
 

 

สรุปผลการประเมินหลักสูตร “การสร้างพลังใจใส่ความสุขในงานบริการ” รุ่นที่ 1 

วันที่ 5 เมษายน 2561 

ห้องประชุม 232 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  ใช้ค่าสถิติร้อยละกับข้อมูลที่เป็นสถานภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  2.  ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับข้อมูลที่เป็นความพึง
พอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาอบรม และวิทยากร  ตลอดจนสภาพการจัดอบรม  โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 
   1.00 – 1.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   1.51 – 2.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   2.51 – 3.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   3.51 – 4.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   4.51 – 5.00   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 19 คน  รับแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรมกลับคืนมาจ านวน 16 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 84.21  ส่วนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เสนอตามล าดับของการประเมินผล  ซึ่ง
ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ าแนกตามสถานภาพผู้เข้ารับการอบรม 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 16 100.00 

    ชาย 8 50.00 

    หญิง 8 50.00 

อายุ 16 100.0 

    ต่ ากว่า 30 ปี 3 18.80 

    36 - 40 ปี 10 62.40 

    อายุ 46 ปีขึ้นไป 3 18.80 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 16 100.00 

    ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 6.30 

    ปริญญาตรี 9 56.30 

    ปริญญาโท 6 37.50 

ประเภทองค์การที่ท่านสังกัดในปัจจุบัน 16 100.0 

    ราชการ 8 50.00 

    รัฐวิสาหกิจ 3 18.80 

    บริษัทเอกชน 2 12.50 

    อ่ืน ๆ  3 18.80 

วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 16 100.00 

    เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จัดอบรม 12 75.00 

    เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 15 78.90 

    เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรม 6 37.50 

 
  จากตารางที่ 1   ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเพศชายและหญิงมีจ านวนเท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 
50.00  มีอายุ 36 - 40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.50 อายุต่ ากว่า 30 ปี และมีอายุ 46 ปีขึ้นไป       
มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 18.80 ส่วนมากจบการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 56.30  รองลงมา
คือระดับปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 37.50 ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.30  องค์การที่สังกัดส่วน
ใหญ่สังกัดราชการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาราชการ รัฐวิสาหกิจ และอ่ืน ๆ จ านวนเท่ากัน  คิดเป็น
ร้อยละ 18.80 วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จัดอบรมและ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรม 
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ตารางท่ี  2  แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพการอบรม 
 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค อีเมลล์ เป็นต้น 

4.00 0.89 มาก 

2. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการฝึกอบรมผ่านสื่อออฟไลน์ เช่น บันทึก
ข้อความ แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น 

3.50 1.15 ปานกลาง 

3. การประสานงานเรื่องต่าง ๆ ก่อนการจัดฝึกอบรม 4.25 0.58 มาก 
4. การลงทะเบียน การให้ค าแนะน าและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ เช่น แนะน า 4.19 0.83 มาก 
สถานที่ ก าหนดการ การเดินทาง เป็นต้น    
5. ชุดฝึกอบรม เช่น เอกสาร CD แบบทดสอบ กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม  3.81 0.98 มาก 
6. วิทยากรได้บูรณาการประสบการณ์ เทคนิคการน าเสนอ กิจกรรม ถ่ายทอด
เนื้อหาสู่ผู้เข้าอบรม 

4.63 0.50 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 2   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจสภาพการอบรม การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อีเมลล์ เป็นต้น  การประสานงาน
เรื่องต่าง ๆ ก่อนการจัดฝึกอบรม การลงทะเบียน การให้ค าแนะน าและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ เช่น แนะน า 
สถานที่ ก าหนดการ การเดินทาง เป็นต้น ชุดฝึกอบรม เช่น เอกสาร CD แบบทดสอบ กิจกรรมประกอบการ
ฝึกอบรม วิทยากรได้บูรณาการประสบการณ์ เทคนิคการน าเสนอ กิจกรรม ถ่ายทอดเนื้อหาสู่ผู้เข้าอบรม 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.00 4.25  4.19   3.81 และ 4.38) ยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน
การฝึกอบรมผ่านสื่อออฟไลน์ เช่น บันทึกข้อความ แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.50)   
 
