
ผลการประเมินการฝึกอบรม “ข้าราชการไทย ยุค 4.0” 
 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 

ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 14 43.75 
หญิง 18 56.25 

รวม 32 100.00 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และ
เป็นเพศชาย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 
2. ประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 18 56.25 
พนักงานราชการ 14 43.75 

รวม 32 100.00 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 
และเป็นพนักงานราชการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 
3. ด้านวิทยากร 

ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ (Pretest-Posttest) 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเข้าใจ ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ (n=32) 

8.41

6.18

    

    



 จากภาพที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเข้าใจการฝึกอบรม ในหัวข้อ ทบทวน ระบบงานสารบรรณ การ
เขียนหนังสือราชการ ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ พบว่าหลังการฝึกอบรมมีค่ามากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม โดยก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.18 ส่วนหลังการเข้ารับการฝึกอบรม มีระดับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.41 จาก จากระดับความเข้าใจเต็ม 10 
 

ผลการประเมินโดยภาพรวมโครงการฝึกอบรม ทบทวน ระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ 

 

4. ประโยชน์ของหัวข้อในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และ
ประสิทธิภาพ 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประโยชน์ในแต่ละหัวข้อในการฝึกอบรมฯ (n=32) 
 

 จากภาพที่ 2 พบว่าผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหัวข้อต่างๆ ในการสัมมนามีประโยชน์ต่อ
ตนเอง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
5. ความพึงพอใจในการฝึกอบรม 

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

 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมาก  ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อย  ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
โดยจะน าค่าคะแนนความพึงพอใจที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและน ามาแปลความหมายของระดับ

คะแนนเฉลี่ย ตามช่วงค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
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ช่วงค่าเฉลี่ย 4.12-5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด 
ช่วงค่าเฉลี่ย 3.21-4.11 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก 
ช่วงค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจพอใช้ 
ช่วงค่าเฉลี่ย 1.80-2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อย 
ช่วงค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

โดยจะแบ่งประเด็นพิจารณา ออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

6. ความสามารถน าไปใช้กับงาน 

ความพึงพอใจ Min Max Mean SD 
ค่าเฉลี่ย 
(แปรผล) 

ความสามารถน าไปใช้กับงาน 3 5 4.13 .344 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านความสามารถน าไปใช้กับงาน     
              (n=32) 
 

 จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านความสามารถน าไปใช้กับงาน มีความพึงพอใจเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (4.13) 
 

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

ความพึงพอใจ Min Max Mean SD 
ค่าเฉลี่ย 
(แปรผล) 

การเตรียมตัวในการน าเสนอ 3 5 4.01 .412 มาก 

สามารถอธิบายได้อย่างละเอียด และชัดเจน 3 5 4.12 .503 มากท่ีสุด 

สามารถยกตัวอย่างให้เกดิความเขา้ใจใน
หัวข้อท่ีอบรม 

3 5 4.23 .622 มากท่ีสุด 

การสร้างบรรยากาศในการอบรม/ สัมมนา 4 5 4.38 .423 มากท่ีสุด 

การเปิดโอกาสใหผู้้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือประสบการณ ์

4 5 3.97 .398 มาก 

การเปิดโอกาสใหผู้้เข้าอบรมได้ซักถาม 3 5 4.32 .274 มากท่ีสุด 

การกระตุ้นให้ผู้ฟังได้ใช้ความคิด 3 5 4.24 .336 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ     
               วิทยากร (n=32) 
 

จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเพ่ือเพ่ิมพูนองค์
ความรู้และประสิทธิภาพ ด้านการเตรียมตัวในการน าเสนอ มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก (4.01) ด้านสามารถ
อธิบายได้อย่างละเอียด และชัดเจน มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (4.12) ด้านสามารถยกตัวอย่างให้เกิด
ความเข้าใจในหัวข้อที่อบรม มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (4.23) ด้านการสร้างบรรยากาศในการอบรม/ 



สัมมนา มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (4.38) ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือประสบการณ์ มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก (3.97) ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถาม  มีความ
พึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.32) และด้านการกระตุ้นให้ผู้ฟังได้ใช้ความคิด มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
มากที่สุด (4.24) 
 

8. ประเมินเนื้อหา / ระยะเวลาที่ใช้ / สถานที่จัดการฝึกอบรม 

ความพึงพอใจ Min Max Mean SD 
ค่าเฉลี่ย 
(แปรผล) 

เนื้อหาการบรรยายเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

3 5 4.14 .351 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการ
สัมมนา/ สมัมนา 

4 5 4.23 .389 มากท่ีสุด 

สถานท่ีจัดการสัมมนามีความเหมาะสม 4 5 4.33 .574 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจต่ออาหาร 4 5 4.19 .615 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการประเมินเนื้อหา/  
               ระยะเวลาที่ใช้/ สถานที่จัดฝึกอบรม (n=32) 
 

จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการประเมินเนื้อหา/ ระยะเวลาที่ใช้/ สถานที่จัด 
อบรม-สัมมนา ด้านเนื้อหาการบรรยายเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก
ที่สุด (4.14) ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการสัมมนา/ สัมมนา มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
(4.23) ด้านสถานที่ มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (4.33) และด้านความพึงพอใจต่ออาหาร มีความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (4.19) 
 

9. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  - 
 


