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ก าหนดการโครงการ.Library.:.Care.the.Bear 

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting.Hall) ชั้น ๔ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

.................................................................... 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐–๐๙.๓๐ น.    พิธีแถลงข่าวโครงการ Library : Care the Bear ระหว่าง  

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

     โดย ศาสตรเมธี สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

คุณนพเก้า  สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์  

รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ 

                         ผู้อ านวยการส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารวา่ง 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “บทบาทห้องสมุดต่อการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม   

                                Library : Care the Bear การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน”   

             โดย คุณจรัญพร เลศิสหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรนี สไตล์ จ ากัด 

๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. แนะน า Website SET Social Impact and Web Application Care the Bear 

โดย คุณอินทริา เลี่ยมรัก รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. การใช้ Digital Eco Calculator Kit on Web Application Care the Bear 

โดย คุณวรพงษ์ เต็มทวี  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรนี สไตล์ จ ากัด 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร...ร่องรอยที่เราเหยียบย่ า” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร  ฉิมจารย์  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม   

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม  

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

๑๔.๑๕–๑๖.๓๐ น. เยี่ยมชมภูมิทัศน์หอสมุด และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

หมายเหตุ :   ก าหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการ Library Care the Bear 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม  2563  เวลา  08.00 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) ชั้น 4 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร                 

ตระหนักถึงความส าคัญของการลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming) จึงได้ด าเนินโครงการ 

Library Care the Bear เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การจัดท าโครงการ 

Library Care the Bear จึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยการสร้างปลูกจิตส านึก

และปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อนให้กับเยาวชนและ

ด าเนินการคัดเลือกห้องสมุดต้นแบบที่มีการด าเนินการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะ

โลกร้อนเป็นที่ประจักษ์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร  ครู  อาจารย์ บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และผู้สนใจทั่วไป                   

จ านวน 100 คน 

 

พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) ช้ัน 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ “Library Care the Bear”                     

ในรูปแบบออนไลน์ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLCtHPiHMdl6a7UCBcfJ4NkznHK4jnMFA
am35qbhhD9xsqw/viewform 
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วิธีการเก็บข้อมูล 

ผู้ เ ข้ า ร่ วม โครงการ  “ Library Care the Bear”  จะได้ รั บ  QR Code ส าหรั บตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนีใ้นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามความพึงพอใจใช้การวิเคราะหข์้อมูล ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

2. ข้อมูลทั่วไป จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลจะ

ออกเป็นความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยการอธิบายเชิงพรรณนา 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในด้านต่าง ๆ และในภาพรวม โดยข้อค าถามปลายปิด 

ใช้สถิติพื้นฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่               

ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใชใ้นการอธิบายลักษณะข้อมูล 

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนของข้อมูลค าถามปลายเปิดใช้การ

วิเคราะหเ์ชงิเนื้อหา (Content Analysis) 

4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อ

น าไป พัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงการ โดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ระดับความความพึงพอใจจากแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ การแปลผล “ระดับการประเมนิ” โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ ์ดังนี้ 

 

การแปลผล “ระดับการประเมิน” โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ระดับการประเมิน 

4.51 – 5.00 ระดับมากที่สุด 

3.51 – 4.50 ระดับมาก 

2.51 – 3.50 ระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 ระดับน้อย 

1.00 – 1.50 ระดับน้อยมาก 
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 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ “Library Care 

the Bear” วันพุธที่ 16 ธันวาคม เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) 

ช้ัน 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จัดท าวุฒิบัตรออนไลน์และประเมินผลได้น าข้อมูลจาก

แบบสอบถามออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

น ามาท าการวิเคราะหด์้วยวิธีทางสถิตโิดยมีการน าเสนอข้อมูลดังตอ่ไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู ้/ การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบประเมิน  

เพศ 
ระดับความคดิเห็น 

จ านวน (N = 88) ร้อยละ (%) 

