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สรุปการประเมินผลการศึกษาและดูงานดานประกันคุณภาพ 
ณ  ศูนยเอกสารและขอมูล บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2550  เวลา 12.00 – 16.15 น. 
 
 
หลักการและเหตุผล 

สถาบันวทิยบริการมีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง     โดยมุงเนนประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล  ที่ใชระบบและกลไกการประกันคุณภาพในการพัฒนาสถาบันฯ ใหมีความเขมแข็ง     อาศัย
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ    จึงเห็นควรสงเสริมใหบุคลากรของสถาบันฯ ไดไปศึกษา   ดูงาน   
หนวยงานอื่นๆ  ที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ    เพ่ือใหเกิดแนวคดิที่จะนํามาประยุกตใชหรือ
พัฒนางานดานประกนัคุณภาพของสถาบันฯ ใหดียิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงคในการศึกษาดูงาน 
1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีวิสัยทศันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถาบันวิทยบริการ 
2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ และความคิดเห็นในดานการ

บริหารจัดการองคกร  
3. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดนําประโยชนที่ไดจากการศึกษาดูงาน มาประยุกตใชในการพฒันา

งาน 
 

วัตถุประสงคของการประเมินผล 
 เพ่ือรวบรวมขอมูลดานความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในดานตางๆ ของ
ผู เขารวมโครงการ ดังนี้ ดานสถานที่ศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชม ดานการตอนรับ นําชม ดานการ
ประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ดานความเหมาะสมของเวลา ดานการเดินทางในภาพรวม ดานการบริการของผู
จัดในภาพรวม และดานประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งขอเสนอแนะเกี่ยวกับสถานที่ที่สนใจไปศึกษาดูงานในครั้ง
ตอไป และขอเสนอแนะอื่นๆ ของผูเขารวมโครงการ 
 
ขอบเขตของการประเมินผล 

ผูใหขอมูลที่ใชในการประเมินผลครั้งน้ี คือ ผูเขารวมศึกษาและดูงานดานประกันคุณภาพ ณ ศูนย
เอกสารและขอมูล บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในวันจันทรที่ 27 สงิหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 
12.00 – 16.15 น. จํานวน 36 คน 

ขอมูลในการประเมินผล คือ ความพึงพอใจในดานสถานที่ศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชม ดานการ
ตอนรับ นําชม ดานการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ดานความเหมาะสมของเวลา ดานการเดินทางใน
ภาพรวม ดานการบริการของผูจัดในภาพรวม และดานประโยชนที่ไดรับ 
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เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล 
การรวบรวมขอมูลครั้งน้ีใชแบบประเมินระดับความพึงพอใจในการศึกษาและดูงานดานประกัน

คุณภาพ ณ ศูนยเอกสารและขอมูล บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีการประเมินในแตละดาน 
5 ระดับ จากมากที่สุด ถึงนอยที่สุด 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยการแจกแบบประเมินใหกับผูไปศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น 36 ชุด ไดรับกลับคืนมา จํานวน 33 ชุด 

คิดเปนรอยละ 91.63 ดังรูปที่ 1 
 

รูปท่ี 1 จํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับคืน

91.67% 8.33%

แบบสอบถามที่ไดรับคืน แบบสอบถามที่ไมไดรับคืน
 

 
การสรุปขอมูล 

การสรุปขอมูลจากการประเมินผลแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
1. ขอมูลที่ไดจากคําถามชนิดมาตราประมาณคา ไดแก คําถามเกี่ยวกับสถานที่ศกึษา ดูงาน 

และเยี่ยมชม การตอนรับ นําชม การประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ความเหมาะสมของเวลา การเดินทางใน
ภาพรวม บริการของผูจัดในภาพรวม และประโยชนทีไ่ดรับ นํามารวบรวมเพื่อแจกแจงความถี ่ คํานวณหา
คาเฉลี่ย 

2. ขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด จะนํามาประมวลเขาไวดวยกัน 
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เกณฑการแปลความหมายคะแนนมีดังน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ยรายขอ 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ยรายขอ 3.51 – 4.50  หมายถึง ระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ยรายขอ 2.51 – 3.50  หมายถึง ระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยรายขอ 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ยรายขอ 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับนอยมาก 

 

ผลการรวบรวมขอมูล 
จากการรวบรวมขอมูลสามารถแปลความหมายคะแนนไดวาผูที่ไปศึกษาดูงานมีความพึงพอใจใน

ดานตางๆ อยูในระดับมากที่สุด และระดับมากดังน้ี 
- พอใจในระดับมากที่สุด ในดานสถานที่ศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชม และดานการตอนรับ นําชม ซ่ึง

มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.90 เทากัน และดานการบริการของผูจัดในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยอยู
ที่ระดับ 4.80   

