
 
 

รายงานผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเส่ียงเชิงกลยุทธ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระหวางวันท่ี  ๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ หองประชุม ๑ และหองประชุม ๒  

อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
--------------------- 

 ตามท่ีสํานักงานตรวจสอบภายใน ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหวางวันท่ี  ๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และดําเนินการ
แจกแบบสอบถามใหผูเขารับการอบรม เพ่ือรับทราบระดับความพึงพอใจหรือความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม 
และเพ่ือนําไปใชพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการจัดโครงการในครั้งตอไป ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ในการนี้ สวนงานตรวจสอบไดแจกแบบสอบถามไปยังสวนงานตางๆ จํานวน  ๘๖  ฉบับ ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน ๘๐ ฉบับ คิดเปนรอยละ 9๓.๐๒  นํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร  วิเคราะหขอมูลท่ัวไปดวยคารอยละ วิเคราะหความพึงพอใจ ดวย
คาเฉลี่ย มีผลการวิเคราะหดังนี้   
 
๑. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญ เปนชายจํานวน ๕๕ รูปหรือคน       
คิดเปนรอยละ ๖๘.๗๕  เปนหญิงจํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๒๕  ดังแสดงในตารางท่ี ๑ 
 ตารางท่ี ๑ ผูตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จํานวน(รูป/คน) รอยละ 
ชาย ๕๕ ๖๘.๗๕ 
 หญิง ๒๕ ๓๑.๒๕ 

รวม ๘๐ ๑๐๐.๐ 



 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพตามตําแหนงงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปน  
ผูบริหาร จํานวน ๑๗ รูปหรือคน คิดเปนรอยละ ๒๑.๓ เปนอาจารย จํานวน ๑๒ รูปหรือคน  คิดเปนรอยละ 
๑๕ เปนบุคลากรสายปฏิบัติการ จํานวน ๔๙ รูปหรือคน คิดเปนรอยละ ๖๑.๓ และอ่ืนๆ จํานวน ๒ รูปหรือคน  
คิดเปนรอยละ ๒.๕ ดังแสดงในตารางท่ี ๒ 
 ตารางท่ี ๒ ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพตามตําแหนงงาน 

รายการ จํานวน(รูป/คน) รอยละ 
ผูบริหาร ๑๗ ๒๑.๓ 
อาจารย  
บุคลากรสายปฏิบัติการ 
อ่ืนๆ 

๑๒ 
๔๙ 

๒ 

๑๕.๐ 
๖๑.๓ 
๒.๕๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐.๐ 

 

 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงระยะเวลาในการทํางานในมหาวิทยาลัยแหงนี้ พบวา     

มีอายุการทํางานนอยกวา ๑ ป จํานวน ๖ รูปหรือคน คิดเปนรอยละ ๗.๕๐ อายุการทํางานตั้งแต ๑ – ๕ ป 

จํานวน ๓๙ รูปหรือคน คิดเปนรอยละ ๔๘.๘ อายุการทํางานตั้งแต ๖ – ๑๐ ป จํานวน ๑๙ รูปหรือคน คิดเปน

รอยละ ๒๓.๘ อายุการทํางานตั้งแต ๑๑ – ๑๕ ป จํานวน ๘ รูปหรือคน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐ และอายุการ

ทํางานมากกวา ๑๕ ปข้ึนไป จํานวน ๘ รูปหรือคน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐ ดังแสดงในตารางท่ี ๓ 

 ตารางท่ี ๓ ผูตอบแบบสอบถาม แยกตามชวงระยะเวลาในการทํางาน 
 

 
 
 
 
 
  
  

๒. วิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม  
 ในการแปลความหมายของขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม แบบมาตรสวน
ประมาณคา ๕ ระดับ โดยคํานวณคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ใชเกณฑการแปลความหมาย คาเฉลี่ยของบุญชม ศรีสะอาด (๒๕๔๕)๑ ดังนี ้
  ๔.๒๑ – ๕.๐๐     หมายถ ึง      พึงพอใจมากท ี่ส ุด 
  ๓.๔๑ – ๔.๒๐     หมายถ ึง      พึงพอใจมาก 
  ๒.๖๑ – ๓.๔๐     หมายถ ึง      พึงพอใจปานกลาง 
  ๑.๘๑ – ๒.๖๐     หมายถ ึง      พึงพอใจนอย 
  ๑.๐๐ – ๑.๘๐     หมายถ ึง      พึงพอใจนอยท่ีส ุด 