ชาย 23 26.14 

หญิง 65 73.86 

รวม/เฉลี่ย 88 100 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินครั้งนี้ทั้งหมด จ านวน 88 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 73.86 และเป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 26.14 ตามล าดับ  

 

 



4 

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปแสดงจ านวนร้อยละของอายุผูต้อบแบบประเมิน 

สถานะ 
ระดับความคดิเห็น 

จ านวน (N =88) ร้อยละ (%) 

ต่ ากว่า 20 ปี 1 1.14 

20-30 ปี 34 38.64 

31 – 40 ปี 24 27.27 

41 – 50 ปี 20 22.73 

51 ปี ขึน้ไป 9 10.23 

รวม/เฉลี่ย 88 100 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินครั้งนี้ทั้งหมด จ านวน 88 คน 

มีอายุเฉลี่ยส่วนใหญ่ ระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64 รองลงมา                

มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 อายุระหว่าง 41 -50 ปี จ านวน

20 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 อายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.23 และ

อายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 1.14 ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปแสดงจ านวนร้อยละของต าแหน่งผูต้อบแบบประเมิน 

สถานะ 
ระดับความคดิเห็น 

จ านวน (N =88) ร้อยละ (%) 

ผูบ้ริหาร 8 9.09 

ครู/อาจารย์ 39 44.32 

บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 32 36.36 

นักศึกษา 7 7.95 

อื่น ๆ  2 2.27 

รวม/เฉลี่ย 88 100 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินครั้งนีท้ั้งหมด จ านวน 88 คน 

มีต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นครู/อาจารย์ จ าวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 44.32 รองลงมามีต าแหน่ง

เป็นบุคลากร/เจ้าหน้าที่ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ผู้บริหาร จ านวน 8 คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.09 นักศึกษา จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.95 และอื่น ๆ จ านวน 2 คน คือ

บรรณารักษ์ และบรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ คิดเป็นรอ้ยละ 2.27 ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละของหน่วยงานที่สังกัด 

หน่วยงานที่สังกัด 
ระดับความคดิเห็น 

จ านวน (N = 88) ร้อยละ (%) 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎ 41 46.59 

2. โรงเรียน 46 52.27 

3. อื่น ๆ ส านักงานเขตพืน้ที่ กศน. 1 1.14 

รวม/เฉลี่ย 88 100 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินครั้งนี้ทั้งหมด จ านวน 88 คน 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สังกัดโรงเรียนในเขตพืน้ที่ 3 จังหวัด จ านวน 46 แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 

52.27 รองลงมาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 41 แห่ง คิดเป็นร้อย 46.59 และสังกัด

หนว่ยงานอื่น ๆ เชน่ ส านักงานเขตพืน้ที่ กศน. จ าวน 1 แหง่ คิดเป็นรอ้ยละ 1.14 ตามล าดับ  
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู ้/ การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ “Library Care 

the Bear” วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่    

(Meeting  Hall) ช้ัน 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ               

พิบูลสงคราม พบว่าผูต้อบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

88.8 (�̅�= 4.44, S.D. = 0.51) ตามล าดับดังนี้   

 

ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจด้านวิทยากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

1. การถ่ายทอดความรู้ และการอธิบายเนื้อหา

ของวิทยากรมีความชัดเจน 

4.45 0.60 89 มาก 

2. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.42 0.60 88.4 มาก 

3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.40 0.63 88 มาก 

4. การใชเ้วลาตามที่ก าหนดไว้ 4.27 0.72 85.4 มาก 

รวม/เฉลี่ย 4.36 0.64 87.2 มาก 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม

ด้านวิทยากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์) มีระดับความพึงพอใจโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นรอ้ยละ 87.2 (�̅�= 4.36, S.D. = 0.64) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การถ่ายทอดความรู้ และ             

การอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89 

(�̅�= 4.45, S.D. = 0.60) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้                      

มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นรอ้ยละ 85.4 (�̅�= 4.27, S.D. = 0.72) 
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ตารางที่ 6 แสดงความพึงพอใจด้านวิทยากร (คุณจรัญพร เลิศสหกุล) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

