
ผลการประเมินการฝึกอบรม กฎหมาย/ระเบียบที่ส าคัญและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
วันที่ 8 มีนาคม 2562 

เร่ือง “พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์” 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1.เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 30 60.00 
หญิง 20 40.00 

รวม 50 100.00 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ
เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
2. ประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 25 50.00 
พนักงานราชการ 25 50.00 

รวม 50 100.00 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็น
พนักงานราชการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
3. ด้านกระบวนการฝึกอบรม 

ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ(Pretest-Posttest) 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเข้าใจก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ (n=50) 
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 จากภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเข้าใจการฝึกอบรม ในหัวข้อพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณ
กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้พบว่าหลังการฝึกอบรมมีค่ามากกว่า
ก่อนการฝึกอบรม โดยก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม มีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 1.90 ส่วนหลังการเข้ารับการ
ฝึกอบรม มีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 4.2 จาก จากระดับความเข้าใจเต็ม 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิโดยภาพรวมโครงการฝกึอบรม ด้วยบทเรยีนอิเล็กทรอนกิส์ (HRD e-Learning) 

 

4.ประโยชน์ของหัวข้อในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และ
ประสิทธิภาพ 

 

 
ภาพที่ 2แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประโยชน์ในแต่ละหัวข้อในการฝึกอบรมฯ (n=50) 
 

 จากภาพท่ี 2พบว่าผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหัวข้อต่างๆ ในการสัมมนามีประโยชน์ต่อ
ตนเอง จ านวน 50 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 3.21-4.11หมายถึง 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 4.15 .218 มากท่ีสุด 

ตารางที่ 3แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านความสามารถน าไปใช้กับงาน 
(n=50) 
 

 จากตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านความสามารถน าไปใช้กับงาน มีความพึงพอใจเฉล่ีย
อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.15) 
 

7.ความคิดเห็นเก่ียวกับการฝึกอบรม 

ความพึงพอใจ Min Max Mean SD 
ค่าเฉลี่ย 
(แปรผล) 

เน้ือหาการบรรยาย 4 5 4.50 .241 มากท่ีสุด 

วิธีการน าเสนอ 4 5 4.30 .270 มากท่ีสุด 

เอกสารประกอบการบรรยาย 3 5 4.25 .180 มากท่ีสุด 

การลงทะเบียน 4 5 4.40 .210 มากท่ีสุด 

รูปแบบของการจัดอบรม 4 5 4.40 .160 มากท่ีสุด 

ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละช่วง 4 5 4.50 .232 มากท่ีสุด 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
วิทยากร(n=50) 
 

จากตารางท่ี 4 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเพื่อเพิ่มพูนองค์
ความรู้และประสิทธิภาพ ด้านเนื้อหาการบรรยาย มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.50) ด้านวิธีการ
น าเสนอ มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.30) ด้านเอกสารประกอบการบรรยาย มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่
ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.25) ด้านการลงทะเบียน มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.40) ด้านรูปแบบของการ
จัดอบรม มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.40) และด้านระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละช่วง  มีความพึงพอใจเฉล่ีย
อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.50)  
 



8.ประเมินเนื้อหา / ระยะเวลาที่ใช้  

ความพึงพอใจ Min Max Mean SD 
ค่าเฉลี่ย 
(แปรผล) 

ความรู้ความเข้าใจ 4 5 4.30 .205 มากท่ีสุด 

การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4 5 4.20 .195 มากท่ีสุด 

สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมอบรมครั้ง
น้ีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

4 5 4.45 .180 มากท่ีสุด 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการประเมินเนื้อหา ระยะเวลาท่ีใช้ 
(n=50) 
 

จากตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการประเมินเนื้อหา/ ระยะเวลาท่ีใช้อบรม-สัมมนา 
ด้านความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.30) ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.20) และด้านสามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.45)  
 

9. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 - 
 
 