- พอใจในระดับมาก ในดานการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ คะแนนเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.10  ดาน
ความเหมาะสมของเวลา อยูที่ระดับ 3.70 ดานการเดินทางในภาพรวม อยูที่ระดับ 4.50  และ
ดานประโยชนที่ไดรับ อยูที่ระดับ 4.20   

ดังรายละเอียดคาคะแนนเฉลี่ยที่ปรากฏในรูปที่ 2 
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4.20

รูปท่ี 2 คาเฉล่ียจากแบบสอบถามในการศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพ ณ

 ศูนยเอกสารและขอมูล บริษัททรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

สถานท่ีศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชม การตอนรับ นําชม การประชาสัมพันธขอมูลตางๆ

ความเหมาะสมของเวลา การเดินทางในภาพรวม การบริการของผูจัดในภาพรวม

ประโยชนท่ีไดรับ
 

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
สําหรับขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เปนคําถามปลายเปดมีดังน้ี  
คําถาม : ในคร้ังตอไปทานสนใจไปศึกษา ดูงาน (โปรดระบุสถานที่) 
- ศูนยเอกสารและจดหมายเหตุ ธนาคารแหงประเทศไทย 
- บริษัทปูนซิเมนตไทย 
- Grammy 

- ปูนซิเมนต 
- TOT 

- หองสมุดลูกเรือสุวรรณภูมิ 
- สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ การบินไทยที่สุวรรณภูมิ 
- DTAC, AIS, APPLE 

- DTAC 

- DTAC, HP 

- สนามบินสุวรรณภูมิ 
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- BTS (รฟม.) 
- ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ของบริษัทการบินไทย 
ซ่ึงสรุปไดวาผูที่ไปศึกษาดูงานเสนอแนะใหไปดูงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ จํานวน 3 ราย บริษัท 

DTAC จํานวน 3 ราย บริษัทปูนซิเมนตไทย จํานวน 2 ราย บริษัทการบินไทย จํานวน 2 ราย นอกจากนั้น
เปนการดูงานในที่อ่ืนๆ  
 

คําถาม : ขอเสนอแนะอื่นๆ 

- ประทับใจในกิจกรรมตางๆ ที่ผูจัดจัด หวังวาคงจะมีกิจกรรมดีๆ อยางนี้ตอไปเรื่อยๆ เพ่ือเปน
การแลกเปลี่ยนทัศนคติของผูที่อยูในแวดวงวิชาชีพสารนิเทศ และไดมุมมองใหมๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 

- ควรขยายเวลาเพิ่ม เผื่อเวลาการเดินทาง 
- จัดไดดีมากๆ คะ ชอบมากคะ 
- ไดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการสงเอกสาร 
- ขอบคุณทีมงาน QA ที่ทําใหพวกเราทุกคนไดมีโอกาสเปดโลกทัศนและไดเห็น new & modern 

office automation ที่ดีๆ และนาสนใจยิ่ง คาดหวังวาสถาบันฯ ของเราคงจะมี new & modern 

office ทางกายภาพบาง (ไมใช IT & Technology ซึ่งพวกเรามีระดับหน่ึงแลว) ในเร็ววันนี้ 

สรุปผลการประเมิน 
 จากการสรุปรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวาผูทีไ่ปศึกษาดูงาน ณ ศูนยเอกสารและ
ขอมูลบริษทัทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในดานตางๆ อยูในระดับมากทีสุ่ดและระดับ
มาก โดยความพึงพอใจที่มีคะแนนเฉลีย่สูงสุดคือ ความพึงพอใจในดานสถานทีศ่ึกษา ดูงาน และเยี่ยมชม 
และดานการตอนรับ นําชม สวนความพึงพอใจที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความพึงพอใจในดานความ
เหมาะสมของเวลา ซ่ึงในภาพรวมแลวผูที่ไปศึกษาดูงานมีความประทับใจในสถานที่ที่ไปดูงานที่ไดรับการ
ปรับปรุงใหมโดยใชงบประมาณคอนขางสูง และการตอนรับ นําชม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากร ไมวาจะเปนการดูแล เอาใจใส อัธยาศัยในการตอนรับ ที่ทําใหเกิดความประทับใจ ซ่ึงสิง่
เหลานี้นับเปนการเรียนรูทีส่ามารถนํามาปรับใชในการตอนรับ นําชม ของสถาบันวิทยบริการไดอยางดี และ
ควรจะมีการตดิตามตอไปวา ไดมีการนําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนางานประจํา หรือ
แมแตการสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานของบุคลากรของสถาบันฯ อยางไรบาง  

สําหรับความพึงพอใจที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความพึงพอใจในดานความเหมาะสมของเวลา ซ่ึง
เวลาในการดูงานอาจจะนอยไปทําใหไมสามารถดูสถานที่ไดอยางทั่วถึง และขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดรับจาก
แบบสอบถาม ผูรับผิดชอบโครงการจะไดนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการศึกษาดูงานดานประกนั
คุณภาพของสถาบนัวทิยบรกิารตอไป 


