
 
 

 

โครงการจัดการความรูส้ านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เร่ือง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว 

ระหว่างวนัที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 

 

 ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
 



 
การวิเคราะห์ผลโครงการ 

 
 แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
   1) ข้อมูลทั่วไป จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีการวิเคราะห์ 
ข้อมูลจะออกเป็น ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยการอธิบายเชิงพรรณนา 
   2) ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ เป็นการวัดระดับความความพึงพอใจ 
เป็นร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท าการวัดโดยใช้มาตรวัดของ Likert 
เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
   ระดับความส าคัญ    คะแนน 
   มากที่สุด     5 
   มาก      4 
   ปานกลาง     3 
   น้อย      2 
   น้อยที่สุด     1  
 ซึ่งการวัดระดับความส าคัญของปัจจัยที่ให้ความรู้ความเข้าใจและความสามารน ามาใช้ประโยชน์ของ
โครงการ ใช้การค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย     ระดับความส าคัญ 
   4.50 – 5.00     มากที่สุด 
   3.50 – 4.49     มาก 
   2.50 – 3.49     ปานกลาง 
   1.50 – 2.49     น้อย 
   1.00 – 1.49     น้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ผลโครงการ 
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป มีดังนี้ 
ตารางท่ี 1 เพศ  

 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

   ชาย 2 11.1 
   หญิง 16 88.9 

รวม 18 100.0 
 



  

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 มีทั้งหมด 18 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 และเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 
 

ตารางท่ี 2 อายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
   ระหว่าง 31-35 ปี 3 16.7 
   ระหว่าง 36-40 ปี 3 16.7 
   ระหว่าง 41-45 ปี 5 27.8 
   ระหว่าง 46-50 ปี 3 16.7 
   มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 4 22.2 

รวม 18 100.0 
 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-45 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.8 อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 
 
ตอนที่ 2. ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ 
ตารางท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจ 
 

 ประเด็นการประเมิน     X  S.D.  แปลผล 

1. ความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ    3.11 1.02  ปานกลาง  
2. ความรู้ ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ    4.11 0.76  มาก  

                       รวม                3.61  0.74              มาก  
  

 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว มีความรู้ความเข้าใจโดยรวม ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.61 คิดเป็นร้อยละ 72.2) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.11 คิดเป็นร้อยละ 62.2) และเมื่อสิ้นสุดโครงการจัดการความรู้ฯ เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.2) 
 



 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจ 
 

 ประเด็นการประเมิน     X  S.D.  แปลผล 

1. ความพร้อมของวิทยากร     4.56 0.62  มากที่สุด 
2. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร    4.61 0.61  มากที่สุด 
3. วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น   4.67 0.59  มากที่สุด 
4. วิทยากรใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย   4.44 0.70  มาก 
5. วิทยากรตอบค าถามได้ละเอียดและชัดเจน   4.44 0.62  มาก 
6. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม   4.44 0.51  มาก 
7. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม    4.72 0.46  มากที่สุด 
8. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์    4.61 0.61  มากที่สุด 
9. ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม   4.39 0.61  มาก 
10.อาหาร มีความสะอาดและเหมาะสม    4.44 0.62  มาก 

  รวม     4.53 0.52  มากที่สุด 
    

 จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.53 
คิดเป็นร้อยละ 90.6) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ สถานที่
สะอาดและมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.72) วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น (ค่าเฉลี่ย 4.67) 
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.61) ความพร้อมของ
วิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.56) ส่วนข้ออ่ืนๆ ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ วิทยากรใช้ภาษาที่เหมาะสมและ
เข้าใจง่าย วิทยากรตอบค าถามได้ละเอียดและชัดเจน ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรมและอาหาร 
มีความสะอาดและเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.44) และระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.39) 
 
ตารางท่ี 5 การน าความรู้ไปใช้ 
 

 ประเด็นการประเมิน     X  S.D.  แปลผล 

1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   4.56 0.51  มากที่สุด 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการปฏิบัติงานได้  4.44 0.51  มาก 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับใช้กับการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 4.22 0.65  มาก 

  รวม     4.41 0.51  มาก 
 



จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยรวมใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.2) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) ส่วนข้ออื่นๆ ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้กับการปฏิบัติงานได้ (ค่าเฉลี่ย 4.44)  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับใช้กับการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
(ค่าเฉลี่ย 4.22)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการประเมินผลโครงการ 
 

 จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
18 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีประเด็นการประเมินโครงการ ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความ
เข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการน าความรู้ไปใช้ โดยสามารถสรุปประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1. ด้านความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ มีความรู้ความเข้าใจโดยรวม ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72.2 โดยพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.2 และเมื่อสิ้นสุดโครงการจัดการความรู้ฯ 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 82.2 
 2. ด้านความพึงพอใจ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านห้องสมุดสีเขียว มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.6 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.72) วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น (ค่าเฉลี่ย 4.67) การถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรและความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.61) ความพร้อมของวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 
4.56) ส่วนข้ออ่ืนๆ ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก 

 3. ด้านการน าความรู้ไปใช้  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.56) ส่วนข้ออ่ืนๆ ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 



ก าหนดการ 

 
 



ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการการจัดการความรู้ 

 

 



 



 

 



ประมวลภาพโครงการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว 

ระหว่างวันที ่7-8 พฤษภาคม 2561 
ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียวโดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 2  

               
 

 
 

 



 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรส านักวิทยบริการฯ ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และคณะ ในโอกาสเข้า
ศึกษาดูงานด้านการท างานในแต่ละส่วนงาน และด้านภูมิทัศน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 
 

 
 


