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สรุปการประเมินผลการบรรยายทางวิชาการ 
เร่ือง  ตัวชี้วัดงานบริการสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ณ  หองประชุม 7 ชั้น  3   สถาบันวิทยบริการ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันอังคารที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 

 
หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิทยบริการและหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพเปนประจํา
ตอเน่ือง   กอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนทัศนในการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพ  ที่
สอดคลองกับการบริหารจัดการหองสมุด    โดยมีตัวชี้วัดกํากับผลการดําเนินงาน    รวมทั้งเกณฑการวัด
และประเมินผล     ซ่ึงในแตละปสถาบันวิทยบริการและหองสมุดตางๆ   จะตองพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดของ
หนวยงานใหมีความเหมาะสมกับกระบวนการปฏิบัติงานของหองสมุด     เพ่ือใหตอบสนองผลผลิต    ความ
คาดหวัง     และความตองการของผูใชบริการใหมากที่สุด 

 

วัตถุประสงคในการศึกษาดูงาน 

1. เพ่ือใหความรูความเขาใจเกีย่วกับมาตรฐานตัวชีว้ัดในงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีแนวคิดในการพัฒนาตัวชีว้ัดที่ดี  สามารถนําไปใชในทางปฏิบัต ิ
3. เพ่ือใหผูรวมโครงการมีโอกาสแลกเปลีย่นเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพงานหองสมุด 

 

วัตถุประสงคของการประเมินผล 
 เพ่ือรวบรวมขอมูลดานความพึงพอใจในการฟงบรรยายในดานตางๆ ดังนี้ ดานเนื้อหาการบรรยาย 
ดานวิทยากร ดานการบริการ ดานการไดรับประโยชนจากกิจกรรม รวมทั้งขอเสนอแนะและความคิดเห็น
เพ่ิมเติมของผูเขารวมโครงการ 
 
ขอบเขตของการประเมินผล 

ผูใหขอมูลที่ใชในการประเมินผลครั้งน้ี คือ ผูเขาฟงการบรรยายทางวิชาการ เร่ือง  ตัวชีว้ดังาน 
บริการสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา ณ  หองประชุม 7 ชั้น  3   สถาบันวิทยบริการ   จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 9.00 – 12.00 น. จากสถาบันวทิยบริการ และ
หองสมุดคณะ/สถาบัน อีก 21 หนวยงาน รวม 65 คน 

ขอมูลในการประเมินผล คือ ความพึงพอใจในดานเนื้อหาการบรรยาย ดานวิทยากร ดานการบริการ 
ดานการไดรับประโยชนจากกิจกรรม รวมทั้งขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล 
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การรวบรวมขอมูลครั้งน้ีใชแบบประเมินระดับความพึงพอใจในการฟงการบรรยาย เร่ือง ตัวชี้วัดงาน 
บริการสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการประเมินในแตละดาน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 

การเก็บขอมูล 
โดยการแจกแบบประเมินใหกับผูฟงบรรยายรวมทั้งสิ้น 65 ชุด ไดรับกลับคืนมาจํานวน 57 ชุด คิด

เปนรอยละ 87.67 ดังรูปที่ 1 
 

รูปท่ี 1 จํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับคืน

12.31%

87.69%

แบบสอบถามที่ไดรับคืน แบบสอบถามที่ไมไดรับคืน
 

 
การสรุปรวบรวมขอมูล 

การสรุปขอมูลจากการประเมินผลแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
1.  ขอมูลที่ไดจากคําถามชนิดมาตราประมาณคา ไดแก คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในเนื้อหาการ

บรรยาย วทิยากร การบริการ และการไดรับประโยชนจากกิจกรรม นํามารวบรวมเพื่อแจกแจงความถี่ 
คํานวณหาคาเฉลี่ย 

2.  ขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด จะนํามาประมวลเขาไวดวยกัน 
 

เกณฑการแปลความหมายคะแนนมีดังน้ี 
 

คาเฉลี่ยรายขอ 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สดุ 

คาเฉลี่ยรายขอ 3.51 – 4.50  หมายถึง ระดับมาก 
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คาเฉลี่ยรายขอ 2.51 – 3.50  หมายถึง ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยรายขอ 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับนอย 

คาเฉลี่ยรายขอ 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับนอยมาก 

 

ผลการรวบรวมขอมูล 
1.  ความพึงพอใจเนื้อหาการบรรยาย  จากการรวบรวมขอมูลสามารถแปลความหมายไดวาผูฟง

