
ผลการวิเคราะหแบบประเมิน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปรับปรุง ปดบัญชี (ส้ินป) และการจัดทำรายงานการเงิน

ประจำปในระบบบันทึกบัญชีขององคการปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ประจำป 2561” 

รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 13 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

ณ โรงแรมมาริไทม ปารค แอนด สปา รีสอรท จังหวัดกระบ่ี  

รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 10 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

รุนท่ี 3 ระหวางวันท่ี 1 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธาน ี

 

การวิเคราะหขอมูลและแปรผล 

 การประเมินความพึงพอใจตอโครงการของผูเขารวมอบรม นำผลคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหคาเฉลี่ย และ

หาคารอยละ พรอมกำหนดความหมายของคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความหมายวา นอยท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความหมายวา นอย 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความหมายวา ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความหมายวา มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความหมายวา มากท่ีสุด 

1. เพศ 

เพศ จำนวน รอยละ 

ชาย 8 92.90 

หญิง 104 7.1 

รวม 40 100.00 

 จากผลการประเมินผูเขารวมอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 92.90 

รองลงมาเปนเพศชาย จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 7.10 ตามลำดับ 

 

2. อายุ 

อายุ จำนวน รอยละ 

ต่ำกวา 20 ป 0 0.00 

20-30 ป 9 8.00 

31-40 ป 70 62.50 

41-50 ป 25 22.30 

51 ปข้ึนไป 8 7.10 

รวม 112 100.00 



จากผลการประเมินผูเขารวมอบรมสวนใหญเปนมีชวงอายุ 31-40 ป จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 

62.50 รองลงมาเปนชวงอายุ 41-50 ป จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 22.30 รองลงมาชวงอายุ 20-30 ป  

จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 8.00 และชวงอายุ 51 ปข้ึนไป จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 7.10 ตามลำดับ 

 

 

3. การศึกษา   

การศึกษา จำนวน รอยละ 

มัธยม 5 4.50 

อนุปริญญา 7 6.30 

ปริญญาตรี 69 61.60 

สูงกวาป.ตรี 31 27.7 

รวม 112 100.00 

จากผลการประเมินผู  เข าร วมอบรมสวนใหญการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 69 คน คิดเปน 

รอยละ 61.60 รองลงมาเปนการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 22.50 รองลงมา

อนุปริญญา จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.30 และมัธยม จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.50 ตามลำดับ 

 

4. ระดับความพึงพอใจดานวิทยากร   

รายการประเมิน คาเฉล่ีย แปลผล 

1. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความ

ชัดเจน 

4.57 มากท่ีสุด 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.50 มากท่ีสุด 

3. การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม 4.49 มาก 

4. มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม 4.43 มาก 

5. การใชเวลาตามท่ีกำหนดไว 4.41 มาก 

6. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 4.57 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจดานวิทยากรรวม 4.50 มากท่ีสุด 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม มีความพึงพอใจดานวิทยากร เรื่องการตอบขอ

ซักถามในการฝกอบรม และการถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน เปนอันดับหนึ่ง โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.57  ซึ่งอยูในเกณฑระดับมากที่สุด  มีความพึงพอใจดานวิทยากร เรื่องความสามารถในการอธิบาย

เนื้อหา การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม การใชเวลาตามท่ี

กำหนดไว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 4.49 4.43  และ 4.41 ตามลำดับ 

 ท้ังนี้คาฉลี่ยของความพึงพอใจดานวิทยากรรวม อยูในเกณฑระดับมาก โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวม

เทากับ 4.50  ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด 

 



5. ระดับความพึงพอใจดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย แปลผล 

1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.70 มากท่ีสุด 

2. ความพรอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.98 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.32 มาก 

4. อาหารมีความเหมาะสม 4.21 มาก 

ความพึงพอใจดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหารรวม 4.30 มาก 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม มีความพึงพอใจดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 

เรื่องสถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสมเปนอันดับหนึ่ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม โดยมีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.32 4.21 และ 3.98 

ตามลำดับ 

ทั้งนี ้คาฉลี ่ยของความพึงพอใจความพึงพอใจดานสถานที่/ระยะเวลา/อาหารรวมอยู ในเกณฑ 

ระดับมาก โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเทากับ 4.10 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมาก 

