
ผลการประเมินการฝึกอบรม แนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน 
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 15 44.12 
หญิง 19 55.88 

รวม 34 100.00 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 และ
เป็นเพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12 
2. ประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 20 58.82 
พนักงานราชการ 14 41.18 

รวม 34 100.00 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 
และเป็นพนักงานราชการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 
3. ด้านวิทยากร 

ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ (Pretest-Posttest) 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเข้าใจ ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ (n=34) 
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 จากภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเข้าใจการฝึกอบรม ในหัวข้อ การดูแลและใช้งานคอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้น ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ พบว่าหลังการฝึกอบรมมีค่ามากกว่าก่อนการฝึกอบรม โดย
ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม มีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.47 ส่วนหลังการเข้ารับการฝึกอบรม มีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 
9.61 จาก จากระดับความเข้าใจเต็ม 10 
 

ผลการประเมนิโดยภาพรวมโครงการฝกึอบรม แนวทางการประหยดัพลงังานในหน่วยงาน 

 

4. ประโยชน์ของหัวข้อในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และ
ประสิทธิภาพ 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประโยชน์ในแต่ละหัวข้อในการฝึกอบรมฯ (n=34) 
 

 จากภาพท่ี 2 พบว่าผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหัวข้อต่างๆ ในการสัมมนามีประโยชน์ต่อ
ตนเอง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
5. ความพึงพอใจในการฝึกอบรม 

จากการศึกษาความพึงพอใจด้านต่างๆ ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนความพึง
พอใจตามเทคนิคการวัดทัศนคติตามแนวความคิดของ Likert scale ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมาก  ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อย  ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
โดยจะน าค่าคะแนนความพึงพอใจท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิตและน ามาแปลความหมายของระดับ

คะแนนเฉล่ีย ตามช่วงค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
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ช่วงค่าเฉล่ีย 4.12-5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ช่วงค่าเฉล่ีย 3.21-4.11 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก 
ช่วงค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจพอใช้ 
ช่วงค่าเฉล่ีย 1.80-2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อย 
ช่วงค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

โดยจะแบ่งประเด็นพิจารณา ออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

6. ความสามารถน าไปใช้กับงาน 

ความพึงพอใจ Min Max Mean SD 
ค่าเฉลี่ย 
(แปรผล) 

ความสามารถน าไปใช้กับงาน 4 5 4.53 .248 มากท่ีสุด 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านความสามารถน าไปใช้กับงาน     
              (n=34) 
 

 จากตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านความสามารถน าไปใช้กับงาน มีความพึงพอใจเฉล่ีย
อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.53) 
 

7. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากร 

ความพึงพอใจ Min Max Mean SD 
ค่าเฉลี่ย 
(แปรผล) 

การเตรียมตัวในการน าเสนอ 4 5 4.18 .311 มากท่ีสุด 

สามารถอธิบายได้อย่างละเอียด และชัดเจน 4 5 4.26 .687 มากท่ีสุด 

สามารถยกตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจใน
หัวข้อที่อบรม 3 5 4.37 .533 มากท่ีสุด 

การสร้างบรรยากาศในการอบรม/ สัมมนา 4 5 4.48 .297 มากท่ีสุด 

การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือประสบการณ ์

4 5 4.22 .332 มากท่ีสุด 

การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถาม 4 5 4.27 .418 มากท่ีสุด 

การกระตุ้นให้ผู้ฟังได้ใช้ความคิด 4 5 4.36 .241 มากท่ีสุด 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ     
               วิทยากร (n=34) 
 

จากตารางท่ี 4 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเพื่อเพิ่มพูนองค์
ความรู้และประสิทธิภาพ ด้านการเตรียมตัวในการน าเสนอ มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.18) ด้าน
สามารถอธิบายได้อย่างละเอียด และชัดเจน มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.26) ด้านสามารถยกตัวอย่าง
ให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อท่ีอบรม มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.37) ด้านการสร้างบรรยากาศในการ



อบรม/ สัมมนา มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.48) ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.22) ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้
ซักถาม  มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.27) และด้านการกระตุ้นให้ผู้ฟังได้ใช้ความคิด มีความพึงพอใจ
เฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.36) 
 

8. ประเมินเนื้อหา / ระยะเวลาที่ใช้ / สถานที่จดัการฝึกอบรม 

ความพึงพอใจ Min Max Mean SD 
ค่าเฉลี่ย 
(แปรผล) 

เน้ือหาการบรรยายเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

4 5 4.32 .341 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการ
สัมมนา/ สัมมนา 4 5 4.27 .274 มากท่ีสุด 

สถานที่จัดการสัมมนามีความเหมาะสม 4 5 4.51 .319 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจต่ออาหาร 4 5 4.42 .458 มากท่ีสุด 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการประเมินเนื้อหา/  
               ระยะเวลาท่ีใช้/ สถานท่ีจัดฝึกอบรม (n=34) 
 

จากตารางท่ี 4 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการประเมินเนื้อหา/ ระยะเวลาท่ีใช้/ สถานท่ีจัด 
อบรม-สัมมนา ด้านเนื้อหาการบรรยายเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มาก
ท่ีสุด (4.32) ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการสัมมนา/ สัมมนา มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
(4.27) ด้านสถานท่ี มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.51) และด้านความพึงพอใจต่ออาหาร มีความพึงพอใจ
เฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.42) 
 

9. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
  - 
 


