
สรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิานสํานักงานสเีขยีว 

“โครงการ Big Cleaning Day” 

สํานักสงเสริมและบริการวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

(ตุลาคม – พฤศจกิายน 2556) 

จากการประเมินโครงการ สํานักงานสเีขียว ของสํานกัสงเสรมิและบรกิารวชิาการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ (ตุลาคม – พฤศจกิายน 2556) และจากการแจกแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินโครงการดังกลาว กลุมเปาหมาย คอื คณาจารย บุคลากร นักศกึษา และประชาชนทั่วไป ที่มา

ตดิตอประสานงานกับสํานกัสงเสรมิและบรกิารวชิาการ จํานวน 160 คน สามารถสรุปผลการประเมิน

ได ดงันี้ 

 

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวเิคราะหขอมลู 

 X    แทน   คาเฉลี่ย 

 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ข้ันตอนการนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูล 

 ผลการสํารวจแบงออกเปน 3 ตอน คอื 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัโครงการ 

  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยระดบัความคดิเห็น 

ระดับความพึงพอใจ   คาเฉลี่ย 

  มากที่สุด   4.51-5.00 

  มาก        3.51-4.50 

  ปานกลาง   2.51-3.50 

  นอย    1.51-2.50 

  นอยที่สุด   1.00-1.50 

 

 



ผลการวเิคราะห 

ขอมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ตารางท่ี 1 สถานภาพของผูใหขอมูล จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 53 33.1 

หญิง 107 66.9 

รวม 160 100.0 

 จากตารางที่ 1 พบวา สถานภาพของผูใหขอมูล จําแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน 

รอยละ 66.9 รองลงมาคอืเพศชาย คิดเปนรอยละ 33.1 

 

ตารางท่ี 2 สถานภาพของผูใหขอมูล จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

18-20 ป 59 36.9 

21-30 ป 55 34.4 

31-40 ป 33 20.6 

41 ปข้ึนไป 8 8.1 

รวม 160 100.00 

 จากตารางที่ 2 พบวา สถานภาพของผูใหขอมูล จําแนกตามอาย ุสวนใหญคอื 18-20 ปคิดเปน 

รอยละ 36.9 รองลงมาคอื 21-30 ป คิดเปนรอยละ 34.4 และ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 20.6 

 

 



ตารางท่ี 3 สถานภาพของผูใหขอมูล จําแนกตามสถานะ 

อายุ จํานวน รอยละ 

อาจารย 42 26.3 

บุคลากร 22 13.8 

นักศกึษา 80 50.0 

ประชาชนทั่วไป 16 10.0 

รวม 160 100.00 

 จากตารางที่ 3 พบวา สถานภาพของผูใหขอมูลจําแนกตามสถานะ สวนใหญคือนักศึกษา               

คิดเปน รอยละ 50.0 รองลงมาคอื อาจารย คิดเปนรอยละ 26.3 และบุคลากร คิดเปนรอยละ 13.8 

ตอนท่ี 2 ความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

ตารางท่ี 4 ความคดิเห็นดานสถานท่ี 

รายการประเมนิ 

 

     คาเฉลี่ย 
ระดับความ

คดิเห็น 

1. ดานสถานท่ี    

1. การแบงแยกพื้นที่ใหเปนสัดสวนอยางชัดเจนตาม

ลักษณะการใชงาน เชน การจัดวางโตะทํางาน ตูเอกสาร 

การจัดเก็บแฟมเอกสาร เปนตน 

 

 

4.35 

 

มาก 

 

2. สถานที่เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและเพ่ิมพูนความรู 

รวมทัง้มีกลองรับความคิดเห็นและ/หรอืกระดานสนทนา 

 4.35 มาก 

 

3. บรเิวณที่ทํางานมีการระบายอากาศทีด่ ีอุณหภูมิ

เหมาะสม 

 

 

4.32 

 

มาก 

 

4. บริเวณที่ทํางานมีระบบแสงสวางเพียงพอ ตอการ

ทํางานหรอืทํากจิกรรม 

 4.26 มาก 

รวม  4.32 มาก 

 



จากตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวมดานสถานที่ ระดับความคิดเห็นของผูใหขอมูล อยูในระดับ

มากคิดเปนรอยละ 4.32  ซ่ึงสามารถจําแนกเปนรายขอเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 

ลําดับ ไดแก การแบงแยกพื้นที่ใหเปนสัดสวนอยางชัดเจนตามลักษณะการใชงาน เชน การจัดวางโตะ

ทํางาน ตูเอกสาร การจัดเก็บแฟมเอกสาร เปนตน และสถานที่เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและเพ่ิมพูน