5. การถ่ายทอดความรู้ และการอธิบายเนื้อหา

ของวิทยากรมีความชัดเจน 

4.45 0.62 89 มาก 

6. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.47 0.59 89.4 มาก 

7. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.43 0.62 88.6 มาก 

8. การใชเ้วลาตามที่ก าหนดไว้ 4.36 0.70 87.2 มาก 

รวม/เฉลี่ย 4.43 0.63 88.6 มาก 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการวิเคราะหข์้อมูลความความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านวิทยากร (คุณจรัญพร เลิศสหกุล) มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    

คิดเป็นรอ้ยละ 88.6 (�̅�= 4.43, S.D. = 0.63) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การเชื่อมโยงเนื้อหาใน                   

การฝึกอบรมชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.4 (�̅�= 4.47,                      

S.D. = 0.59) และข้อที่มีคา่เฉลี่ยต่ าสุด คือการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ มีความพึงพอใจในระดับ

มาก คิดเป็นรอ้ยละ 87.2 (�̅�= 4.36, S.D. = 0.70) 

 

ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจด้านวิทยากร (คุณวรพงษ์ เต็มทวี) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

9. การถ่ายทอดความรู้ และการอธิบายเนื้อหา

ของวิทยากรมีความชัดเจน 

4.47 0.62 89.4 มาก 

10. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.50 0.61 90 มาก 

11. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.44 0.62 88.8 มาก 

12. การใชเ้วลาตามที่ก าหนดไว้ 4.36 0.68 87.2 มาก 

รวม/เฉลี่ย 4.44 0.63 88.8 มาก 
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จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการวิเคราะหข์้อมูลความความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม

ด้านวิทยากร (คุณวรพงษ์ เต็มทวี) มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 88.8 (�̅�= 4.44, S.D. = 0.63) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การเชื่อมโยงเนื้อหาใน                   

การฝึกอบรมชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับมาก มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

90 (�̅�= 4.50, S.D. = 0.61) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้                      

มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นรอ้ยละ 87.2 (�̅�= 4.36, S.D. = 0.68) 

 

ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

13. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.69 0.51 93.8 มากที่สุด 

14. ความพรอ้มของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.57 0.58 91.4 มากที่สุด 

15. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.51 0.61 90.2 มากที่สุด 

16. อาหารว่าง  อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม                  

มีความเหมาะสม 

4.51 0.63 90.2 มากที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 4.57 0.58 91.4 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการวิเคราะหข์้อมูลความความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด           

คิดเป็นรอ้ยละ 91.4  (�̅�= 4.57, S.D. = 0.58) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานที่สะอาดและมีความ

เหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 93.8 (�̅�= 4.69, S.D. = 0.51) 

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม และอาหารว่าง อาหาร

กลางวัน และเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

90.2 (�̅�= 4.51, S.D. = 0.61) 
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ตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจด้านความรูค้วามเข้าใจ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

17. ความรู ้ความเข้าใจในเรื่องนี ้ก่อน การอบรม 4.14 0.85 82.8 มาก 

18. ความรู ้ความเข้าใจในเรื่องนี ้หลัง การอบรม 4.42 0.58 88.4 มาก 

19. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม 4.48 0.59 89.6 มาก 

รวม/เฉลี่ย 4.35 0.67 87 มาก 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการวิเคราะหข์้อมูลความความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านความรู้ความเข้าใจ มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87 

(�̅�= 4.35, S.D. = 0.67) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการ

อบรม  มคีวามพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นรอ้ยละ 89.6 (�̅�= 4.48, S.D. = 0.59) และข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

คิดเป็นรอ้ยละ 82.8 (�̅�= 4.14, S.D. = 0.85) 

 

ตารางที่ 10 แสดงความพึงพอใจด้านการน าความรูไ้ปใช้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

20. สามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปประยุกต์ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานได้ 

4.43 0.58 88.6 มาก 

21. สามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอด

ได้ 

4.39 0.63 87.8 มาก 

22. ภาพรวมการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.42 0.60 88.4 มาก 

