
 

สรุปแบบประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day และ กิจกรรม 5ส ประจ ำปี 2557 

 

วันศุกร์ที่ 8 สิงหำคม 2557  

ณ ห้องประชุมชัน้ 7 ส ำนักงำนวทิยทรัพยำกร   จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

1. ขอบเขตของการประเมนิ 

ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินผล คือ บุคลากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม Big  Cleaning Day จ านวน 96 คน  

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมนิ 

แบบประเมินผลการจดักิจกรรม Big Cleaning Day และ กิจกรรม 5ส ประจ าปี 2557 ลกัษณะแบบประเมิน 

 แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แจกแบบประเมินผลใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 96 ชุด ไดรั้บแบบประเมินผล คืน 78 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.25 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินท่ีไดรั้บคืนมาเพื่อวเิคราะห์ทางสถิติ โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที ่1 แสดงร้อยละของแบบประเมนิความพงึพอใจทีไ่ด้รับคืน 

 

 

4. ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในการท ากจิกรรม Big Cleaning Day 2557 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2557 สามารถแสดงผลระดบัความพึงพอใจใน

ดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

 

 

 

 



ภาพที ่2 ภาพรวมในการจดักจิกรรม Big Cleaning Day 

 
จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจในภาพรวมการจดักิจกรรม Big Cleaning Day ส่วนใหญ่มีความพึงใจใน 

ระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.33 และ

ระดบั ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.33 

 

ภาพที ่3 การประชาสัมพนัธ์กจิกรรม Big Cleaning Day 

 

  จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจการประชาสมัพนัธ์กิจกรรม Big Cleaning Day ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ใน ระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 61.64 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.88 และระดบั 

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.48 

 



ภาพที ่4 แสดงความพงึพอใจระยะเวลาทีใ่ช้ในการท า Big Cleaning Day 

 

จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจระยะเวลาท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ใน ระดบั 

มาก คิดเป็นร้อยละ 55.84 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.87  ระดบั     

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.99 และระดบั นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 1.30 

 

ภาพที ่5 แสดงความพงึพอรูปแบบการจดักจิกรรม Big Cleaning Day 

 
 

จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจรูปแบบการจดักิจกรรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ใน ระดบั มาก คิดเป็น

ร้อยละ 52.56 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.18 และระดบั ปานกลาง คิด

เป็นร้อยละ 10.26  

 

 

 

 



 

ภาพที ่6 แสดงความพงึพอใจการอ านวยความสะดวกของกรรมการ 

 
จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจการอ านวยความสะดวกของกรรมการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ใน 

ระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 51.28 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.03 ระดบั 

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.41 และระดบั นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 1.28 

 

ภาพที ่7 แสดงความพงึพอใจสถานทีท่ีใ่ช้ในกจิกรรม 

 
จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจสถานท่ีท่ีใชใ้นกิจกรรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ใน ระดบั มาก คิดเป็น

ร้อยละ 51.28 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.03 และระดบั ปานกลาง คิด

เป็นร้อยละ 7.69 

 

 

 

 

 



 

ภาพที ่8 แสดงความพงึพอใจเร่ืองอาหารและ เคร่ืองด่ืม 

 
จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจเร่ืองอาหาร และเคร่ืองด่ืม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ใน ระดบั มาก คิด

เป็นร้อยละ 46.27 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.79 และระดบั ปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 11.94 

 

ภาพที ่9 แสดงความพงึพอใจในส่ือโสตทศัน์/อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

 
จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจส่ือโสตทศัน/์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ใน ระดบั 

มาก คิดเป็นร้อยละ 52.56 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.31 และระดบั 

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.13 

 

 

 



 

5. ความคดิเห็นต่อการจดักจิกรรม Big Cleaning Day ในปีต่อไป  

ภาพที ่10 รูปแบบการจดักจิกรรม Big Cleaning Day ในปีต่อไป 

 

53.25% กิจกรรมน ำเสนอผลงำน และลงพืน้ที่ท ำกิจกรรม 

คร่ึงวนั 

22% บรรยำยคร่ึงวนั และลงพืน้ที่ท ำกิจกรรมคร่ึงวนั 

14% ท ำกิจกรรม Big Cleaning และมีกำรตรวจเยี่ยมพืน้ที่ 

7%  ลงพืน้ที่ท ำกิจกรรม Big Cleaning ทัง้วนั 

4% อ่ืนๆ  

 -  กิจกรรมน ำเสนอฯ คร่ึงของคร่ึงวนั เวลำที่เหลือท ำ

กิจกรรม Big Cleaning Day 

- กิจกรรมน ำเสนอผลงำน 1/2 วนั และลงพืน้ที่ Big 

Cleaning + ตรวจเยี่ยมพืน้ที่ 1 1/2 วนั รวม 2 วนั 

 

6. ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในการท ากจิกรรม 5ส ในปี 2557  

