
บทสรุปสาํหรบัผูบ้รหิาร 

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ผลผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย หลักสูตร
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  จดัขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 มถิุนายน  2554 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self  Access)  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด และสาธิต
วิธีการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและการตรวจสอบรายการต่างๆของห้องสมุด มทร.พระนคร ใหส้ามารถ
สืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด มทร.พระนครได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศและตรวจสอบรายการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การดําเนินงาน ได้รับงบประมาณ  15,872 บาท มีผู้เข้าอบรม 156 คน สิน้ค่าใช้จ่าย 15,763  บาท 
ประกอบด้วย 
  ค่าตอบแทน    7,200   บาท 
  ค่าใช้สอย    5,050  บาท 
  ค่าวัสดุ     3,513  บาท 
 จากการประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ มีค่าเฉลี่ย 4.59 คดิเปน็ร้อยละ 91.80 
ผลการประเมินในดา้นตา่งๆ 
  - ด้านวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.63  คิดเป็นร้อยละ
92.60 
  - ด้านความรูค้วามเข้าใจ หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น 
อยู่ในระดับมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 
 - ด้านการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุดได้อยู่ในระดับมากที่สุด มคี่าเฉล่ีย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 
 - ด้านประสทิธิภาพ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉล่ีย 4.58 คิดเป็นร้อยละ
91.60 
 

ปญัหาและอุปสรรค 

ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะ 

1. ดีมากเลยครับ น่าจะมี E-book ด้วย 
 2. เน่ืองจากมีเว็บไซต์ที่เปิดบริการข้อมูลข่าวฟรีอยู่มาก รวมถึงการดูทีวีย้อนหลังก็ยังมี จึงเห็นว่า ไม่
ค่อยจําเป็นในการซื้อบริการ iQnewsclip เพราะอาจจะเป็นการสิ้นเปลือง จากที่ต้องเสียค่าบริการมากมาย 
จากข้อมูลข่าวเก่า จนมาถึงสมัยปัจจุบัน 
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ผลการดําเนนิงาน 
โครงการฝกึอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ 

หลกัสตูรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ผลผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โครงการการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย หลักสูตรสง่เสริมการรู้
สารสนเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่   7-10   มถิุนายน   2554  ณ  ห้องสมุดและห้องศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Access) สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1. ผลการดําเนินงานดา้นการจัดการในภาพรวม 
  1.1 กลุม่เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 156 คน 
  1.2 งบประมาณที่ได้รับ  15,872  บาท สิ้นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจริง  15,763  บาท 
ประกอบด้วย 
  ค่าตอบแทน      7,200  บาท 
  ค่าใช้สอย      5,050  บาท 
  ค่าวัสดุ       3,513  บาท 
  รวม     15,763  บาท 
  1.3 จากการสาํรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 
4.59 คดิเปน็ร้อยละ 91.80 จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 155  คน 
 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจการอบรมในด้านต่างๆ 
  2.1 จากการสาํรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 
4.59 คดิเปน็ร้อยละ 91.80  
  2.1 ดา้นวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉล่ีย 4.63  คิดเป็นร้อยละ 92.60 
  2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรือ่งน้ี หลังการ
อบรม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด  มคี่าเฉล่ีย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 
  2.3 ดา้นการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ผู้เขา้ร่วมอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การสืบค้นสารสนเทศได้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 
  2.4 ด้านประสทิธภิาพ ผู้เขา้อบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็น
ร้อยละ 91.60 
การประเมินผลโครงการ 

ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน 
160 คน 



 กลุ่มตัวอย่าง 
 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน 156 คน มีผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งสิ้น 155 คน คิดเป็นร้อยละ 99.36 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมูล ม ี1 ฉบับ ได้แก่ 

 แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลกัสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  
มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม Online แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ แบ่งเป็น 4 ตอนคือ  

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 
ตอนที่ 2 เน้ือหาการอบรม 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ตอนที่ 4 ข้อคดิเห็นเพ่ิมเติม 
การวิเคราะหข์้อมูล หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย คา่ร้อยละ  
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

