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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมส านักงาน  
ระหว่างวนัที่ ๒๗ เมษายน ถึง ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

 
 

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมส านักงาน 

หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office 2013 รุ่นที่ ๑ – ๔ 
ระหว่างวันที่  ๒๗ เมษายน ถึง ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคาร 15  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 การประเมินผลผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office 2013 รุ่นที่ ๑ - 
๔” ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิง
ปริมาณเพ่ือน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office 
2013 รุ่นที่ ๑ – ๔” ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งนี้เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  อยู่ในระดับใด ตลอดจน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรม  โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม 
 ๑. กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office 2013      
รุ่นที่ ๑ – ๔” 
 ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมเพ่ือการศึกษาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office 2013 รุ่นที่ ๑ – ๔” รวมถึงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรม โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 
 ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ  

- ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
- ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
- ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

๔. แบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามเลือกตอบ ค าถามที่เป็นมาตรวัดแบบ Likert Scale แบ่ง
ระดับความคิดเห็นเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

 ๕ หมายถึง  ความคิดเห็น  ระดับมากท่ีสุด 
 ๔ หมายถึง  ความคิดเห็น  ระดับมาก 
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 ๓ หมายถึง  ความคิดเห็น  ระดับปานกลาง 
 ๒ หมายถึง  ความคิดเห็น  ระดับน้อย 
 ๑ หมายถึง  ความคิดเห็น  ระดับน้อยที่สุด 
ส าหรับการแปลผลคะแนนความคิดเห็นในเข้าผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตร การใช้งาน 

Microsoft Office 2013 รุ่นที่ ๑”ได้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ๕ ช่วง ส าหรับการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบสอบถามดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย   ความหมายถึง 
 ๔.๕๑ – ๕.๐๐   มีความคิดเห็นอยู่ใน  ระดับมากท่ีสุด 
 ๓.๕๑ – ๔.๕๐  มีความคิดเห็นอยู่ใน  ระดับมาก 
 ๒.๕๑ – ๓.๕๐  มีความคิดเห็นอยู่ใน  ระดับปานกลาง 
 ๑.๕๑ – ๒.๕๐   มีความคิดเห็นอยู่ใน  ระดับน้อย 
 ๑.๐๐ – ๑.๕๐   มีความคิดเห็นอยู่ใน  ระดับน้อยที่สุด 
 

๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 - การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ 

(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 
 - การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมงาน ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องการประเมินของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office 
2013 รุ่นที่ ๑” ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน  เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลไปปรับปรุงการบริหารต่อไป โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน น าเสนอโดยการพรรณนาในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากผลการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

“หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office 2013 รุ่นที่ ๑” 
๒. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ลักษณะสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินของโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม
ส านักงาน ประเมินแต่ละกิจกรรม และส่วนงานของโครงการ  
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รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมส านักงาน 
หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office 2013 รุ่นที่ ๒ 

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training 1 ชั้น ๒ อาคาร ๑๕  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ตารางท่ี ๑  ข้อมูลทั่วไปของสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน  
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑. เพศ 

๑. ชาย 
๒. หญิง 

 
๙ 

๒๙ 

 
๒๓.๗ 
๗๓.๓ 

รวม ๓๘ ๑๐๐.๐๐ 
๒. อายุ 

๑. ต่ ากว่า 20 ปี  
๒. 21 - 30 ปี  
๓. 31 - 40 ปี 
๔. 41 - 50 ปี 
๕. 51 - 60 ปี  
๖. 60 ปี ขึ้นไป  

 
๐ 
๙ 

๑๖ 
๕ 
๘ 
๐ 

 
๐.๐๐ 
๒๓.๗ 
๔๒.๑ 
๑๓.๒ 
๒๑.๑ 
๐.๐ 

รวม ๓๘ ๑๐๐.๐๐ 
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด 

๑. มัธยมศึกษา 
๒. ปริญญาตรี  
๓. ปริญญาโท 
๔. ปริญญาเอก  

 
๐ 

๒๙ 
๙ 
๐ 

 
๐.๐๐ 
๗๖.๓ 
๒๓.๗ 

๐ 
รวม ๓๘ ๑๐๐.๐๐ 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
๕.  อาชีพ 

๑. ข้าราชการ  
๒. พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
๓. พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔. ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างชั่วคราว  
๕. ธุรกิจส่วนตัว  
๖. อ่ืนๆ 

