
1 
 

 
 

 

 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล :  

เร่ือง การน า Line Notify มาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด  
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 
1.1    เพศหญิง  รอ้ยละ 87.90 เพศชาย  ร้อยละ 12.10  
1.2 อายุช่วง 41-50 มากท่ีสุด ร้อยละ 42.40 รองลงตามล าดับ คือ ช่วงอายุ 51 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 

36.40 และ 31-40 ปี ร้อยละ 12.10 แล่ช่วงอายุที่มีน้อยที่สุด 20 - 30 ปี ร้อยละ 9.10 
1.3   การศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 69.70 ระดับปริญญาโท 24.20 และระดับอนุปริญญา

หรือ เทียบเท่า ร้อยละ 6.10 
1.4   สถานภาพเป็น  บรรณารักษ์  ร้อยละ 81.80  และเจ้าหน้าที่และอ่ืนๆ ร้อยละ 18.20  
 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ประโยชน์ 
  
ตาราง ตอนที ่2 ระดับความพงึพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ประโยชน์ 

ด้าน 

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
พงึพอใจ 

2.1 ด้านระดับความพงึพอใจ การจัดกจิกรรม/ส่ือ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/
ระยะเวลา/วทิยากร 4.41 0.68 

มาก 

     1) ความเหมะสมของส่ือและช่องทางท่ีจดัอบรม 4.42 0.66 มาก 

     2) ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการอบรม 4.27 0.76 มาก 

     3)  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.42 0.70 มาก 

    4)  วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เขา้ใจได ้ 4.45 0.71 มาก 
    5)  ระดบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี 4.48 0.61 มาก 
2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.78 1.04 มาก 

     1)  ความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาตามหวัขอ้เร่ือง ก่อน การอบรม 3.33 1.10 ปานกลาง 

     2)  ความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาตามหวัขอ้เร่ือง หลงั การอบรม 4.24 0.75 มาก 

2.3 ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.18 0.76 มาก 

1) สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้ 4.24 0.75 มาก 

2) สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดต่อได ้ 4.12 0.78 มาก 

ระดับความพงึพอใจโดยรวม 4.22 0.83 มาก 
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จากตาราง ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ประโยชน์ แสดงว่า ผู้เข้า
รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากเฉลี่ย 4.22 คะแนน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน 
พบว่า  

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน ด้านที่มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คือระดับความพึงพอใจการจัดกิจกรรม/สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระยะเวลา/วิทยากร เฉลี่ย 4.41 
คะแนน รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการน าความรู้ไปใช้ เฉลี่ย 4.18 คะแนน และด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ
ด้านความรู้ความเข้าใจ เฉลี่ย 3.78 คะแนน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อย่อยของแต่ละด้าน พบว่า 
2.1    ด้านระดับความพึงพอใจการจัดกิจกรรม/สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระยะเวลา/วิทยากร ความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก เฉลี่ย 4.41 คะแนน โดยข้อที่มีความพึงพอใจ มากที่สุด คือระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เฉลี่ย 4.48 คะแนน รองลงมาตามล าดับคือ วิทยากรมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ เฉลี่ย 4.45 คะแนน ความเหมะสมของสื่อและช่องทางที่จัดอบรม และ 
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม มีค่าเท่ากัน เฉลี่ย 4.42 คะแนน ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
คือ ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการอบรม และ มีค่าเฉลี่ย 4.27 คะแนน 

2.2     ด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.78 คะแนน โดยข้อที่มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด คือ ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาตามหัวข้อเรื่อง หลัง การอบรม เฉลี่ย 4.24 คะแนน  ส่วนข้อที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาตามหัวข้อเรื่อง ก่อน การอบรม เฉลี่ย 3.33 คะแนน   

2.3    ด้านการน าความรู้ไปใช้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.18 คะแนน  โดยข้อที่มีความพึงพอใจ 
มากที่สุดคือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.24 คะแนน และ
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดต่อได้ เฉลี่ย 4.12 คะแนน  

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  3.1 ข้อเสนอแนะ ติ ชม ต่อการอบรมครั้งนี้  
        - ได้รับความรู้เพ่ิมในการน ามาประยุกต์ใช้ได้มากขึ้น 

- ได้ความรู้มากข้ึนค่ะ 
- กิจกรรมที่ดีมาก เป็นการแชร์ความรู้ แบ่งปันกัน ในยุคดิจิทัล 
- อธิบายขัดเจนดี สื่อในการน าเสนอชัดเจนดี 
- จัดอีกนะคะ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีด่ีมากค่ะ 
- สามารถน ามาพัฒนาในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
- ดีมาก อยากให้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน IT แบบนี้เป็นประจ าส าหรับกลุ่มงาน 
- น่าจะใช้ได้ดีส าหรับการบริการ แต่อยู่ในส่วนจัดหาและจัดหมู่ เลยไม่ค่อยได้ใช้ ใช้เมล์และโทรศัพท์ติดต่อผู้ใช้ค่ะ 

3.2 หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป  
- การจัดเก็บสื่ออิเล็อทรอนิกส์และให้บริการในรูปแบบออนไลน์ 
- เทคโนโลยใีนการให้บริการค่ะ 
- กิจกรรมที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด 
- การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากล DOI 
- เรื่อง It เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ 
- ด้านเทคโนโลยี หัวข้อ Google site, Datastudio, Power Bi, pubhtml5, Zotero,  
- แนะน าฐานข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจ และไม่เสียค่าใช้จ่าย 
- ด้านภาษา ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน 
- ด้านการลงทุน การลงทุนตลาดหุ้น, ตลาดคริปโต, กองทุน , การออมก่อนเกษียณ 
- การค้นหาข้อมูลเชิงลึก 
- การท าคลิปวีดีโอ 
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- การรวบรวม -เรียบเรียง หนังสือข้ึนมาใหม่ (เช่น บางวิชาทีเนื้อหาภาษาไทยค่อนข้างมีน้อย ส่วนใหญ่เป็น
ภาษาอังกฤษ บรรณารักษณ์สามารถแปล/ท าการรวบรวมเนื้อหาจากการศึกษาของนักศึกษา และผู้มี
ประสบการณ์ มารวบรวมเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและสร้างข้อมูล
จากฝ่ายประวัติศาสตร์/หอจดหมายเหตุเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา (Preserv &Progress) จะสามารถเป็นไป
ได้ไหมคะ 

 
 

หมายเหตุ: เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

 
 
 
 
 