  คา่เฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 0.50-1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป มีรายละเอียดข้อมูล ดังน้ี  
  ตารางที่ ๑   ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบคุคลข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 
  เพศ   
         ชาย ๗๕ ๔๘.๓๙ 
         หญิง ๘๐ ๕๑.๖๑ 
 อายุ   
         ตํ่ากว่า ๒๐ ปี  ๑๒๓ ๗๙.๓๕ 
         ๒๑ - ๓๐ ปี  ๓๒ ๒๐.๖๕ 
         ๓๑ - ๔๐ ปี ๐ ๐ 
         ๔๑ - ๕๐ ปี ๐ ๐ 
         ๕๑ ปี ขึ้นไป ๐ ๐ 
 การศึกษา   
       ตํ่ากว่าปริญญาตร ี ๐ ๐ 
       ปริญญาตรี ๑๕๕ ๑๐๐ 
       ปริญญาโท ๐ ๐ 
       ปริญญาเอก ๐ ๐ 

 



จากตารางที่ ๑  มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้นจํานวน ๑๕๕ คน   เป็นเพศชายจํานวน ๗๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๘.๓๙ เพศหญิงจํานวน  ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๑ เป็นผูท้ี่มีอายุตํ่ากว่า ๒๐ ปีมากทีส่ดุ จํานวน 
๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๕ อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จํานวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๕  การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน ๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
ตอนที่ ๒ การประเมินผลด้านเน้ือหาการอบรม  
ตารางที่ ๒  ด้านข้อมูลวิทยากร 

ประเด็นการประเมิน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

๑. การเตรียมตัวและความพร้อม
ของวิทยากร 

๙๘ 
(๖๓.๒๓) 

๕๓ 
(๓๔.๑๙) 

๔ 
(๒.๕๘) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๖๑ 
(๙๒.๒๐) 

มาก
ท่ีสุด 

๒. สามารถอธิบายเนื้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น 

๑๐๐ 
(๖๔.๕๒) 

48 
(๓๐.๙๗) 

๗ 
(๔.๕๑) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๖๐ 
(๙๒.๐๐) 

มาก
ท่ีสุด 

๓. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมได้ตรง
ประเด็น 

๑๐๕ 
(๖๗.๗๔) 

๔๖ 
(๒๙.๖๘) 

๔ 
(๒.๕๘) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๖๕ 
(๙๓.๐๐) 

มาก
ท่ีสุด 

๔. สามารถตอบคําถามได้ตรง
ประเด็น 

๑๐๓ 
(๖๖.๔๕) 

๔๘ 
(๓๐.๙๗) 

๔ 
(๒.๕๘) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๖๔ 
(๙๒.๘) 

มาก
ท่ีสุด 

๕. วิทยากรมีจํานวนเพียงพอ
เหมาะสม 

๑๐๕ 
(๖๗.๗๔) 

๔๗ 
(๓๐.๓๒) 

๓ 
(๑.๙๔) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๖๖ 
(๙๓.๒) 

มาก
ท่ีสุด 

๖. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม 

๑๐๑ 
(๖๕.๑๖) 

๔๙ 
(๓๑.๖๑) 

๕ 
(๓.๒๓) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๖๒ 
(๙๒.๔) 

มาก
ท่ีสุด 

 รวม      ๔.๖๓ 
(๙๒.๖๐) 

มาก
ท่ีสุด 

 
ตารางที ๓ ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นการประเมิน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้
หลังการอบรม 

๑๐๑ 
(๖๕.๑๖) 

๕๒ 
(๓๓.๕๕) 

๒ 
(๑.๒๙) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๖๔ 
(๙๒.๘๐) 

มาก
ท่ีสุด 

 รวม      ๔.๖๔ 
(๙๒.๘๐) 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๔  ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็นการประเมิน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

๑. นําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

๑๐๙ 
(๗๐.๓๒) 

43 
(27.74) 

3 
(1.94) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๖๘ 
(๙๓.๖๐) 

มาก
ท่ีสุด 

๒. สามารถให้คําปรึกษาแนะนําแก่
เพ่ือนร่วมงานได้ 

๙๗ 
(๖๒.๕๘) 

