
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเตรยีมความพร้อม 

เข้ารับการตรวจประเมิน และการประเมินส านักงานสีเขียว 

ภายใต้โครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ในหัวข้อ “การจัดการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นส านักงานสีเขียว” 

วันจันทร์ที่  2 ธันวาคม  2562 

  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้อง Mini theater 1 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์  (e-Library) 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรตรวจ

ประเมิน และกำรประเมินส ำนักงำนสีเขียว ภำยใต้โครงกำรหอ้งสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคม  ในหัวข้อ “กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กำรเป็นส ำนักงำนสีเขียว” 

แบ่งตำมเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 30 66.7 

ชำย 15 33.3 

รวม 45 100.00 

 

จำกตำรำงพบว่ำ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำ

รับกำรตรวจประเมิน และกำรประเมินส ำนักงำนสีเขียว ภำยใต้โครงกำรห้องสมุดสีเขียวเพื่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม  ในหัวข้อ “กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กำรเป็น

ส ำนักงำนสีเขียว” แบ่งตำมเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ  66.7  

รองลงมำเป็นเพศชำย จ ำนวน   15  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.3  

 

1.2 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรตรวจ

ประเมิน และกำรประเมินส ำนักงำนสีเขียว ภำยใต้โครงกำรหอ้งสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคม  ในหัวข้อ “กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กำรเป็นส ำนักงำนสีเขียว”   

แบ่งตำมสถำนภำพ 

 
 



สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผูบ้ริหำร 4 8.9 

ข้ำรำชกำรพลเรือน 1 2.2 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 20 44.4 

พนักงำนรำชกำร 2 4.4 

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำ 10 22.2 

แมบ่้ำน 8 17.8 

รวม 45 100.0 

 

จำกตำรำงพบว่ำ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำ

รับกำรตรวจประเมิน และกำรประเมินส ำนักงำนสีเขียว ภำยใต้โครงกำรห้องสมุดสีเขียวเพื่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม  ในหัวข้อ “กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กำรเป็น

ส ำนักงำนสีเขียว” จ ำนวนทั้งสิ้น 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบ่งตำมสถำนภำพ                    

เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 4  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.9  ข้ำรำชกำรพลเรือน จ ำนวน 1 คน                         

คิด เป็นร้อยละ 2 .2   พนักงำนมหำวิทยำลัย  จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44 .4                       

พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.4 เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำ จ ำนวน             

10 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 22.2 และแมบ่้ำน จ ำนวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.8  

 

ตอนที่ 2   ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

พบว่ำผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจโดยรวม  อยู่ในระดับมำกที่สุด (x = 4.46 

หรอื คิดเป็นรอ้ยละ 89.2) ตำมล ำดับดังนี้  ระดับควำมคิดเห็นตำมหัวขอ้กำรประเมนิ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

ด้านความพึงพอใจ     

1. กำรมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ

กระบวนกำรการจั ดการองค์ ความรู้ และ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้สู่การเป็นส านักงานสีเขียว 4.56 .55 91.2 มำกที่สุด 

2. ภำพรวมควำมพึงพอใจต่อกำรกำรจัดโครงกำร

ห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม         4.53 .55 90.6 มำกที่สุด 
  



ข้อค าถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

ด้านความรู้ความเข้าใจ     

3. ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในเรื่องนี ้ก่อน กำรเข้ำรว่ม

โครงกำร 3.82 .86 76.4 มำก 

4. ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในเรื่องนี ้หลัง กำรเข้ำรว่ม

โครงกำร 4.53 .59 90.6 มำกที่สุด 

5. ภำพรวมควำมรูค้วำมเข้ำใจตอ่การจัดการองค์

ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็น

ส านักงานสีเขียว 4.53 .59 90.6 มำกที่สุด 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์     

6. สำมำรถน ำควำมรูท้ี่ได้รับไปประยุกต์ใชใ้นกำร

ปฏิบัติงำนได ้ 4.56 .62 91.2 มำกที่สุด 

7. สำมำรถน ำควำมรูท้ี่ได้รับไปเผยแพร่/ถำ่ยทอดได้ 4.53 .55 90.6 มำกที่สุด 

8. ภำพรวมกำรน ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.64 .57 92.8 มำกที่สุด 

ภาพรวมของการจัดกจิกรรม 4.46 .51 89.2 มากท่ีสุด 

 

วิเครำะหผ์ลกำรประเมิน ด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ยแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับเกณฑด์ังนี้ 

1. ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  4.51 - 5.00  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด 

2. ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  3.51 – 4.50   หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 

3. ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  2.51 – 3.50  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

4. ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  1.51 – 2.50   หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับน้อย 

5. ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  1.00 – 1.50   หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 

จำกตำรำง  พบว่ำ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำร

ตรวจประเมิน และกำรประเมินส ำนักงำนสีเขียว ภำยใต้โครงกำรห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคม  ในหัวข้อ “กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กำรเป็นส ำนักงำนสีเขียว ”                       

ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x= 4.46) หรอืคิดเป็นร้อยละ 89.2  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำข้อที่

มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ภำพรวมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (X = 4.64)  คิดเป็นร้อยละ 92.8  และข้อที่มี

ค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ ก่อน กำรเข้ำร่วมโครงกำร (X = 3.82)  คิดเป็น           

ร้อยละ 76.4 


