
สรุปแบบประเมินผล 
“การอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าวิจัยแบบสัมภาษณ์กลุ่ม  
ส าหรับบุคลากรระดับวิชาชีพ ส านักงานวิทยทรัพยากร” 

วันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 8.15 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 7 ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    

 
1.  วัตถุประสงค์ 

ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีพันธกิจส ำคัญอย่ำงยิ่ง ในกำรเป็นศูนย์กลำงของ
ทรัพยำกรควำมรู้ระดับสูงในทุกสำขำวิชำ พัฒนำ สนับสนุน และส่งเสริมกำรค้นคว้ำทำงด้ำนวิชำกำรของ
นักวิชำกำร คณำจำรย์ นิสิตปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก รวมทั้งบุคคลทั่วไป เพ่ือให้จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยเป็นสถำบันที่เป็นเสำหลักทำงปัญญำของแผ่นดินสมดังปณิธำนของมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “การท า
วิจัยแบบสัมภาษณ์กลุ่ม ส าหรับบุคลากรระดับวิชาชีพ ส านักงานวิทยทรัพยากร”  เพ่ือที่ส ำนักงำนวิทย
ทรัพยำกร จะได้น ำ ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมและฝึกปฏิบัติกำร ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำคุณภำพของงำน
ให้มีประสิทธิภำพต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือฝึกอบรมเทคนิคกำรสัมภำษณ์กลุ่ม และกำรฝึกปฏิบัติกำรสัมภำษณ์กลุ่ม แก่บุคลำกรระดับ
วิชำชีพของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 

2. เพ่ือให้บุคลำกรระดับวิชำชีพ เกิดควำมรู้และเข้ำใจในวิธีกำรท ำวิจัยแบบสัมภำษณ์กลุ่ม สำมำรถ
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำผู้รับบริกำร อันจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

 
2.  ขอบเขตของการประเมิน 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรประเมินผล คือ บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง  “การท า
วิจัยแบบสัมภาษณ์กลุ่ม ส าหรับบุคลากรระดับวิชาชีพ ส านักงานวิทยทรัพยากร”  และประสงค์จะร่วม
แสดงควำมคิดเห็นในกิจกรรมดังกล่ำว 
 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 แบบประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร  “การท าวิจัยแบบสัมภาษณ์กลุ่ม ส าหรับ
บุคลากร ระดับวิชาชีพ ส านักงานวิทยทรัพยากร”  ลักษณะแบบประเมินเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating 
scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
 5 หมำยถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจมากที่สุด 
 4 หมำยถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจมาก 
 3 หมำยถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจปานกลาง 
 2 หมำยถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจน้อย 
 1 หมำยถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
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เกณฑ์การประเมินผล คือ 
 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 1.50  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แจกแบบประเมินผล จ ำนวน 47 ชุด ได้รับกำรตอบแบบประเมินผล คืน  43 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91  
2. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบประเมินที่ได้รับคืนมำเพ่ือวิเครำะห์ทำงสถิติ  
 

ภาพที่ 1  แสดงจ ำนวนร้อยละของแบบประเมินผลที่ได้รับคืนและไม่ได้รับคืน 
 

 
 
5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตำรำงที่ 1 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง  “กำรท ำวิจัยแบบ 
สัมภำษณ์กลุ่ม ส ำหรับบุคลำกรระดับวิชำชีพ ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร” 

 ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
1. ควำมพึงพอใจในหลักสูตร/ กิจกรรม 4.35 มำก 
2. ควำมพึงพอใจในวิทยำกร 4.46 มำก 
3. ควำมพึงพอใจในบริกำร 4.03 มำก 
4. ควำมพึงพอใจและกำรได้รับประโยชน์ 4.36 มำก 
 ค่าเฉลี่ย 4.30 มาก 
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จำกตำรำง พบว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจในหลักสูตร/ กิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 4.35 
รองลงมำคือ ควำมพึงพอใจในวิทยำกรมีค่ำเท่ำกับ 4.46 ควำมพึงพอใจในบริกำรมีค่ำเท่ำกับ 4.03 และ ควำม
พึงพอใจและกำรได้รับประโยชน์มีค่ำเท่ำกับ 4.36 
 สรุปได้ว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การท าวิจัยแบบสัมภาษณ์กลุ่ม ส าหรับบุคลากร
ระดับวิชาชีพ ส านักงานวิทยทรัพยากร”  โดยคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพ ได้รับความพึง
พอใจในภาพรวมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับ มาก  
 