๑
บุญชม ศรีสะอาด, การวจิัยเบื้องตนฉบบัปรับปรุงใหม.,พิมพคร้ังที่ ๗ (๒๕๔๕)  

รายการ จํานวน(รูป/คน) รอยละ 
อายุการทํางานนอยกวา ๑ ป ๖ ๗.๕๐ 
อายุการทํางานตั้งแต ๑ – ๕ ป ๓๙ ๔๘.๘ 
อายุการทํางานตั้งแต ๖ – ๑๐ ป 1๙ 2๓.๘ 
อายุการทํางานตั้งแต ๑๑ – ๑๕ ป 
อายุการทํางานมากกวา ๑๕ ปข้ึนไป 

๘ 
๘ 

๑๐.๐ 
๑๐.๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐.๐ 

                                                           



 
 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม สํานักงานตรวจสอบภายใน 
สํานักงานอธิการบดี แยกเปน ๔ ดาน ไดแก 
 ๑. ความพึงพอใจดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากร 
 ๒. ความพึงพอใจดานการจัดโครงการ 
 ๓. ความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ 
 ๔. ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมโครงการนี้ 
 แตละดานมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
๑. ผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง
เชิงกลยุทธ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาพรวม 
 จากผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมาก ผล
ประเมินรวม ๔.๑๓ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากทุกดาน      
ดังแสดงในตารางท่ี ๔ 
 

 ตารางท่ี ๔ ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม ตอสํานักงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวม 
 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
๑. ความพึงพอใจดานการแลกเปลีย่นเรียนรูโดยวิทยากร ๔.๑๗ .๕๙ มาก 
๒. ความพึงพอใจดานการจดัโครงการ 4.0๖ .๕๕ มาก 
๓. ความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ ๔.๑๑ .๕๘ มาก 
๔. ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมโครงการน้ี ๔.๒๐ .๕๖ มาก 

รวม ๔.๑๓ .๕๗ มาก 
 

๒. ผลประเมินความพึงพอใจดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากร 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจ เนื้อหาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ระดับมากท่ีสุด ผลประเมิน ๔.๒๗ รองลงมาคือ 
เนื้อหาเปนประโยชนกับการปฏิบัติงาน ระดับมากท่ีสุด ผลประเมิน ๔.๒๔ และความรูความสามารถ และ  
ความพรอมของวิทยากร ระดับมากท่ีสุด ผลประเมิน ๔.๒๓ ดังแสดงในตารางท่ี ๕  
 

 ตารางท่ี ๕ ผลประเมินความพึงพอใจดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากร 
 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
๑.๑ เน้ือหาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ๔.๒๗ .๕๙ มากท่ีสุด 
๑.๒ เวลากับเน้ือหามีความเหมาะสม  
๑.๓ เน้ือหาเปนประโยชนกับการปฏิบัติงานของทาน 
๑.๔ ความรูความสามารถและความพรอมของวิทยากร 

๔.๐๙ 
๔.๒๔ 
๔.๒๓ 

.๖๒ 

.๕๐ 

.๕๙ 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

๑.๕ ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร ๔.๑๗ .๕๙ มาก 
๑.๖ ความสามารถในการตอบปญหาขอสงสัยของวิทยากร 
๑.๗ บรรยากาศในการถายทอดความรู 

๔.๑๐ 
๔.๑๔ 

.๖๔ 

.๕๙ 
มาก 
มาก 

รวม ๔.๑๗ .๕๙ มาก 

 
 



๓. ผลประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจดานการจัดโครงการ 
 ผลประเมินดานดานการจัดโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ สถานท่ีจัดมีความ
เหมาะสม ระดับมากท่ีสุด ผลประเมิน ๔.๒๔ รองลงมา ไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกมีความเหมาะสม    
ระดับมาก ผลประเมิน ๔.๑๔   ดังแสดงในตารางท่ี ๖ 
 ตารางท่ี ๖ ผลประเมินความพึงพอใจดานการจัดโครงการ 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
๒.๑ การประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ ๓.๙๔ .๖๔ มาก 
๒.๒ รูปแบบการจดักิจกรรมมคีวามเหมาะสม 4.0๔ .๔8 มาก 
๒.๓ สิ่งอํานวยความสะดวกมีความเหมาะสม 4.๑๔ .๔๙ มาก 
๒.๔ เวลาท่ีใชในการจัดกิจกรรมมคีวามเหมาะสม 3.9๔ .๖๒ มาก 
๒.๕ สถานท่ีจัดมคีวามเหมาะสม ๔.๒๔ .5๓ มากท่ีสุด 