รวม/เฉลี่ย 4.41 0.60 88.2 มาก 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมด้านการน าความรู้ไปใช้  มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 88.2 (�̅�= 4.41, S.D. = 0.60) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  มคีวามพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 88.6 (�̅�= 4.43, 

S.D. = 0.58) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้              

มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นรอ้ยละ 87.8 (�̅�= 4.39, SD = 0.63) 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะในการอบรมคร้ังน้ี ได้แก่ 

1. ปรับจอภาพให้ชัดเจน (f = 3) 

2. ด้านการน าไปใช้กับหอ้งสมุดโรงเรยีนประถมศึกษา (f = 1) 

3. ควรใช้เวลาในการจัดโครงการประมาณ 2 วัน (f = 1) 

4. เนือ้หามีความน่าสนใจ (f = 1) 

5. เป็นโครงการที่ด ีมปีระโยชน์ ได้ทั้งความรู้และที่ส าคัญได้รับของรางวัล (f = 4) 

6. ความเช่ือมโยงของการอบรมกับงานหอ้งสมุดยังไม่ชัดเจน (f = 1) 

7. ควรมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก (f = 1) 

8. ขอให้จัดโครงการลักษณะนี้ในปีตอ่ไป (f = 1) 

9. ควรเพิ่มเนื้อหาในการบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการในรูปแบบ

ของห้องสมุดโรงเรียน (f = 1) 

หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่ 

1. การวิจัยทางการศกึษา (f = 1) 

2. กิจกรรมของหอ้งสมุด (f = 1) 

3. การจัดการหอ้งสมุด (f = 2) 

4. สารสนเทศดิจิทัล (f = 1) 

5. การท านวัตกรรม (f = 1) 

6. แนวทางการจัดการหอ้งสมุดที่สง่เสริมการรักการอ่าน (f = 1) 

7. กิจกรรมที่ครูสมารถน าไปใช้ในหอ้งสมุดโรงเรียนได้ (f = 1) 

8. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (f = 2) 

9. รูปแบบการพัฒนาหอ้งสมุด (f = 1) 

10. ความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยกับสมุดประชาชน 
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ประมวลภาพ 

โครงการ Library Care the Bear 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม  2563  เวลา  08.00 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) ชั้น ๔ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

กิจกรรม “การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม” 

วันพุธที่ 17 มีนาคม  2564  เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) ชั้น 4 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ

การ ด ารงชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศมีพลังงานใช้

อย่างพอเพียง ท่ัวถึงเป็นธรรม และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้ใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงานของรัฐ เล็งเห็น

ความส าคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัดเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน.และช่วยลด

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก จึงได้ก าหนดนโยบาย 

มาตรการ ให้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ และประหยัด 

โดยใหม้ีการปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างตอ่เนื่อง 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการอนุรักษ์พลังงานของประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน และ            

มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้

ครอบคลุมท้ังประเทศ เพ่ือท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้เก่ียวข้อง

และให้ความช่วยเหลือแนะน าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ                   

ในพ้ืนท่ีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง แต่ตัวแปรท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีใช้ในการขับเคลื่อนให้

พลังงานและสิ่งแวดล้อมเกิดความยั่งยืน นั่นคือ จิตส านึกท่ีมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ด้วยพลังใจ พลังความคิด ด้วยเหตุนี้การปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและสร้างบรรยากาศใน

การเรียนรู้ในด้านข้อมูล และท่ีส าคัญการจูงใจ  และการโน้มน้าวใจบุคลากรใหรั้บทราบถึงความ

จ าเป็น และผลกระทบและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และผู้สนใจท่ัวไป (รับเฉพาะ

จังหวัดพิษณุโลก – สุโขทัย) จ านวน 120 คน 
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พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) ช้ัน 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการห้องสมุดสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม

และสังคม  กิจกรรม “การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม”  ในรูปแบบออนไลน์ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevXjiyUtLBb6DKaYvlfthlaiJCb84lcdDfVaD
_V3KjGW-lvw/viewform 
 