 

6. ระดับความพึงพอใจดานความรูความเขาใจ  

 รายการประเมิน คาเฉล่ีย แปลผล 

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม 3.05 ปานกลาง 

2. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.11 มาก 

ความพึงพอใจดานความรูความเขาใจรวม 3.58 มาก 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมดานความรูความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 ซึ่งอยูในเกณฑระดับปานกลาง และความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม

คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมาก 

ทั้งนี้คาฉลี่ยของความพึงพอใจดานความรูความเขาใจรวมอยูในเกณฑระดับมาก โดยคาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรวมเทากับ 3.58 

7. ระดับความพึงพอใจดานการนำความรูไปใช  

รายการประเมิน คาเฉล่ีย แปลผล 

1. ทานไดรับความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี ้ 4.72 มากท่ีสุด 

2. ทานไดรับแนวคิด ขอเสนอแนะ และมุมมองท่ีหลากหลาย 4.55 มากท่ีสุด 

3. ทานสามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 4.90 มากท่ีสุด 

4. ไดแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และมุมมองท่ีหลากหลายจาก

การใหความรูทางดานการปรับปรุง การปดบัญชี (ส้ินป) 

4.85 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจดานการนำความรูไปใชรวม 4.76 มากท่ีสุด 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม มีดานการนำความรูไปใช เรื่อง สามารถนำ

ความรูที ่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 ซึ่งอยูในเกณฑระดับมากที ่สุด 



รองลงมาคือไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และมุมมองที่หลากหลายจากการใหความรูทางดานการ

ปรับปรุง การปดบัญชี (สิ้นป) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมากที่สุด ,ไดรับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้,ไดรับแนวคิดขอเสนอแนะ และมุมมองที่หลากหลาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ   

4.72 และ 4.55 ตามลำดับ 

ทั้งนี้คาฉลี่ยของความพึงพอใจความพึงพอใจดานการนำความรูไปใชรวมอยูในเกณฑระดับมากที่สุด 

โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเทากับ 4.76 

 

7. ระดับความพึงพอใจดานกระบวนการจัดโครงการ  

รายการประเมิน คาเฉล่ีย แปลผล 

1. หลักสูตร และเนื้อหาการสัมมนาเหมาะสม และมีประโยชน 4.56 มากท่ีสุด 

2. หลักสูตร และเนื้อหาการสัมมนาตรงตามความตองการของทาน 4.58 มากท่ีสุด 

3. หลักสูตร และเนื้อหาในการสัมมนามีความชัดเจน และมีกรณีตัวอยางตางๆ 

ท่ีทำใหเขาใจในเนื้อหาของแตละหัวขอในการสัมมนาไดงาย 

4.53 มากท่ีสุด 

4. แนวคิด ขอเสนอแนะ และมุมมองท่ีหลายหลาย 4.38 มาก 

ความพึงพอใจดานการนำความรูไปใชรวม 4.51 มากท่ีสุด 

  

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม มีความพึงพอใจดานกระบวนการจัดโครงการ 

เรื่องหลักสูตร และเนื้อหาการสัมมนาตรงตามความตองการของทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 ซ่ึงอยูในเกณฑ

ระดับมากที่สุด รองลงมาคือหลักสูตร/เนื้อหาการสัมมนาเหมาะสม และมีประโยชน , หลักสูตร/เนื้อหาในการ

สัมมนามีความชัดเจน และมีกรณีตัวอยางตางๆ ที่ทำใหเขาใจในเนื้อหาของแตละหัวขอในการสัมมนาไดงาย ,

และแนวคิดขอเสนอแนะ และมุมมองท่ีหลายหลาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 4.53 และ 4.38 ตามลำดับ 

ทั้งนี้คาฉลี่ยของความพึงพอใจความพึงพอใจดานดานการนำความรูไปใชรวมอยูในเกณฑระดับมาก

ท่ีสุด โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเทากับ 4.51 

  

ขอเสนอแนะ 

- วิทยากรบรรยายและสอนเขาใจไดงาย 

- สามารถนำความรูท่ีไปปฏิบัติงานไดจริง 

  

    

    

    

    

    



   

     

    

  


