
สรุปผลประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน 
โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ “ลิขสิทธิ์และการน าไปใช้ประโยชน์” 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 การเข้าร่วมโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ “ลิขสิทธิ์และการน าไปใช้ประโยชน์” ในครั้งนี้ 
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 56 คน จากผู้เข้าร่วมจ านวน 128 คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา  
ตอนที ่1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  
1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. อาจารย์/นักวิจัย   ร้อยละ 10.7 
 2. บุคลากร/เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ร้อยละ 28.6 
 3. นักศึกษา    ร้อยละ 57.1 
 4. บุคคลภายนอก   ร้อยละ 3.6 
2. เพศ 
 1. เพศชาย    ร้อยละ 44.6 
 2. เพศหญิง    ร้อยละ 55.4 
3. การศึกษา  
 1. ระดับปริญญาตรี   ร้อยละ 73.2 
 2. ระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า  ร้อยละ 26.8 
ตอนที ่2 ความพึงพอใจต่อการเขา้รว่มโครงการ 
ตาราง 1 แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ “ลิขสิทธิ์และการน าไปใช้ประโยชน์” 

รายการ 
ผลการประเมิน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1. ลขิสิทธิแ์ละการน าไปใชป้ระโยชน์    
   1.1 ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฟังบรรยาย  4.09 1.01 มาก 
   1.2 ความรู้ความเข้าใจ หลังการฟังบรรยาย 4.59 0.56 มาก 
   1.3 ความน่าสนใจในเนื้อหาและหัวข้อในการบรรยาย 4.73 0.48 มากที่สุด 
   1.4 เนื้อหาที่ได้รับจากการบรรยายตรงตามวัตถุประสงค์ 4.68 0.54 มาก 
   1.5 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม/เข้าร่วมโครงการไป
ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้ 

4.71 0.53 มากที่สุด 

   ภาพรวม 4.56 0.22 มาก 
2. การน าไปใชป้ระโยชน์    
   2.1 ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฟังบรรยาย  4.11 0.97 มาก 
   2.2 ความรู้ความเข้าใจ หลังการฟังบรรยาย 4.68 0.51 มาก 



รายการ 
ผลการประเมิน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

   2.3 ความน่าสนใจในเนื้อหาและหัวข้อในการบรรยาย 4.68 0.54 มาก 
   2.4 เนื้อหาที่ได้รับจากการบรรยายตรงตามวัตถุประสงค์ 4.77 0.47 มากที่สุด 
   2.5 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม/เข้าร่วมโครงการไป
ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้ 

4.73 0.48 มากที่สุด 

   ภาพรวม 4.60 0.21 มาก 
3. แบบประเมนิความพงึพอใจวทิยากร ดร.ใยแกว้ ศลีรักษ์    
   3.1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.73 0.48 มากที่สุด 
   3.2 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.78 0.41 มากที่สุด 
   3.3 สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.73 0.48 มากที่สุด 
   3.4 ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 
   3.5 การตอบค าถามของวิทยากร 

4.80 
4.75 

0.44 
0.51 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

   ภาพรวม 4.76 0.04 มากทีส่ดุ 
4. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก และอืน่ๆ    
   4.1 ความพึงพอใจด้านระยะเวลาในการอบรม 4.68 0.51 มาก 
   4.2 ความพึงพอใจด้านเอกสารประกอบการบรรยาย 4.68 0.51 มาก 
   4.3 ความพึงพอใจด้านการประสานงานของผู้จัดกิจกรรม 4.75 0.47 มากที่สุด 
   4.4 ความพึงพอใจด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม 4.78 0.41 มากที่สุด 
   ภาพรวม 4.72 0.05 มากทีส่ดุ 
   ภาพรวมความพึงพอใจ 4.66 0.10 มาก 
 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า ระดับความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ “ลิขสิทธิ์และการน าไปใช้ประโยชน์” พบว่า ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านสามารถอธิบายได้ดังนี้  
 ลิขสิทธิ์และการน าไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์
ตามรายข้อเรียงตามล าดับ ความน่าสนใจของเนื้อหาและหัวข้อในการบรรยาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.73 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  ตามด้วย สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม/เข้าร่วมโครงการไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้  เนื้อหาที่
ได้รับจากการบรรยายตรงตามวัตถุประสงค์ ความรู้ความเข้าใจ หลังการฟังบรรยาย และความรู้ความเข้าใจ ก่อน
การบรรยาย มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนคือ 4.09 อยู่ในระดับมาก 
 การน าไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ตามรายข้อเรียง
ตามล าดับ หัวข้อเนื้อหาที่ได้รับจากการบรรยายตรงตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนคือ 4.77 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การน าความรู้ที่ได้จากการอบรม/เข้าร่วมโครงการไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้  เนื้อหาที่
ได้รับจากการบรรยายตรงตามวัตถุประสงค์ ความรู้ความเข้าใจหลังรับฟังการบรรยาย และความรู้ความเข้าใจ 
ก่อนการบรรยาย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 4.11 อยู่ในระดับมาก 



 แบบประเมินความพึงพอใจวิทยากร ดร.ใยแก้ว ศีลรักษ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อวิเคราะห์ตามรายข้อเรียงตามล าดับดังนี้ การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้อ
อ่ืนคือ 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยการเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร และการอธิบายเนื้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็นของวิทยากร มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนคือ 4.73 ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และอื่นๆ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหัวข้อด้าน
ความพึงพอใจด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.78 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือความพึง
พอใจด้านการประสานงานของผู้จัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งหัวข้อความพึงพอใจด้าน
ระยะเวลาในการอบรม และความพึงพอใจด้านเอกสารประกอบการบรรยาย มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นคือ 4.68 
อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ “ลิขสิทธิ์และการน าไปใช้ประโยชน์” 
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