ภาพที ่11 กจิกรรมจดัพืน้ทีท่ิง้อาหารและเคร่ืองด่ืมหน้าห้องอ่านหนังสือ 

 
จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจกิจกรรมจดัพ้ืนท่ีท้ิงอาหารและเคร่ืองด่ืมหนา้หอ้งอ่านหนงัสือ ส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจ ใน ระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 53.25 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 28.57 ระดบั ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.28 และระดบั นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 2.60 

 



 

ภาพที ่12 กจิกรรมแนะน าการหนีไฟ 

 
จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจกิจกรรมแนะน าการหนีไฟ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ใน ระดบั มาก คิด

เป็นร้อยละ 51.95 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.06  ระดบั ปานกลาง คิด

เป็นร้อยละ 10.39 และระดบั นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 2.60 

 

ภาพที ่13 โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ ช้ัน 1 

 
จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจโครงการปรับปรุงเคานเ์ตอร์บริการ ชั้น 1 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ใน 

ระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 51.28 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.64 และ

ระดบั ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.08  

 

 

 



ภาพที ่14 โครงการพฒันาระบบน าส่งหนังสือขึน้ช้ัน 

 
จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจโครงการพฒันาระบบน าส่งหนงัสือข้ึนชั้น ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ใน 

ระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 48.05 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.96 และ

ระดบั ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.99 

 

ภาพที ่15 การประชาสัมพนัธ์กจิกรรม 5ส ในปี 2557 

 

จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจการประชาสมัพนัธ์กิจกรรม 5ส ในปี 2557 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ใน 

ระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 53.25 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.47 และ

ระดบั ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.29 

 

 



ภาพที ่16 ภาพรวมของการด าเนนิกจิกรรม 5ส ในปี 2557 

 
จากภาพแสดงระดบัความพึงพอใจภาพรวมของการด าเนินกิจกรรม 5ส ในปี 2557 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 

ใน ระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 58.44 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด รองลงมา ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.36 

และระดบั ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.19 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

กจิกรรม 

1. ขอขอบคุณกรรมการ 5ส ทุกท่านท่ีท าใหกิ้จกรรมดี ๆ เช่นน้ีเกิดข้ึนท่ี OAR ซ่ึงแปลก แหวกแนว มีความสุขในการ

ด าเนินชีวติ ท่ีสามารถน า 5ส ไปใชไ้ด ้ขอบคุณค่ะ ขอใหมี้กิจกรรมอยา่งน้ีต่อไปนะคะ รักกรรมการทุกท่านคะ่ 

2. ขอขอบคุณทีมงาน 5ส กิจกรรมทุกอยา่งท่ีท ายอดเยีย่มคะ่ ขอใหจ้ดักิจกรรมและโครงการดีออกมาอีกเยอะนะคะ 

เป็นก าลงัใจใหที้มงานทุกคนคะ่ ช่วงเชา้ สั้น กระชบั ดีมาก ๆ ค่ะ สนุกมาก ๆ ค่ะ 

3. ช่ืนชมในการท างานของคณะกรรมการ 5ส การใหท้ าคลิปต่าง ๆ ท าใหผู้จ้ดัท าไดท้บทวน 5ส ดว้ยค่ะ 
4. ทีม 5ส ยอดเยีย่มมากค่ะ เก่งทั้งดา้นงานและกิจกรรมท่ีมีแตค่วามคิดสร้างสรรคดี์ ๆ สามารถท าหนา้ท่ี organizer ได้

อยา่งดีเลยค่ะ ดีใจท่ี OAR ของเรา มีทีมงาน 5ส ไดอ้ยา่งเขม้แขง็ 
5. ปชส. กิจกรรมจดัประกวด แต่เน่ิน ๆ อยากร่วมสนุก แต่ไม่มีเวลา/ เสนอจดัตลาดนดั OAR ช่วงเท่ียง ท่ีหอ้งอาหาร 

(เอาของมาแลกกนั) 
6. รางวลัน่าจะเยอะกวา่น้ี/ ดีมาก ไม่เครียดค่ะ/ ชมแบบสบายจะน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดค้ะ่ 
7. ควรน า Green Library มาเป็นประเด็นในการท า 5ส 
8. ถา้เราจะจดักิจกรรม 5ส ในวนัเกิดของ สนง. จะดูดีกวา่ไหมคะ จะไดใ้หว้นันั้นเป็นวนักิจกรรม ทั้งท าบุญ & 5ส จะ

ไดคุ้ม้ค่ากบัการปิดท าการ 1 วนั ฝากพิจารณาดว้ยค่ะ & ขอขอบคุณ กก. ทุกท่านท่ีสละเวลาจดักิจกรรมดี ๆ 
อ่ืนๆ  

 1. ค าชม - กรรมการทุกคนร่วมแรงร่วมใจกนัดี ประทบัใจ วา่แต่มีทะเลาะกนับา้งรึเปล่า? คงไม่มีนะ 
 2. สนุก ใส่ใจ ปลอดภยั ไปกบั 5ส 
 3. เป็นก าลงัใจใหก้รรมการ 5ส นะคะ 