ภาพที่ 2  แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง  “กำรท ำวิจัย
แบบสัมภำษณ์กลุ่ม ส ำหรับบุคลำกรระดับวิชำชีพ ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร” 
 

 
 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

1. อยำกให้ประยุกต์ตัวอย่ำงหรืออธิบำยกำรประยุกต์ใช้หลักกำรตลำดกับงำนบรรณำรักษ์และกำรใช้
ห้องสมุดให้ชัดเจนหรือเห็นภำพเป็นรูปธรรมมำกกว่ำนี้ 

2. กำรท ำ Brand + Marketing ของห้องสมุด 
3. ได้รับควำมรู้เพ่ิมเติมอย่ำงมำกในเรื่องกำรตลำด กำรสื่อสำรองค์กร 
4. ข้อแนะน ำเพ่ือกำรพัฒนำห้องสมุดจำกวิทยำกร Image, กำยภำพ, กำรใช้สี, เฟอร์นิเจอร์ ออกแบบ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน, กำรมองภำพรวมที่ห้องสมุดปรับปรุงพื้นที่แต่ละชั้นออกมำเป็นเรื่อง
เดียวกัน เป็นต้น 

5. วิทยำกรที่เชี่ยวชำญโดยตรง  
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6. ได้เห็นตัวอย่ำง และกำรปฏิบัติจริงในเรื่องทีอ่บรม 
7. ได้ประโยชน์ เห็นภำพชัดเจน 
8. ได้แนวคิดในกำรน ำไปใช้ในองค์กร 
9. ควำมเป็นกันเองของผู้สอนที่ท ำให้บรรยำกำศในกำรอบรมเป็นไปอย่ำงรำบรื่น 
10. เป็นกำรพัฒนำงำนบรรณำรักษ์และกำรให้บริกำรทำงหนึ่ง 
11. ได้รับควำมรู้แนวทำงและแนวคิดมำกมำยที่เป็นประโยชน์ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติและแนวคิด 
12. วิทยำกรให้ควำมรู้ได้ชัดเจน น่ำสนใจมำก หัวข้อที่เลือกเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำน 
13. ได้รับแนวคิดท่ีดี ประโยชน์ในกำรพัฒนำ ปรับปรุงห้องสมุดและบุคลำกร 
14. อยำกให้อำจำรย์มำเป็นที่ปรึกษำเรื่อง Marketing & Branding 
15. สังเกตจำกผู้เข้ำอบรม ดูว่ำตั้งใจและสนใจในเนื้อหำเป็นอย่ำงมำก (ดูจำกอำกำรไม่ง่วง ไม่เซ็ง) 
16. เป็นกำรอบรมที่มีประโยชน์มำกค่ะ ขอบคุณวิทยำกร, ผู้ช่วยวิทยำกร และผู้จัดกำรอบรมนี้ด้วยนะคะ 
17. เป็นหัวข้อที่ดีมำกค่ะ 
18. เวลำอำจจะน้อยไปหน่อย 
19. ควรจะจัดสัก 2 วัน เพ่ือให้ทุกๆท่ำนได้แสดงควำมคิดเห็น 
20. อยำกให้จัดประชุมที่ชั้น 3 เนื่องจำกเครื่องปรับอำกำศบนชั้น 7 มีอุณหภูมิเย็นมำก 
21. น ำเอำผลที่ได้จำกกำรวิจัยมำปฏิบัติจริง มีควำมจริงใจในกำรปฏิบัติและค ำแนะน ำของวิจัยชิ้นนี้ 
22. ชอบมำกเลยค่ะ ได้รับควำมรู้ อำจำรย์สอนสนุก น่ำสนใจติดตำมตลอด และกำรออกไปเข้ำห้องน้ ำ 

และกำรออกไปเข้ำห้องน้ ำ ก็ยังสำมำรถฟังที่อำจำรย์สอนได้ ท ำให้ไม่ขำดตอนในกำรเรียนรู้ 

 
 
 

 
จัดท ำโดย 

วำสนำ เหล่ำชินชำติ 
(30 เมษำยน 2556) 

    


