
ผลการวิเคราะหแบบประเมิน 

โครงการอบรม “การเขียนแผนการลงทุนสำหรับโรงพยาบาลรัฐ” 

ระหวางวันท่ี 2-3 พฤษภาคม 2561 และ 21-22 พฤษภาคม 2561 

ณ โรงแรม ริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน โฮเทล จ.นนทบุร ี

 

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 29 72.50 

หญิง 11 27.50 

รวม 40 100.00 

 จากผลการประเมินผูเขารวมอบรมสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 72.50 

รองลงมาเปนเพศหญิง จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 27.50 ตามลำดับ 

 

2. อายุ 

อายุ จำนวน รอยละ 

ต่ำกวา 20 ป 0 0.00 

20-30 ป 0 0.00 

31-40 ป 4 10.00 

41-50 ป 25 62.50 

51 ปข้ึนไป 11 27.50 

รวม 40 100.00 

จากผลการประเมินผูเขารวมอบรมสวนใหญเปนมีชวงอายุ 41-50 ป จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

62.50 รองลงมาเปนชวงอายุ 51 ปขึ้นไป จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 27.50 และชวงอายุ 31-40 ป 

จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลำดับ 

 

 



 

 

 

 

 

3. การศึกษา   

การศึกษา จำนวน รอยละ 

มัธยม 0 0.00 

อนุปริญญา 0 0.00 

ปริญญาตรี 9 22.50 

สูงกวาป.ตร ี 31 77.50 

รวม 40 100.00 

จากผลการประเมินผูเขารวมอบรมสวนใหญการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 31 คน คิดเปน 

รอยละ 77.50 รองลงมาเปนการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 22.50 ตามลำดับ 

 

4. อาชีพ   

อาชีพ จำนวน รอยละ 

นักศึกษา 0 0.00 

ขาราชการ 40 0.00 

พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 0 0.00 

ลูกจาง 0 0.00 

ธุรกิจสวนตัว 0 0.00 

รวม 40 100.00 

 จากผลการประเมินผูเขารวมอบรมสวนใหญมีอาชีพ จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

 

5. ระดับความพึงพอใจดานวิทยากร   

รายการประเมิน คาเฉล่ีย รอยละ แปลผล 

1. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 4.40 88.00 มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.33 86.50 มาก 

3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม 4.28 85.50 มาก 

4. มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม 4.28 85.50 มาก 

5. การใชเวลาตามท่ีกำหนดไว 4.20 84.00 มาก 

6. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 4.33 86.50 มาก 

ความพึงพอใจดานวิทยากรรวม 4.30 86.00 มาก 



 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม มีความพึงพอใจดานวิทยากร เรื่องการถายทอด

ความรูของวิทยากรมีความชัดเจน เปนอันดับหนึ่ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 (รอยละ 88) ซึ่งอยูในเกณฑ

ระดับมาก และมีความพึงพอใจดานวิทยากร เรื่องความสามารถในการอธิบายเนื้อหา  การตอบขอซักถาม 

ในการฝกอบรม การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม การใชเวลา

ตามท่ีกำหนดไว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 86.50 86.50 85.50 85.50 และ 84.00 ตามลำดับ 

 ท้ังนี้คาฉลี่ยของความพึงพอใจดานวิทยากรรวม อยูในเกณฑระดับมาก โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวม

เทากับ 4.30 (รอยละ 86) 

 

 

 

 

6. ระดับความพึงพอใจดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย รอยละ แปลผล 

1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.30 86 มาก 

2. ความพรอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.10 82 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.20 84 มาก 

4. อาหารมีความเหมาะสม 4.40 88 มาก 

ความพึงพอใจดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหารรวม 4.25 85 มาก 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม มีความพึงพอใจดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 

เรื่องอาหารมีความเหมาะสมเปนอันดับหนึ่ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30(รอยละ 86) ซึ่งอยูในเกณฑระดับมาก 

รองลงมาคือ สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ความพรอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ระยะเวลาในการอบรม

มีความเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 4.20 และ 4.40 ตามลำดับ 

ทั้งนี ้คาฉลี ่ยของความพึงพอใจความพึงพอใจดานสถานที่/ระยะเวลา/อาหารรวมอยู ในเกณฑ 

ระดับมาก โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเทากับ 4.25 (รอยละ 85) 

 

7. ระดับความพึงพอใจดานความรูความเขาใจ  

 รายการประเมิน คาเฉล่ีย รอยละ แปลผล 

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม 3.65 73 มาก 

2. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.95 99 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจดานความรูความเขาใจรวม 4.30 86 มาก 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมดานความรูความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 (รอยละ 73) และความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรมคาเฉลี่ยเทากับ 4.95 

(รอยละ 99) 



ทั้งนี้คาฉลี่ยของความพึงพอใจดานความรูความเขาใจรวมอยูในเกณฑระดับมาก โดยคาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรวมเทากับ 4.30 (รอยละ 86) 

8. ระดับความพึงพอใจดานการนำความรูไปใช  

รายการประเมิน คาเฉล่ีย รอยละ แปลผล 

1. สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 4.50 90 มากท่ีสุด 

2. มีความม่ันใจและสามารถนำความรูท่ีไดไปใชได 4.20 84 มาก 

3. สามารถนำความรูไปเผยแพร/ถายทอดได 4.05 81 มาก 

ความพึงพอใจดานการนำความรูไปใชรวม 4.25 85 มาก 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม มีดานการนำความรูไปใช เรื่อง สามารถนำ

ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50(รอยละ 90) ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมาก 

รองลงมาคือ มีความมั่นใจและสามารถนำความรูที่ไดไปใชได สามารถนำความรูไปเผยแพร/ถายทอดได โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และ 4.05 ตามลำดับ 

ทั้งนี้คาฉลี่ยของความพึงพอใจความพึงพอใจดานดานการนำความรูไปใชรวมอยูในเกณฑระดับมาก 

โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเทากับ 4.25 (รอยละ 85)  

 

 

   

ขอเสนอแนะ 

- มีระยะเวลาในการทำ Business Canvas ในการทำมากกวานี้   

- ควรมีโปรแกรมสำเร็จรูปท่ีมีขอมูลเปนตัวอยาง  

- วิทยากรบรรยายและสอนเขาใจไดงาย 

  

    

    

    

    

    

   

    

    

    

  