การบรรยายมีความพึงพอใจในดานตางๆ เกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยายอยูในระดับมาก ซ่ึงเรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ พึงพอใจหัวขอการบรรยาย สอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรม  และ
เน้ือหามีสาระสําคัญครบถวน นาสนใจ คาเฉลี่ยที่ระดับ 4.32 เทากัน มีความพึงพอใจในเน้ือหาการบรรยาย
โดยภาพรวม คาเฉลี่ยที่ระดับ 4.25 และพึงพอใจปริมาณเวลาทั้งหมดของการบรรยาย คาเฉลี่ยที่ระดับ 3.81 
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรูปที่ 2 
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รูปท่ี 2 ความพึงพอใจในเน้ือหาการบรรยาย

หัวขอการบรรยาย สอดคลองกับวัตถุประสงคของการอบรม
เน้ือหามีสาระสําคัญครบถวน
ปริมาณเวลาทั้งหมดของการบรรยาย
ความพึงพอใจในเน้ือหาการบรรยายโดยภาพรวม

 
 

2.  ความพึงพอใจวิทยากร  ในดานวิทยากรผูฟงการบรรยายมีความพึงพอใจในดานตางๆ เกี่ยวกับ
วิทยากรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยดานตางๆ เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ มีความพึงพอใจใน
วิทยากรโดยภาพรวม คาเฉลี่ยที่ระดับ 4.25 พึงพอใจวิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถวน คาเฉลี่ยที่ระดับ 
4.23 พึงพอใจเอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร คาเฉลี่ยที่ระดับ 4.14 และพึงพอใจเทคนิคการ
นําเสนอของวิทยากร คาเฉลี่ยที่ระดับ 3.93 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรูปที่ 3 
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รูปท่ี 3 ความพึงพอใจในวิทยากร

เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร วิทยากรนําเสนอเน้ือหาครบถวน

เอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม
 

 
3.  ความพึงพอใจการบริการ  ผูเขาฟงการบรรยายมีความพึงพอใจในการบริการทุกๆ ดาน จาก

เจาหนาที่และผูจัดการบรรยายในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี มีความ
พึงพอใจการบริการโดยภาพรวม ที่ระดับ 4.32 พึงพอใจในการบริการ/การอํานวยความสะดวกตางๆ ของ
เจาหนาที่ ที่ระดับ 4.26 พึงพอใจอาหารและเครื่องด่ืม ที่ระดับ 4.18 พึงพอใจในโสตทัศฯูปกรณ ที่ระดับ 4.11 
และมีความพึงพอใจในหองประชุม ที่ระดับ 3.97 ดังรายละเอียดในรูปที่ 4 
 

3.97

4.11
4.18

4.26 4.32

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

รูปท่ี 4 ความพึงพอใจการบริการ

หองประชุม
โสตทัศนูปกรณ
อาหารและเคร่ืองดื่ม
การบริการ/อํานวยความสะดวกตางๆ ของเจาหนาที่
ความพึงพอใจการบริการโดยภาพรวม
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4.  ความพึงพอใจและการไดรับประโยชนจากกิจกรรม  จากคาเฉลี่ยที่รวบรวมได สามารถแปล
ความหมายไดวาผูฟงการบรรยายมีความพึงพอใจ และมีความเห็นวาไดรับประโยชนจากการเขารวม
กิจกรรมครั้งน้ี ในระดับมาก ซ่ึงเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี มีความพึงพอใจที่ไดเขารวม
กิจกรรม ที่ระดับ 4.25 มีความเห็นวาไดรับประโยชนจากกิจกรรมนี้ ที่ระดับ 4.14 และคาดวาจะนําความรู 
ความเขาใจ ทักษะ ฯลฯ ที่ไดรับในครั้งนี้ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได ที่ระดับ 4.09 ดังรายละเอียดใน
รูปที่ 5  

 

4.14
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4.2

4.25

รูปท่ี 5 ความพึงพอใจและการไดรับประโยชนจากกิจกรรม

ประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรม
การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรม

 
 
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
สําหรับขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เปนคําถามปลายเปดจากคําถาม “ขอเสนอแนะและความคิดเห็น

เพ่ิมเติม” รวบรวมไดดังน้ี 

- นาจะมี TV ฉายภาพวิทยากรในหองดวย น่ังขางหลังมองไมเห็นวิทยากร อาหารและเครื่องด่ืม
อรอยคะ 

- ดีมากๆ คะ มี version 2 ตอคราวหนาไหมคะ 

- ขอบพระคุณสถาบันวิทยบริการ และผูจัดทุกทาน วิทยากรพูดคําวา “นะคะ” ถาลดลงหนอยจะ
ดีมาก 