ตารางท่ี  3   ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
    

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1. การต้อนรับ การอ านวยความสะดวกผู้เข้าอบรม การชี้แจงให้ค าปรึกษา 4.31 0.70 มาก 
ค าแนะน า ข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน    
2. มีมนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส การติดต่อประสานงาน ทั้งก่อน  4.50 0.63 มาก 
ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม    
3. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ  4.50 0.63 มาก 
แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม     
4. สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น 4.25 0.58 มาก 
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จากตารางที่ 3   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มี
มนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส การติดต่อประสานงาน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม การให้บริการ
ด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม และ
สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และการ
ต้อนรับ การอ านวยความสะดวกผู้เข้าอบรม การชี้แจงให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.31  4.50  4.50 และ 4.25) 
 
ตารางท่ี  4  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
    

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1. ความเหมาะสมของห้องประชุมโดยทั่วไป เช่น การจัดที่นั่ง แสงสว่าง เสียง 4.06 0.93 มาก 
อาคารสถานที่ เป็นต้น    
2. คุณภาพและปริมาณอาหารและเครื่องดื่ม 4.25 0.77 มาก 
3. มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ 4.13 0.72 มาก 

 
จากตารางที่ 4   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความเหมาะสมของห้องประชุมโดยทั่วไป เช่น การจัดที่นั่ง แสงสว่าง เสียง อาคารสถานที่ เป็นต้น คุณภาพ
และปริมาณอาหารและเครื่องดื่ม  มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.06  4.25  และ 4.13) 
 
 
ตอนที่  5  ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ    
    

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 
1. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ และอย่างมีคุณภาพ 4.50 0.52 มาก 

2. ตอบสนองต่อการขอรับบริการได้รวดเร็ว 4.38 0.50 มาก 

 
จากตารางท่ี 5   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ได้รับ

บริการตรงตามความต้องการ และอย่างมีคุณภาพ   ตอบสนองต่อการขอรับบริการได้รวดเร็ว  และความพึง
พอใจที่ท่านได้รับในภาพรวมจากการอบรมหลักสูตรนี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.50 และ 4.38) 
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ตารางท่ี 7 แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
 

หัวข้อ 

การสร้างพลังความคิดบวก
สร้างคุณค่าและพลังใจผู้

ให้บริการ/ศิลปะการให้บริการ
อย่างมีความสุข การแก้ปัญหา

และคุณภาพบรกิารฯ 
อ.วิยะดา วรธนานันท์ 

x  S.D. 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม 4.46 0.55 

1.1 ความรู้ตามหัวข้อวิชาที่ทา่นมีอยู่ก่อนการฝึกอบรม 3.44 1.21 

1.2 ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมหลังจากการฝึกอบรม 4.31 0.48 

1.3 เนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละหัวข้อมีความครอบคลุม 4.38 0.50 

1.4 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรม 4.19 0.75 

1.5 ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ในการปฏบิัติงาน 4.81 0.40 

2. ความคิดเห็นส าหรับวิทยากรบรรยาย 4.49 0.61 

2.1 บุคลิกภาพเหมาะสม 4.75 0.45 

2.2 การเร้าความสนใจและการสร้างบรรยากาศ 4.50 0.63 

2.3 ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู ้ 4.63 0.50 

2.4 สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.25 0.58 

2.5 การเปิดโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.31 0.87 
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จากตารางที่ 7   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่  มีความรู้ก่อนการอบรมในหัวข้อ การสร้างพลังความคิด
บวกสร้างคุณค่าและพลังใจผู้ให้บริการ/ศิลปะการให้บริการอย่างมีความสขุ การแก้ปัญหาและคุณภาพบริการฯ ในระดับปาน
กลาง ( x = 3.44)  หลังการฝึกอบรมได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับมาก ( x = 4.31)  เนื้อหาที่
น าเสนอครอบคลุมเรื่องที่บรรยายอยู่ในระดับมาก ( x = 4.38)  ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรมอยู่
ในระดับปานกลางถึงมาก ( x = 4.19)  การน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.81)  สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาการวางแผนการสร้าง
ข้อสอบอยู่ในระดับมาก  ( x = 4.46) 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  วิทยากรมีบุคลิกภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
( x  =  4.75)  มีความสามารถในการเร้าความสนใจและการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 
( x = 4.50)  มีความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.63)  สื่อ
ประกอบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม  อยู่ในระดับมาก ( x =  4.25)  รวมทั้งการเปิดโอกาส
ซักถามและแสดงความคิดเห็นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31)  สรุปผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( x = 4.49) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


