
 

บทที่ 4 
สรุปการด าเนินงานโครงการ 

 
 ผลการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ. 
ร่วมกับเครือข่ายภายในและการบริการที่เป็นเลิศ  เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ล าปาง  มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครสวรรค์ เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.50  มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 31 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ 31 คน  
 
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีระดับคะแนน ดังนี้ 
 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดับคะแนน เท่ากับ 5 
 มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนน เท่ากับ 4 
 มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3 
 มีความพึงพอใจน้อย ระดับคะแนน เท่ากับ 2 
 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ 1 
 
การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ของบุญชม ศรีสะอาด  
 ค่าเฉลี่ยระดับ  4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระดับ  3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจ มาก 
 ค่าเฉลี่ยระดับ  2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระดับ  1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระดับ  1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพ้ืนฐาน การแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม น าเสนอแบบความเรียง 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายภายในและการให้บริการที่เป็นเลศิ ประจ าปี 2562 

วันที่ 23  -24  กรกฎาคม 2562 
ณ  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

 
ส่วนที่ 1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 31 คน  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 31 คน คิดเป็นร้อยละ   
            100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  31  คน 
  เพศชาย   18  คน  คิดเป็นร้อยละ   58.07 
  เพศหญิง  13  คน  คิดเป็นร้อยละ   41.94  
 
ส่วนที่ 2  ความพึงใจต่อการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
ภายใน และการบริการที่เป็นเลิศ 
 

ตารางท่ี 1  ด้านความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

ข้อ ความคิดเห็นผู้ใช้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ผลลัพธ์ 

1 เนื้อหากิจกรรมการอบรม มีความเหมาะสม 21 10 1   4.62 มากที่สุด 
2 วิทยากรมีความเหมาะสม 20 8 3   4.55 มากที่สุด 
3 ระยะเวลาจัดกิจกรรมทางวิชาการมีความเหมาะสม 18 11 2   4.52 มากที่สุด 
4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
21 9 1   4.65 มากที่สุด 

5 ความคาดหวังในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 19 10 2   4.55 มากที่สุด 
6 การน าความรู้ไปใช้ในด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหน่วยงาน 
18 11 2   4.52 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.57 มากที่สุด 
ร้อยละ 91.40 

 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และสามารถน าความรู้ไป
ใช้ปรับในการท างาน  ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 
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ตารางท่ี 2  ด้านความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมการบริการที่เป็นเลิศ 

ข้อ ความคิดเห็นผู้ใช้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ผลลัพธ์ 

7 เนื้อหากิจกรรมการอบรมด้านการให้บริการที่เป็น
เลิศ มีความเหมาะสม 

19 10 2   4.55 มากที่สุด 

8 วิทยากรมีความเหมาะสม 20 10 1   4.62 มากที่สุด 
9 ระยะเวลาจัดกิจกรรมทางวิชาการมีความเหมาะสม 17 10 2 2  4.36 มาก 
10 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 18 12 1   4.55 มากที่สุด 
11 ความคาดหวังในการน าความรู้การบริการไปใช้

ประโยชน์ 
18 9 3 1  4.36 มาก 

12 การน าความรู้ไปใช้ในด้านการให้บริการการศึกษา
ของหน่วยงาน 

18 10 3   4.49 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.49 มาก 
ร้อยละ 89.80 

 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจเนื้อหา การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรม  ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 

 
ตารางท่ี 2  ด้านความเหมาะสมของการจัดโครงการ 

ข้อ ความคิดเห็นผู้ใช้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ผลลัพธ์ 

13 ความเหมาะสมของห้องประชุม/สัมมนา 21 10    4.68 มากที่สุด 
14 ความชัดเจนของภาพและเสียง 21 10    4.68 มากที่สุด 
15 แสงสว่างภายในห้องประชุม 19 11 1   4.58 มากที่สุด 
16 ความสะอาดของสถานท่ี เช่นห้องน้ า ห้อง

รับประทาน อาหาร 
17 10 4   4.42 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 มากที่สุด 
ร้อยละ 91.80 

 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความพึงพอใจด้านการให้บริการสถานที่ ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 
 
                                                             - 50 - 
 



 
ตารางท่ี 3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ความคิดเห็นผู้ใช้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ผลลัพธ์ 

17 ความสุภาพและเป็นกันเอง 24 7    4.78 มากที่สุด 
18 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 22 9    4.71 มากที่สุด 
19 ความกระตือรือร้น/เอกใจใส่ของเจ้าหน้าท่ี 24 7    4.78 มากที่สุด 
20 อาหารและเครื่องดื่ม 19 10 2   4.55 มากที่สุด 
21 โดยภาพรวมของการด าเนินการอบรม มีความพึง

พอใจในระดับ 
21 10    4.68 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 มากที่สุด 
ร้อยละ 94.00 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดพึงพอใจต่อการต้อนรับของเจ้าหน้าทึ่ การให้บริการ 
และอาหารเครื่องดื่ม ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 
 
สรุปในภาพรวม  ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
ประกันคุณการศึกษาร่วมกับเครือข่ายภายในและฝึกอบรมการบริการที่เป็นเลิศ  
    =  4.59 x 100  =  ร้อยละ  91.80  
                                       5   
 
ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจ าปี 2562 
 1.  อยากให้มีการจัดกิจกรรม 2 วัน ในปีต่อไป 
 2.  วิทยากรถ่ายทอดความรู้เข้าใจง่าย 
            3.   มีการแลกเปลี่ยนความรู้ปัญหาที่เกิดในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณการศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ. ร่วมกับเครือข่าย
ภายใน  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์  เป้าหมายผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 40 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.50 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 1.  เดินทางไกลท าให้บุคลากรมาร่วมโครงการได้น้อย เพราะต้องใช้ค่าเดินทางและที่พักจ านวนมาก 
            2.   จัดโครงการปลายปี  ศูนย์ฯไม่มีเงินหมุนเวียน 
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