 
 

 

 

 

วิธีการเก็บข้อมูล 

ผู้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคม  กิจกรรม “การบรรยาย

และการเสวนาทางวิชาการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”  จะได้รับ QR Code 

ส าหรับตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ในตอนลงทะเบียน           

เข้าร่วมงาน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามความพึงพอใจใช้การวิเคราะหข์้อมูล ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

2. ข้อมูลท่ัวไป จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลจะ

ออกเป็นความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยการอธิบายเชิงพรรณนา 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในด้านต่าง ๆ และในภาพรวม โดยข้อค าถามปลายปิด 

ใช้สถิติพ้ืนฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่               

ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูล 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevXjiyUtLBb6DKaYvlfthlaiJCb84lcdDfVaD_V3KjGW-lvw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevXjiyUtLBb6DKaYvlfthlaiJCb84lcdDfVaD_V3KjGW-lvw/viewform
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ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่วนของข้อมูลค าถามปลายเปิดใช้การ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพ่ือ

น าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงการ โดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ระดับความความพึงพอใจจากแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ การแปลผล “ระดับการประเมิน” โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ ์ดังนี้ 

 

การแปลผล “ระดับการประเมิน” โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ระดับการประเมิน 

4.51 – 5.00 ระดับมากที่สุด 

3.51 – 4.50 ระดับมาก 

2.51 – 3.50 ระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 ระดับน้อย 

1.00 – 1.50 ระดับน้อยมาก 

 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถงึ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถงึ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถงึ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถงึ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถงึ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหอ้งสมุดสีเขียว

เพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคม กิจกรรม “การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการเก่ียวกับ          

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” วันพุธท่ี 17 มีนาคม เวลา 08.30 น. – 16.30 น.                       

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) ช้ัน 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จัดท าวุฒิบัตรออนไลน์และ
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ประเมินผล ได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการน ามา

ท าการวิเคราะหด์้วยวิธีทางสถิติโดยมีการน าเสนอข้อมูลดังตอ่ไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละของเพศผูต้อบแบบประเมิน  

เพศ 
ระดับความคิดเห็น 

จ านวน (N = 100) ร้อยละ (%) 

ชาย 32 32.00 

หญิง 68 68.00 

รวม/เฉลีย่ 100 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินคร้ังนี้ท้ังหมด จ านวน 100 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.00 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 32.00 ตามล าดับ  

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปแสดงจ านวนร้อยละของอายุผูต้อบแบบประเมิน 

สถานะ 
ระดับความคิดเห็น 

จ านวน (N =100) ร้อยละ (%) 

ต่ ากว่า 20 ปี - - 

20-30 ปี 20 20.00 

31 – 40 ปี 32 32.00 

41 – 50 ปี 39 39.00 

51 ปี ขึน้ไป 9 9.00 

รวม/เฉลีย่ 100 100.00 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในการประเมินคร้ังนีท้ั้งหมด จ านวน 100 คน 

มีอายุเฉลี่ยส่วนใหญ่ ระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมา                

มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 อายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน  

20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00ตามล าดับ  

 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลท่ัวไปแสดงจ านวนร้อยละของสถานภาพผูต้อบแบบประเมิน 

สถานะ 
ระดับความคิดเห็น 

จ านวน (N =100) ร้อยละ (%) 

ผูบ้ริหาร 11 11.00 

ข้าราชการ 22 22.00 

ครู/อาจารย์ 14 14.00 

บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 50 50.00 

อื่น ๆ  (พนักงาบริษัทเอกชน) 3 3.00 

รวม/เฉลีย่ 100 100.00 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินคร้ังนีท้ั้งหมด จ านวน 100 คน 

มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลากร/เจ้าหน้าท่ี จ าวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา               

มีสถานภาพเป็นข้าราชการ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 ครู/อาจารย์ จ านวน 14 คน 

คิดเป็นร้อยละ 14.00 ผู้บริหาร จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.00 และอื่น ๆ  จ านวน 3 คน 

คือพนักงาบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดับ  

 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนร้อยละของหน่วยงานท่ีสังกัด 

หน่วยงานท่ีสังกัด 
ระดับความคิดเห็น 

จ านวน (N = 100) ร้อยละ (%) 

1. หน่วยงานภาครัฐ 97 97.00 

2. หน่วยงานภาคเอกชน 3 3.00 

3. อื่น ๆ  - - 

รวม/เฉลีย่ 100 100.00 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินคร้ังนี้ท้ังหมด จ านวน 100 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก- สุโขทัย 
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จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 97.00 รองลงมาสังกัดหน่วยงานภาคเอกชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

พิษณุโลก- สุโขทัย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย 3.00 ตามล าดับ  

 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหอ้งสมุดสีเขียว

เพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคม กิจกรรม “การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการเก่ียวกับ          

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” วันพุธท่ี 17 มีนาคม เวลา 08.30 น. – 16.30 น.               

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) ช้ัน 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด จ านวน 136 คน และ                  

มีผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินคร้ังนี้ท้ังหมด จ านวน 100 คน  มีความพึงพอใจโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก คดิเป็นร้อยละ 86.6   (�̅�= 4.33, S.D. = 0.42) ตามล าดับดังนี้   

 

ตารางท่ี 5 แสดงความพึงพอใจด้านวิทยากรการบรรยาย (นายสรรเพ็ชร  รอดพินิจ) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

1. การถ่ายทอดความรู้ และการอธิบายเนื้อหา

ของวิทยากรมีความชัดเจน 

 

4.41 

 

0.55 

 

88.20 

 

มาก 

2. การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.31 0.60 86.20 มาก 

3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.26 0.61 85.20 มาก 

4. การใช้เวลาตามท่ีก าหนดไว้ 4.45 0.54 89.00 มาก 

รวม/เฉลีย่ 4.36 0.56 87.00 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผลการวิเคราะหข์้อมูลความความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม

ด้านวิทยากรการบรรยาย (นายสรรเพ็ชร  รอดพินิจ) มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก คดิเป็นร้อยละ 87.00  (�̅�= 4.36, S.D. = 0.56) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้เวลาตามท่ีก าหนดไว้                     

มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.00  (�̅�= 4.45, S.D. = 0.54)  และข้อท่ีมี
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ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือมีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในระดับมาก            

คิดเป็นร้อยละ 85.20 (�̅�= 4.26, S.D. = 0.61) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงความพึงพอใจด้านวิทยากรการเสวนาทางวิชาการ  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

5. การถ่ายทอดความรู้ และการอธิบายเนื้อหา

ของวิทยากรมีความชัดเจน 

 

4.37 

 

0.60 

 

87.40 

 

มาก 

6. การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.29 0.64 85.80 มาก 

7. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.32 0.55 86.40 มาก 

8. การใช้เวลาตามท่ีก าหนดไว้ 4.40 0.59 88.00 มาก 

รวม/เฉลีย่ 4.35 0.60 87.00 มาก 

 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านวิทยากรการเสวนาทางวิชาการ มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                   

คดิเป็นร้อยละ 87.00 (�̅�= 4.43, S.D. = 0.63) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการใช้เวลาตามท่ีก าหนดไว้                 

มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.00 (�̅�= 4.40, S.D. = 0.59) และข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือการเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับมาก                  

คิดเป็นร้อยละ 85.80 (�̅�= 4.29, S.D. = 0.64) 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7 แสดงความพึงพอใจด้านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหารว่าง 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 



8 

 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

9. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.55 0.58 91.00 มากท่ีสุด 

10. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.62 0.49 92.40 มากท่ีสุด 

11. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.41 0.59 88.20 มาก 

12. อาหารว่าง  และเคร่ืองดื่ม มีความเหมาะสม 4.18 0.83 83.60 มาก 

รวม/เฉลีย่ 4.44 0.62 88.80 มาก 

 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม

ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหารว่าง มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก           