- บรรยายดีมากและเขาใจ แตระยะเวลานอยไปหนอย วิทยากรอธิบายละเอียด และอธิบาย
ความหมายเขาใจทุกขั้นตอน 

- ตัวชี้วัดบางขอทําไดยาก, หองประชุมคอนขางอับไปหนอย 
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- ควรจัดใหมีการอบรม การวัดคุณภาพงานบริการหองสมุด หากมีการกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
นอกจาก ISO หรือ KPI ในอนาคต 

- ใชภาษาไทยคําอังกฤษคํามากเกินไป 
- เปนเรื่องที่มีประโยชนตอการทํางานมาก และคาดวาจะนําไปใชไดจริง ขอขอบคุณวิทยากรที่

เตรียมขอมูลไดอยางละเอียด, นาจะไดจัดการบรรยาย เร่ืองตัวชี้วัดหรือการวิจัยดาน User 

Expectation บางคะ 

- สนใจเรื่องนี้ เพราะเปนประโยชนทั้งในแงความรูความเขาใจ การนํามาใชงาน และการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน หากจะสามารถจัดบรรยายหรือจัดเปน workshop รวม หรือแยกเปน 
AV / CL+TIC+IIC / SO จะขอบคุณมาก, ขนมอรอย แคขอนํ้าชารอนแทน/เสริมนํ้าเย็น จะ
ประทับใจสุดสุด... 

ซ่ึงสรุปไดวาผูฟงการบรรยายมีขอเสนอแนะใหมีการจัดบรรยายหรืออบรมตอเน่ือง จํานวน 4 ราย 
เสนอแนะเกี่ยวกับวิทยากร จํานวน 3 ราย  เสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ คือ หองประชุม อาหารและ
เครื่องด่ืม จํานวน 3 ราย เสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหา จํานวน 1 ราย 

สรุปผลการประเมิน 
 จากการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจการบรรยาย เรื่อง ตัวชีว้ัดงานบริการสารสนเทศ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  พบวาผูฟงการบรรยาย มีความพึงพอใจในดานตางๆ อยูในระดับมาก โดย
ความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความพึงพอใจในหัวขอการบรรยาย สอดคลองกับวตัถปุระสงคของ
กิจกรรม ความพึงพอใจในเน้ือหามีสาระสําคัญครบถวน นาสนใจ และความพึงพอใจการบริการโดยภาพรวม 
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสงูสุดเทากัน สวนความพึงพอใจที่มีคาเฉลีย่ต่ําสุดคือ ความพึงพอใจในดานปริมาณเวลาทั้งหมด
ของการบรรยาย ซ่ึงโดยสรุปแลวผูฟงการบรรยายมีความพึงพอใจตอการบรรยายครั้งน้ีมาก และตองการให
มีการจัดบรรยาย หรือการจัดอบรมเกี่ยวกับตวัชีว้ัดเฉพาะดานที่สามาถนํามาใชในการปฏิบัติงานของแตละ
งานได เพราะจากการบรรยายครั้งน้ีเสมือนกับเปนการใหความรูอยางกวางๆ หรือเปนบทนําเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ดานงานบริการสารสนเทศทีว่ิทยากรรวบรวมมา มีรายละเอียดและจํานวนตวัชีว้ัดที่คอนขางมาก ทําใหผูฟง
การบรรยายรูสึกวาเนื้อหาทีนํ่ามาบรรยายไมคอยจะเหมาะสมกับเวลาที่จัด และเวลาที่วทิยากรจะอธิบาย
ขยายความในแตละตวัชี้วัดก็คอนขางนอย แตอยางไรก็ตามจากขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของ
ผูฟงการบรรยายแสดงใหเห็นวา การจัดบรรยายในครั้งน้ีบรรลุวตัถปุระสงคที่กําหนดไว คือ ผูฟงบรรยาย
ไดรับความรูเกี่ยวกับมาตรฐานตวัชีว้ัดในงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ และมีความประสงคที่จะใหมีการ
จัดการบรรยายหรืออบรมในเรื่องนี้ตอเน่ือง ที่เปนการเนนในเรื่องที่สามารถนํามาปรับใชไดจริงในงานที่
รับผิดชอบ ซ่ึงผูรับผดิชอบโครงการจะไดรวบรวมไปเปนขอเสนอแนะเสนอตอการจัดบรรยายดานประกัน
คุณภาพของสถาบนัวทิยบรกิารตอไป 


