
สรุปแบบประเมินผล 

โครงการ “การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2558 

ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  

ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

    

1. วัตถุประสงค์ 
ส านักงานวิทยทรัพยากร  จัดให้มีการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรด้าน
ระบบงานคุณภาพให้ได้รับการแลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ มีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้างไกลและน าวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ จากสถานท่ีท่ีไปศึกษาดูงาน  แล้วน ากลับมาประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  อันจะเกิดผลดีต่อความม่ันใจในการมา
รับบริการของห้องสมุดต่อไป 
วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือให้บคุลากรได้เย่ียมชมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการด าเนินประกนัคณุภาพ การตรวจ
ตดิตามคณุภาพภายใน กิจกรรม 5ส การจดัการความรู้ (KM) และระบบงานห้องสมดุ ตลอดจนระบบ
บริการตา่งๆ ของห้องสมดุ 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมศกึษาดงูานเกิดแรงบนัดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการพฒันางาน ตลอดจนน ามา
ประยกุต์ใช้และพฒันางานตอ่ไป 

3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมศกึษาดงูานน าความรู้ท่ีได้จากการศกึษาดงูานมาแบง่ปันความรู้ภายในองค์กร 
 
2. ขอบเขตของการประเมิน 
 ประชากรท่ีใช้ในการประเมินผล คือ บคุลากรท่ีเข้าร่วมโครงการการศกึษาดงูานด้านประกนัคณุภาพ 
 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
 แบบประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ “การศกึษาดงูานด้านการประกนัคณุภาพ  ประจ าปี  2558 
ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” ณ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ ลกัษณะแบบประเมินเป็นมาตราสว่นประมาณคา่      (rating scale) แบง่ออกเป็น 5 ระดบั คือ 
 5 หมายถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ มากท่ีสดุ 
 4 หมายถงึ ผู้ตอบแบบระเมินมีความพงึพอใจ มาก 
 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ปานกลาง 
 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ น้อย 
 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ น้อยท่ีสดุ 
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เกณฑ์การประเมินผล คือ 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 4.50 ขึน้ไป หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 3.50-4.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 2.50-3.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 1.50-2.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั น้อย 
 คา่เฉล่ียต ่ากวา่ 1.50  หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. แจกแบบประเมินผล จ านวน 44 ชดุ ได้รับการตอบแบบประเมินผลคืน 29 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 66 
2. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบประเมินท่ีได้รับคืนมาเพ่ือวิเคราะห์ทางสถิต ิ 

 
ภาพท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละของแบบประเมินผลท่ีได้รับคืนและไมไ่ด้รับคืน 

 

 
 
 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคา่เฉล่ียความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโครงการ “การศกึษาดงูานด้านการประกนัคณุภาพ  
ประจ าปี  2558 ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” ณ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ 
 

แบบประเมินท่ีได้รับคืน
85%

แบบประเมินท่ีไม่ได้รับคืน
15%

จ านวนร้อยละของแบบประเมินที่ ได้รับคืนและไม่ไ ด้รับ
คืน

แบบประเมินท่ีได้รับคืน แบบประเมินท่ีไม่ได้รับคืน
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 ความพงึพอใจ ค่าเฉล่ีย การแปลผล 
 ความเหมาะสมของการเลือกสถานท่ีดงูาน  4.27 มาก 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรม  4.36 มาก 
 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศกึษาดงูาน  4.36 มาก 
 การอ านวยความสะดวกของกรรมการ  4.27 มาก 
 อาหารเคร่ืองดื่ม  4.45 มาก 
 ความพงึพอใจในการจดักิจกรรมโดยภาพรวม  4.45 มาก 

 
จากตาราง พบว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจในอาหารและเคร่ืองดื่ม และความพงึพอใจในการจดั

กิจกรรมโดยภาพรวมมากท่ีสดุเทา่กบั 4.45 รองลงมาคือ ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรม  และประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการ ศกึษาดงูานเทา่กบั  4.36 ความเหมาะสมของการเลือกสถานท่ีดงูาน และการอ านวยความสะดวกของ
กรรมการเท่ากบั 4.27 
 สรุปได้วา่ โครงการอบรมและเสวนาเร่ือง “แนวทางการพฒันาระบบประกนัคณุภาพในงานห้องสมดุ”
ได้รับความพงึพอใจในภาพรวมจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในระดบั มาก  
 
ภาพที่ 2 แสดงผลการประเมนิความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโครงการ “การศกึษาดงูานด้านการประกนัคณุภาพ  
ประจ าปี  2558 ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” ณ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ 
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ความคิดเหน็ส าหรับการศึกษาดูงานครัง้นี ้

1. ดีมากคะ่ ได้เปล่ียนบรรยากาศ ได้ออกไปข้างนอกเพ่ือได้ฟังได้เห็นสิ่งใหม ่ๆ เพ่ือเก็บเป็น
ข้อมลูเพื่อการพฒันางานตอ่ไป  

2. บรรยากาศเป็นกนัเอง ไมเ่ครียดดีคะ่ 
3. ชอบคะ่ ได้เห็นวา่สถาบนั/หนว่ยงาน/มหาวิทยาลยั อ่ืนเค้ามีการพฒันาหรือท าอะไรใหม ่ๆ 

บ้าง ซึง่ท าให้เราสามารถน ามาปรับใช้ตามความเหมาะสมได้ 
4. ชอบแนวคิดการบริหารจดัการท่ีมุง่ตอบสนองพฤตกิรรมและความต้องการของผู้ใช้โดยตรง 
5. ชอบคะ่ การบริหารจดัการพืน้ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีมาก 
6. ลกัษณะเป็นการบรรยายทฤษฎีและภาพการท างาน และพาน าชมพืน้ท่ีตา่ง ๆ ท าให้

มองเห็นการท างานทัง้ระบบ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดกิจกรรมในครัง้ต่อไป 

1. ห้องสมดุนอกมหาวิทยาลยั ห้องสมดุประชาชน (เชน่ ห้องสมดุประชาชนซอยพระนาง) 
2. เสนอให้ส ารวจพฤติกรรมและความต้องการท่ีแท้จริงของกลุม่ผู้ใช้บริการหลกั(นิสิต) เพ่ือ

ตอบสนอง life style ของนิสิตให้ได้ตามสภาพจริง 
3. อยากให้ส ารวจความต้องการในการใช้พืน้ท่ีส าหรับนิสิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

นิสิตมากกวา่การออกแบบมาเพ่ือความสวยงามของพืน้ท่ีเทา่นัน้ 
4. ควรมีการศกึษาดงูานให้องค์ท่ีเป็นสถาบนัการศกึษาคล้าย ๆ กนั ขนาดใหญ่เชน่ ม.มหิดล 

เพือ้น ามาเปรียบเทียบ องค์กรเล็ก 
 

จดัท าโดย 

วาสนา เหล่าชินชาติ 
(30 กนัยายน 2558) 

    