คดิเป็นร้อยละ 88.80  (�̅�= 4.44, S.D. = 0.62) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความพร้อมของอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 91.00  (�̅�= 4.55,               

S.D. = 0.58) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ อาหารว่าง และเคร่ืองดื่ม มีความเหมาะสม                    

มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.60  (�̅�= 4.18, S.D. = 0.83) 

 

ตารางท่ี 8 แสดงความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

13. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้ ก่อน การอบรม 3.72 0.90 74.40 มาก 

14. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้ หลัง การอบรม 4.30 0.54 86.00 มาก 

15. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการอบรม 4.41 0.53 88.20 มาก 

รวม/เฉลีย่ 4.14 0.66 82.80 มาก 

 

จากตารางท่ี 8 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านความรู้ความเข้าใจ มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

82.80 (�̅�= 4.14, S.D. = 0.66) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้ 

หลัง การอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.00 (�̅�= 4.30, S.D. = 0.54) 
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และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้ ก่อน การอบรม  มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.40 (�̅�= 3.72, S.D. = 0.90) 

 

ตารางท่ี 9 แสดงความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

16. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 

 

4.32 

 

0.57 

 

86.40 

 

มาก 

17. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอด

ได้ 

 

4.22 

 

0.54 

 

84.40 

 

มาก 

18. ภาพรวมการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.36 0.54 87.20 มาก 

รวม/เฉลีย่ 4.30 0.55 86.00 มาก 

 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านการน าความรู้ไปใช้  มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

86.00 (�̅�= 4.30, S.D. = 0.55) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือภาพรวมการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.20 (�̅�= 4.36, S.D. = 0.54) และ            

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.40  (�̅�= 4.22, SD = 0.54) 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งน้ี ได้แก่ 

1. แนะน าแนวทางในการปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียนให้เป็นหอ้งสมุดสีเขียว (f = 1) 

2. สถานท่ีจัดอบรมดี (f = 1) 

3. เปน็กิจกรรมท่ีดี  (f = 1) 

4. เปน็กิจกรรมท่ีดีท่ีสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ Green Office (f = 1) 

5. สอนการค านวณคาร์บอนเครดิตในส านักงาน (f = 1) 

6. ควรปรับปรุงชักโครกเปน็ flash tank เพ่ือไมต่้องรอน้ าในการกด (f = 1) 
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7. ความรู้และการตอบปัญหาของวิทยากรเข้าใจงา่ย มีความเป็นกันเอง  และทีงาน

ดูแลผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างด ี(f = 1) 

8. ควรมีการเพ่ิมเติมในส่วนแนวทาง และขั้นตอนการประหยัดพลังงานในหอ้งสมุด

เพราะหัวข้อในการอบรมเป็นหอ้งสมุดสีเขียว (f = 1) 

 

หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่ 

1. สื่อ social media เก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาหอ้งสมุด (f = 1) 

2. การสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสอืเพ่ือชีวิตคิดก้าวหน้า (f = 1) 

3. การจัดภูมิทัศน์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (f = 1) 

4. การจัดหอ้งสมุดให้น่าใช้น่าสนใจ (f = 1) 

5. การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหอ้งสมุด (f = 1) 

6. การใช้พลังงานในครัวเรือน และสภาพแวดล้อมในครัวเรือน (f = 1) 

7. การจัดอบรมส าหรับผู้บริหาร (f = 1) 

8. ภาวะเรือนกระจก (f = 1) 

9. สถานศึกษาปลอดยาเสพติด/สถานศึกษาสีขาว (f = 1) 

10. เส้นทางสู่ส านักงานสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคมส าหรับผู้บริหาร (f = 1) 

11. การบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมภายในหอ้งสมุด (f = 2) 

12. นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (f = 1) 
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ประมวลภาพ 

โครงการห้องสมุดสเีขยีวเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคม  

กิจกรรม “การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับการอนรุักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม”  

วันพธุท่ี 17 มีนาคม เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) ชั้น 4  

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
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