๕๑ 
(๓๒.๙๐) 

๗ 
(๔.๕๒) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๕๘ 
(๙๑.๖๐) 

มาก
ท่ีสุด 

๓. มีความม่ันใจในการนําความรู้ท่ี
ได้ไปใช้ประโยชน์ 

๑๐๒ 
(๖๕.๘๐) 

๔๖ 
(๒๙.๖๘) 

๗ 
(๔.๕๒) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๖๑ 
(๙๒.๒๐) 

มาก
ท่ีสุด 

 รวม      ๔.๖๓ 
(๙๒.๖๐) 

มาก
ท่ีสุด 

 
ตารางที่ ๕  ด้านประสิทธิภาพ 

ประเด็นการประเมิน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

๑. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ๙๙ 
(๖๓.๘๗) 

๔๘ 
(๓๐.๙๗) 

๘ 
(๕.๑๖) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๕๙ 
(๙๑.๘๐) 

มาก
ท่ีสุด 

๒. การประสานงานอํานวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าท่ี 

๙๗ 
(๖๒.๕๘) 

๔๖ 
(๒๙.๖๘) 

๑๒ 
(๗.๗๔) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๕๕ 
(๙๑.๐๐) 

มาก
ท่ีสุด 

๓. สถานท่ีสะอาดและมีความ
เหมาะสม 

๑๐๙ 
(๗๐.๓๒) 

๔๐ 
(๒๕.๘๑) 

๖ 
(๓.๘๗) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๖๖ 
(๙๓.๒๐) 

มาก
ท่ีสุด 

๔. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม 

๑๐๘ 
(๖๙.๖๗) 

๓๔ 
(๒๑.๙๔) 

๑๒ 
(๗.๗๔) 

๑ 
(๐.๖๕) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๖๑ 
(๙๒.๒๐) 

มาก
ท่ีสุด 

๕. ระยะเวลาในการอบรม / 
สัมมนามีความเหมาะสม 

๙๕ 
(๖๑.๒๙) 

๔๕ 
(๒๙.๐๓) 

๑๔ 
(๙.๐๓) 

๑ 
(๐.๖๕) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๕๑ 
(๙๐.๒๐) 

มาก
ท่ีสุด 

๖. ท่านมีความพึงพอใจในการ
อบรมคร้ังนี้ 

๙๘ 
(๖๓.๒๓) 

๕๐ 
(๓๒.๒๖) 

๗ 
(๔.๕๒) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๐ 
(๐.๐๐) 

๔.๕๙ 
(๙๑.๘๐) 

มาก
ท่ีสุด 

 รวม      ๔.๕๘ 
(๙๑.๖๐) 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๖  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ iQnewsClip 

ประเด็นการประเมิน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

๑. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้
ฐานข้อมูล iQNewsClip ใน
ระดับใด 

 ๑๑๖ 
(๗๔.๘๔) 

 

๓๑ 
(๒๐.๐๐) 

 

๘ 
(๕.๑๖) 

 

๐ 
(๐.๐๐) 

 

๐ 
(๐.๐๐) 

 

๔.๗๐ 
(๙๔.๐๐) 

 

มาก
ท่ีสุด 

๒. ถ้างานห้องสมุดจะจัดซ้ือ
ฐานข้อมูล  iQNewsClip ท่าน
เห็นด้วยหรือไม่ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
๑๕๑ 

(๙๗.๔๒) 
 

๔ 
(๒.๕๘) 

 
 
ข้อคดิเหน็เพิ่มเติม 

๑. บริการดีมากๆครับ 
๒. ดีมากเลยครับ  น่าจะมี E-Book ด้วย 
3. เน่ืองจากมีเว็บไซต์ที่เปิดบริการข้อมูลข่าวฟรีอยู่มาก รวมถึงการดูทีวีย้อนหลังก็ยังมี จึงเห็นว่า ไม่ค่อย

จําเป็นในการซือ้บริการ iQnewsclip เพราะอาจจะเป็นการสิ้นเปลือง จากที่ต้องเสียค่าบริการ
มากมาย จากข้อมูลข่าวเก่า จนมาถึงสมัยปัจจุบัน 
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