 

 
๓๓ 
๒ 
๐ 
๓ 
๐ 
๐ 

 
๘๖.๘ 
๕.๓ 

๐.๐๐ 
๗.๙ 

๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

รวม ๓๘ ๑๐๐.๐๐ 
 
ตารางท่ี ๒  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของการ
ให้บริการวิชาการ  

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้านวิทยากรฝึกอบรม 
๑. บุคลิกภาพของวิทยากร ๔.๗๖ ๐.๔๓ มากที่สุด 
๒. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของวิทยากร ๔.๖๘ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๓. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ๔.๗๔ ๐.๕๐ มากที่สุด 
๔. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหา ๔.๖๓ ๐.๕๔ มากที่สุด 
๕. เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความต้องการ ๔.๓๗ ๐.๖๓ มาก 
๖. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ ๔.๕๘ ๐.๕๕ มากที่สุด 
ด้านความพร้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. การประชาสัมพันธ์และการลงทะเบียน ๔.๕๘ ๐.๖๐ มากที่สุด 
๒. การก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ๔.๔๕ ๐.๖๙ มาก 
๓. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๔.๕๐ ๐.๗๓ มาก 
๔. สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม ๔.๗๑ ๐.๔๖ มากที่สุด 
๕. ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบ ๔.๖๘ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๖. การบริการของอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓.๙๕ ๑.๐๔ มาก 
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ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
๑. ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ การใช้งาน Micorosoft 
Word 2013 

๔.๔๕ ๐.๗๒ มาก 

๒. ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรม การใช้งาน 
Micorosoft Excel 2013 

๔.๒๖ ๐.๖๙ มาก 

ด้านการน าไปใช้ 
๑. ผู้เข้าอบรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปกรายงานได้ ๔.๓๙ ๐.๖๘ มาก 
๒. ผู้เข้าอบรม สามารถน าความรู้ไปใช้ ในการสร้างจดหมาย
เวียนได ้

๔.๓๗ ๐.๗๕ มาก 

๓. ผู้เข้าอบรม สามารถน าความรู้ไปใช้ ในการค านวณหาการกู้
เงินได้ 

๔.๓๗ ๐.๗๙ มาก 

๔. ผู้เข้าอบรม สามารถน าความรู้ไปใช้ ในการค านวณตัดเกรดได้ ๔.๕๕ ๐.๖๐ มากที่สุด 
๕. ผู้เข้าอบรม สามารถน าความรู้ไปใช้ ในการสรุปผลจาก
แบบสอบถามได้ 

๔.๔๗ ๐.๖๐ มาก 

ภาพรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ๔.๕๐ ๐.๓๗ มาก 
 
 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
๑. วิทยากรบรรยายดีมากค่ะ อธิบายช้า ผู้เข้าอบรมท่านไหนตามไม่ทันเดินมาอธิบายแบบตัวต่อตัว เลย

อยากให้หาผู้ช่วยวิทยากรค่ะ 
๒. ควรมีการอบรมด้านไอทีอีกบ่อยๆเพราะสามารถน าไปใช้ได้จริง 
๓. ห้องน้ าไม่ค่อยสะอาด 
๔. เจ้าหน้าที่ควรจะมาช่วยวิทยากรในการดูเเลผู้อบรมที่ตามเนื้อหาไม่ทันหรือเกิดปัญหาระหว่างอบรม 
๕. อาหารเบรคซ้ ากัน และไม่มีบริการน้ าดื่ม (๔) 

 
หลักสูตรที่อยากให้มีการจัดอบรม ในครั้งต่อไป 

๑. โปรแกรมท่ีใช้ในการวิจัย 
๒. การใช้งานระบบเครือข่าย การใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) 
๓. Photoshop (๒) 
๔. การจัดท าแบบน าเสนอเป็นสื่อมัลติมีเดีย 
๕. การสร้างสื่อการเรียนเรียนรู้ออนไลน์ 
๖. PowerPoint 2013 
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หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office 2013 รุ่นที่ ๒ 
 ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

ณ Computer Training1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


