับปรุง 

ภาพรวม ค่าเฉลี่ยผลของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมการ

ขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ จากการประเมินผลของระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม

โครงการ อยู่ในระดับความพอใจ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.48 และเมื่อพิจารณาผลการประเมินใน

ด้านต่างๆ พบว่า ประเมินด้านวิทยากร มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ 4.52 รองลงมาคือ 

ประเมินด้านเน้ือหา มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.51 ประเมินด้านอุปกรณ์และสถานที่ มีระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ 4.48 และประเมินการดำเนินการ (การต้อนรับ บริการ) มีระดับความพึงพอใจน้อย

ที่สุดเท่ากับ 4.38 และพจิาณาเป็นประเด็นย่อยต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน   ได้ดังนี้ 

1. ประเมินด้านวิทยากร อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52 เมื่อพิจารณา      

เป็นรายประเด็นแล้วพบว่า มีเทคนคิการบรรยายที่น่าสนใจ มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดเท่ากับ 4.60 รองลงมา

คือ ความสามารถในการตอบปัญหา/ข้อสงสัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และ สามารถถ่ายทอดความรู้ 

เนื้อหาไดเ้ข้าใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่ากับ 4.42 

2. ประเมินดา้นเน้ือหา อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เมื่อพจิารณาเป็น

รายประเด็นแล้วพบว่า เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 

4.60 รองลงมาคือ ความรู้ที่ได้สามารถนำมาใช้ระโยชน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 ความชัดเจนในการ

อธบิายเนื้อหา มค่ีาเฉล่ียนอ้ยที่สุดเท่ากับ 4.42 

3. ประเมินด้านอุปกรณ์และสถานที่ อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายประเด็นแล้วพบว่า ประสทิธิภาพและความพรอ้มของโสตทัศนูกรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เท่ากับ 4.60 และความเหมาะสมของการจัดสถานที่และแสงสว่าง มค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 

4. ประเมินด้านการดำเนินการ (การบริการ ต้อนรับ) อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้วพบว่า การต้อนรับและการบริการของเจ้าหน้าที่ และ

การให้คำแนะนำและการตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.54 รองลงมาคือ              

การประสานงานของเจ้าหนา้ที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ การประสานงานของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉล่ีย

นอ้ยที่สุดเท่ากับ 4.08 

 

 



ข้อเสนอแนะ            

1. การเขยีนคู่มือการทำงาน 

2. เทคนคิการเขียนคู่มอืปฏิบัติงาน 

3. ขัน้ตอนการขอตำแหน่งสายบรกิาร มีอะไรบ้าง เรยีง 1 2 3 4 ตัง้แต่ตน้จนจบ 

4. การเขยีนคู่มอืปฏบิัติงาน และการเขยีนผลงานสังเคราะห์ 

5. ความชัดเจนเรื่องของตำแหน่ง 

6. คู่มอืการปฏบิัติงาน 

7. อยากใหมี้การจัดโครงการแบบนี้ อกี เพราะมปีระโยชน์ต่อผูเ้ข้ารว่มโครงการเป็นอย่างมาก 

8. การเขยีนคู่มือปฏิบัตกิาร 

9. การจัดทำคู่มอืปฏิบัติงาน 

10.การจัดทำคู่มือปฏบิัตงิาน 

11. การจัดทำคู่มอืปฏบิัตงิาน 

12.การจัดทำคู่มอืปฏบิัตงิาน 

13. การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปควรจัดเรื่องการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รูปแบบการจัดเป็นการจัดเชิง

ปฏิบัติการแบบครั้งน้ีดีมาก ส่วนวันและเวลาในการจัดงานควรตรวจสอบกับหลาย ๆ ฝ่าย เพราะงาน

ชนกันมากทำให้เจา้หน้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมไดต้ลอดระยะเวลาการจัดโครงการ และควรตรวจสอบกับ

ปฏิทินการศึกษาดว้ย เพราะช่วงที่จัดงานในครัง้น้ีตรงกับช่วงสอบกลางภาค ส่งผลให้เจา้หนา้ที่คณะตดิ

งานในเรือ่งของการสอบ และต้องเขา้ร่วมงานพะเยาวจิัยอกีงานหนึ่ง ขอให้ปรับปรุงในส่วนนี้ 


