
สรุปแบบประเมินผลการอบรม 
เรือง การพฒันาบุคลากรด้าน 5ส เพอืเพมิประสิทธิภาพในการให้บริการ 

วันศุกร์ท ี29 มีนาคม 2556  เวลา 8.30-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชัน 7 สาํนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 5ส จดัโครงการอบรมเรือง การพัฒนาบุคลากรด้าน 5ส เพือเพมิ

ประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือให้บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกียวกบัแนวคดิ

และการดําเนินงานกิจกรรม 5ส อยา่งถกูต้อง เกิดแรงบนัดาลใจในการทํา 5ส และสามารถนําความรู้ที

ได้รับไปประยกุต์ใช้ในการทํางาน สร้างมาตรฐานทีดีในการปฏิบตังิาน รวมทงัเพมิประสทิธิผลการทํางาน  

ตอบสนองการให้บริการด้านการเรียน การสอน การวิจยั อนัเป็นพนัธกิจของสํานกังานวิทยทรัพยากร 

 
2.  ขอบเขตของการประเมิน 
 ประชากรทีใช้ในการประเมนิผล คือ บคุลากรทีเข้าร่วมอบรมเรือง การพัฒนาบุคลากรด้าน 5ส 

เพือเพมิประสิทธิภาพในการให้บริการ จํานวน 100 คน   

 
3.  เครืองมือทใีช้ในการประเมิน 
 แบบประเมินผลการอบรม เรือง การพัฒนาบุคลากรด้าน 5ส เพือเพมิประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ ลกัษณะแบบประเมิน แบง่ออกเป็น 5 ระดบั คือ 

 5 หมายถงึ ความพงึพอใจ มากทีสดุ 

 4 หมายถงึ ความพงึพอใจ มาก 

 3 หมายถงึ ความพงึพอใจ ปานกลาง 

 2 หมายถงึ ความพงึพอใจ น้อย 

 1 หมายถงึ ความพงึพอใจ น้อยทีสดุ 

เกณฑ์การประเมินผล คือ 

 คา่เฉลียตงัแต ่ 4.50 ขนึไป หมายถงึ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มากทีสดุ 

 คา่เฉลียตงัแต ่ 3.50-4.49 หมายถงึ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก 

 คา่เฉลียตงัแต ่ 2.50-3.49 หมายถงึ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 คา่เฉลียตงัแต ่ 1.50-2.49 หมายถงึ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั น้อย 

 คา่เฉลียตํากวา่ 1.50   หมายถงึ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั น้อยทีสดุ 
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4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล    
1. แจกแบบประเมินผลให้ผู้ เข้าร่วมอบรม จํานวน 100 ชดุ ได้รับแบบประเมินผล คืน  72 ชดุ คดิ

เป็นร้อยละ 72  

2. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบประเมินทีได้รับคืนมาเพือวิเคราะห์ทางสถิต ิโดยใช้เครือง

คอมพิวเตอร์ 

 

ภาพท ี1  แสดงจํานวนร้อยละของแบบประเมินผลทีได้รับคืนและไมไ่ด้รับคืน 

 
 
 

5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางท ี1 แสดงคา่เฉลียความพงึพอใจในการอบรม เรือง  

การพัฒนาบุคลากรด้าน 5ส เพือเพมิประสิทธิภาพในการให้บริการ 

หวัข้อประเมนิ   คา่เฉลีย   ระดบัความพงึพอใจ  

 1. ความพงึพอใจในหลกัสตูร  3.33   ปานกลาง  

 2. ความพงึพอใจในวิทยากร  3.34   ปานกลาง  

 3. ความพงึพอใจเรืองอาหารและเครืองดืม  3.76   มาก  

 4. ความพงึพอใจในการได้รับประโยชน์  3.41   ปานกลาง  
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จากตาราง พบวา่ผู้ เข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจในเรืองอาหารและเครืองดืม มีคา่เฉลียสงูสดุ

เท่ากบั 3.76   รองลงมา คือ ความพงึพอใจในการได้รับประโยชน์มีคา่เท่ากบั  3.41 ความพงึพอใจใน

วิทยากรมีคา่เท่ากบั 3.34 และ ความพงึพอใจในหลกัสตูรมีคา่เทา่กบั 3.33 

 สรุปได้วา่การจดั เรือง การพฒันาบคุลากรด้าน 5ส เพือเพิมประสทิธิภาพในการให้บริการ ได้รับ

ความพงึพอใจในภาพรวมจากผู้ เข้าร่วมอบรมอยูใ่นระดบั ปานกลาง  

 

 

ภาพท ี2  แสดงผลการประเมินความพงึพอใจตอ่การอบรม เรือง  
การพัฒนาบุคลากรด้าน 5ส เพือเพมิประสิทธิภาพในการให้บริการ 
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ภาพท ี3  แสดงผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ เกียวกบัหวัข้ออบรม เรือง  
การพัฒนาบุคลากรด้าน 5ส เพือเพมิประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 พบวา่ก่อนเข้าอบรม ผู้ เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัหวัข้อทีอบรมในระดบั 3.15 และหลงั

การอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิมขนึเป็นระดบั 3.60 

หวัข้อการอบรมทีควรเพมิเตมิ 

1. 5 ส ในห้องสมดุ ไมใ่ช ่5 ส ในโรงงาน 

2. จดัอบรมแนว DIY ได้ลองทําจริงบ้าง ทีสามารถนํามาใช้ในทีทํางานได้ 

3. เชิญชวนให้โซนตา่ง ๆ ในสาํนกังานวทิยทรัพยากรสง่พืนทีทีแสดงให้เห็นถงึ 5ส เพือเพิมผลผลติ โดย

นําแนวคดิทีได้จากวทิยากร โดยอาจสง่ข้อมลูให้วทิยากรชว่ยดแูละให้คําแนะนํา (อาจมีรางวลัเลก็ ๆ 

น้อย ให้เพือเป็นกําลงัใจ) 

ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพมิเตมิ 

• หลกัสตูร 

1. ข้อมลูในการอบรมเยอะมาก อดัแนน่เกินไป 

2. ฟังอบรมแล้วรู้สกึวา่ทํายาก อยากให้มีความเป็นวชิาการน้อยกวา่นี และพดูคยุกนัถึง

ประสบการณ์ในการทําวา่เป็นอยา่งไรบ้าง มีปัญหาอะไร แก้ไขอยา่งไร 
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3. สนง.วทิยทรัพยากรเริม 5ส ในองค์กรมานานแล้ว ควรจดัหวัข้อทีเน้นพฒันาการมากกวา่นี เชน่ 

ปรับระบบ check list ทีเคยทํา และตอ่ยอดตอ่ไป มิใช่ปพืูนฐาน ทําให้เสียเวลามาก ๆ 1 วนัเตม็ ๆ 

สําหรับบคุลากรใหมเ่ป็นหน้าที วฒันธรรมของแตล่ะศนูย์ทีสร้างความเข้าใจในการให้ความรู้

กนัเอง เป็นปกตวิิสยั สว่นในระดบัสนง. ควรจดัอบรมทีพฒันา (R&D) เช่น ประยกุต์ 5ส กบั QA 

เพือการลดขนึตอนการทํางานให้เป็นความเชือมโยงหากนัได้ การตรวจสอบศนูย์ตา่ง ๆ เป็นไตร

มาส อยูใ่นมาตรฐานหรือไม ่

4. อยากฟังประสบการณ์ Best Practice มากกวา่ทฤษฎี เนือหาแนน่และหนกัเกินไป 

• ระยะเวลา 

1. การบรรยายใช้เวลานานเกินไป ประมาณ 3 ชม. นา่จะเหมาะสมกวา่ 

2. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมากเกินไป ควรจดัประมาณครึงวนั เนืองจากความสนใจของคนจะ

มีจํากดั (1-2 ชม.ตอ่เรือง)  

• วิทยากร 

1. วิทยากรเตรียมข้อมลูมามาก แตค่วามรู้ทีพวกเราจะนํามาปฏิบตัหิรือประยกุต์ใช้อาจจะได้ไมถ่งึ 

50% ของเนือหาความรู้ทีวทิยากรเตรียม 

2. การนําเสนอของวทิยากรยงัไมมี่ความนา่สนใจเทา่ทีควร 

3. ควรยกตวัอยา่งทีทําได้จริง ทนัสมยั 

4. วทิยากรควรรู้จกัเวลาด้วย เนือหาเยอะไป  

5. วทิยากรมีความรู้และมีเนือหาในการนําเสนอมาก ควรให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้มีสว่นร่วมในการ

อบรม มีกิจกรรมเชิงปฏิบตัจิะได้ไมต้่องฟังบรรยายอยา่งเดียว ทําให้รู้สกึเบอืได้  

6. วิทยากรควรมีเทคนิคในการนําเสนอทีมากกวา่นี เพราะบรรยากาศไมน่า่อบรม  slide หรือ 

multimedia ไมส่ามารถดงึดดูผู้ ฟังได้เลย 

7. วิทยากรไมรั่กษาเวลา พดูอยา่งเดียว ไมสื่อสารกบัผู้ ฟัง เหมือนสอนหนงัสอืเดก็  

• อืนๆ 

1. ขอให้กําลงัใจแก่กรรมการ 5ส ทกุทา่น 

2. ขอขอบคณุกรรมการ 5ส ทีสรรหาสงิดี ๆ มีประโยชน์ให้กบับคุลากร OAR 

3. ขอบคณุทีมกรรมการ 5ส ทีมีความตงัใจดีและพยายามจดักิจกรรมเชิญวิทยากรทีมีความรู้มา

อบรมให้บคุลากร 