รวม 4.0๖ .๕๕ มาก 

 
๔. ผลประเมินความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ 
 ผลประเมินความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจตอความรู  ความคิดท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ ระดับมาก ผลประเมิน ๔.๑๙  รองลงมา
คือ การมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม ระดับมาก ผลประเมิน ๔.๑๓ ดังแสดงในตารางท่ี ๗ 
 ตารางท่ี ๗ ผลประเมินความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ 
 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
๓.๑ ความรู ความคิด ๔.๑๙ .๕๙ มาก 
๓.๒ จิตสํานึก ทัศนคติ ความตระหนัก ความเขาใจ ๔.๑๑ .๕๙ มาก 
๓.๓ ทักษะในการปฏิบัต ิ
๓.๔ การมสีวนรวมและการทํางานเปนทีม 
๓.๕ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความบันเทิง 

๔.๐๖ 
๔.๑๓ 
๔.๑๐ 

.๕๘ 

.๕๘ 

.๕๘ 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม ๔.๑๑ .๕๘ มาก 

 
๕. ผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมโครงการนี้ 
 ผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมโครงการนี้ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี          
ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการในครั้งนี้ ระดับมาก ผลประเมิน ๔.๒๐ ดังแสดงในตารางท่ี ๘ 
 ตารางท่ี ๘ ผลประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 
๔.๑ ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมโครงการน้ี ๔.๒๐ .๕๖ มาก 

รวม ๔.๒๐ .๕๖ มาก 
 

 
 
 
 
 



๓. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งตอไป 
 ๓.๑ จุดเดน ท่ีทานประทับใจจากการจัดอบรม ของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
  -  วิทยากรมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและสามารถถายทอดใหกับสวนงาน 
                           ไดด ี
  -  วทิยากรมีความตั้งใจในการใหความรู มีความชัดเจนในรายละเอียด ของเนื้อหาท่ีมานําเสนอ 
                        -  การนําเสนอขอมูล สรางบรรยากาศเรียบงาย ใหคําแนะนําตอบขอซักถามชัดเจน     
        -  บรรยากาศการอบรม มีความเปนกันเอง มีสวนรวม และทํางานเปนทีมไดดี 

๓.๒ จุดท่ีควรปรับปรุง ของการจัดอบรม สํานักงานตรวจสอบภายใน 
  -  ขอจํากัดระยะเวลาเปด – ปด ควรเปนไปอยางเหมาะสม เชน ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เปนตน 
  -  ระยะเวลาการอบรมนอย ทําใหโอกาสการเรียนรูนอย 
  -  การบริหารเวลาควรเปนไปตามกําหนดการ 

 ๓.๓ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
      -  เพ่ิมกรอบเวลาในการอบรม 
     - สรางโอกาสใหไดเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 
     - ใหมีการอบรม หรือทําความเขาใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงไปตามสวนงาน เพ่ือสราง 
                     กิจกรรมความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง กับบุคลากรปฏิบัติงานทุกระดับ  
   โดยเฉพาะผูบริหารสวนงาน ควรมีความเขาใจในดานนี้มากๆ 

- เพ่ิมบุคลากรการเขาอบรมของแตละสวนงาน ใหมีจํานวนมากข้ึน เพราะครั้งนี้ให   
   สวนงานละ ๓ ทาน และใหมีหลายระดับ เชน ผูบริหารระดับสูง กลาง ตน และระดับ  
   ปฏิบัติการ 
- สวนงาน สํานักงานตรวจสอบภายใน ควรไปติดตามผล เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหาร 
   ความเสี่ยง  ใหกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ  
- จัดทําวารสาร เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง ปละ ๒ ครั้ง 
- จัดทําตัวอยางใหมีหลายมิติมากข้ึน เพ่ือประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 