ความรูรวมทั้งมีกลองรับความคิดเห็นและ/หรือกระดานสนทนา คิดเปนรอยละ 4.32 และบริเวณที่

ทํางานที่ระบบแสงสวางเพียงพอตอการทํางานหรอืทํากจิกรรม คิดเปนรอยละ 4.26 

ตารางท่ี 5 ความคดิเห็นดานสิ่งแวดลอม 

รายการประเมนิ 

 

     คาเฉลี่ย 
ระดับความ

คดิเห็น 

1. ดานสิ่งแวดลอม    

1. การประหยัดการใชสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา 

โทรศัพท เปนตน 

 

 

4.30 

 

มาก 

 

2. การประหยัดทรัพยากร เชน การแจงขาวสารผานทาง

ระบบอินเตอรเน็ต (E-mail,Facebook) แทนการใชกระดาษ 

การใชเครื่องพิมพรวมกัน เปนตน 

 4.49 มาก 

 

3. การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม เชน กระดาษ แฟมงาน 

ซองเอกสาร เปนตน 

 

 

4.70 

 

มากที่สุด 

 

4. การจัดซ้ือวัสดุสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ

พอเพียงตอการปฏิบัตงิาน 

 4.74 มากที่สุด 

รวม  4.56 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 5 พบวา ในภาพรวมดานสิ่งแวดลอม ระดับความคิดเห็นของผูใหขอมูล อยูใน

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.56  ซ่ึงสามารถจําแนกเปนรายขอเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด 3 ลําดับ ไดแก การจัดซ้ือวัสดุสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรอืพอเพียงตอการปฏิบัติงาน 

คิดเปนรอยละ 4.74 รองลงมาคอื การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม เชน กระดาษ แฟมงาน ซองเอกสาร 

เปนตน คิดเปนรอยละ 4.70 และการประหยัดทรัพยากร เชน การแจงขาวสารผานทางระบบ

อินเตอรเน็ต (E-mail,Facebook) แทนการใชกระดาษ การใชเครื่องพิมพรวมกัน เปนตน คิดเปนรอยละ 

4.49 

 

 



ตารางท่ี 6 ความคดิเห็นดานสังคม 

รายการประเมนิ 

 

     คาเฉลี่ย 
ระดับความ

คดิเห็น 

1. ดานสังคม    

1.การใหบรกิารดวยไมตรจีติ  

 

4.61 

 

มากที่สุด 

 

2.ความสัมพันธของบุคลากรภายในหนวยงาน  4.50 มาก 

 

3.การอนรุกัษวัฒนธรรมอันดงีาม เชน การไหว การพูด 

การแตงกาย เปนตน 

 

 

4.50 

 

มาก 

 

รวม  4.54 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 6 พบวา ในภาพรวมดานสังคม ระดับความคิดเห็นของผูใหขอมูล อยูในระดับมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 4.54  ซ่ึงสามารถจําแนกเปนรายขอเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 

ลําดับ ไดแก การใหบรกิารดวยไมตรจีติ คิดเปนรอยละ 4.61 รองลงมาคอื  ความสัมพันธของบุคลากร

ภายในหนวยงาน และการอนุรักษวัฒนธรรมอันดีงาม เชน การไหว การพูด การแตงกาย เปนตน คิด

เปนรอยละ 4.50 

 

ตารางท่ี 7 ความคดิเห็นดานคุณภาพชีวติ 

รายการประเมนิ 

 

     คาเฉลี่ย 
ระดับความ

คดิเห็น 

1. ดานคุณภาพชีวติ    

1.สุขภาพกายและสุขภาพจติของบุคลากรอยูในเกณฑปกติ  

 

4.36 

 

มาก 

 

2.ความปลอดภัยในการทํางาน  4.41 มาก 

 

รวม  4.39 มาก 

 



จากตารางที่ 7 พบวา ในภาพรวมดานคุณภาพชีวิต ระดับความคิดเห็นของผูใหขอมูล อยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.39 ไดแก ความปลอดภัยในการทํางาน คิดเปนรอยละ 4.41 รองลงมาคือ  

สุขภาพกายและสุขภาพจติของบุคลากรอยูในเกณฑปกต ิคิดเปนรอยละ 4.36 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 1. ถาขยายสถานที่ทํางาน และแบงเปนสัดสวนจะดมีาก 

 2. อยากใหมีคอมพิวเตอร และเครื่องปริ้นเตอรสวนกลางเพื่อบริการอาจารย และนักศึกษา

ที่มาตดิตอ 


