
ผลการวิเคราะหแบบประเมิน 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเสริม เรื่อง การตลาดอิเล็กทรอนิกส E- Marketing 

******************************** 

 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 9 40.00 

หญิง 22 60.00 

รวม 31 100.00 

 จากผลการประเมินผูเขารวมอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 70.97

รองลงมาเปนเพศชาย จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 29.03 ตามลำดับ 

2. อายุ 

อายุ จำนวน รอยละ 

ต่ำกวา 20 ป 0 0.00 

20-30 ป 0 0.00 

31-40 ป 17 54.84 

41-50 ป 10 32.26 

51 ปข้ึนไป 4 12.90 

รวม 31 100.00 

จากผลการประเมินผูเขารวมอบรมสวนใหญเปนมีชวงอายุ 31-40 ป จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 

54.84 รองลงมาเปนชวงอายุ 41-50 ป จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 32.26 และชวงอายุ 51 ปขึ้นไป 

จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 12.90 คิดเปนรอยละ 12.90 ตามลำดับ 

3. การศึกษา   

การศึกษา จำนวน รอยละ 

มัธยม 0 0.00 

อนุปริญญา 0 0.00 



ปริญญาตรี 16 51.61 

สูงกวาป.ตรี 15 48.39 

รวม 31 100.00 

จากผลการประเมินผูเขารวมอบรมสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 16 คน คิดเปนรอย

ละ 51.61 รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 48.39  

4. ระดับความพึงพอใจดานวิทยากร   

รายการประเมิน คาเฉล่ีย แปลผล 

1. การถายทอดความรูและการอธิบายเน้ือหาของวิทยากรมีความชัดเจน 4.77 มากท่ีสุด 

2. การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝกอบรม 4.68 มากท่ีสุด 

3. ใชเวลาตามท่ีกำหนดไว 4.58 มากท่ีสุด 

4. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 4.68 มากท่ีสุด 

5. การยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 4.58 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจดานวิทยากรรวม 4.66 มากท่ีสุด 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม มีความพึงพอใจดานวิทยากร เรื่องการถายทอด

ความรูและการอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน เปนอันดับหนึ่ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 ซึ่งอยู 

ในเกณฑระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจดานวิทยากร เรื่องการเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม ,การตอบขอ

ซักถามในการฝกอบรม,ใชเวลาตามที่กำหนดไว, การยกตัวอยางประกอบการบรรยาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.68  และ 4.58 ตามลำดับ 

 ท้ังนี้คาฉลี่ยของความพึงพอใจดานวิทยากรรวม อยูในเกณฑระดับมาก โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวม

เทากับ 4.66  ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด 
 

5. ระดับความพึงพอใจดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย แปลผล 

1. ความพึงพอใจตอสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการ

จัดอบรม/สัมมนา 

4.61 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของอุปกรณในการจัดอบรม 4.77 มากท่ีสุด 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.55 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหารรวม 4.65 มากท่ีสุด 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม มีความพึงพอใจดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 

เรื่อง ความเหมาะสมของอุปกรณในการจัดอบรม เปนอันดับหนึ่ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับ

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการจัดอบรม/สัมมนา ,ระยะเวลาในการ

อบรมมีความเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 และ 4.55 ตามลำดับ 



ทั้งนี ้คาฉลี ่ยของความพึงพอใจความพึงพอใจดานสถานที่/ระยะเวลา/อาหารรวมอยู ในเกณฑ 

ระดับมาก โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเทากับ 4.65 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด 
 

6. ระดับความพึงพอใจดานความรูความเขาใจ  

 รายการประเมิน คาเฉล่ีย แปลผล 

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม 2.58 ปานกลาง 

2. หลังจากไดรับการอบรมทานมีความรูเพ่ิมมาก

ข้ึนเพียงใด 

4.55 มากท่ีสุด 

3. ประโยชนท่ีทานไดรับจากการอบรม 4.68 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจดานความรูความเขาใจรวม 3.94 มาก 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมดานความรูความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.58 ซึ่งอยูในเกณฑระดับปานกลาง และหลังจากไดรับการอบรมทานมีความรูเพิ่มมากข้ึน

เพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด และประโยชนท่ีทานไดรับจากการอบรม 4.68 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด 

ทั้งนี้คาฉลี่ยของความพึงพอใจดานความรูความเขาใจรวมอยูในเกณฑระดับมาก โดยคาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรวมเทากับ 3.94 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมาก 

7. ระดับความพึงพอใจดานการนำความรูไปใช  

รายการประเมิน คาเฉล่ีย แปลผล 

1. ทานไดรับความรู และความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 4.71 มากท่ีสุด 

3. ทานไดรับแนวคิด ขอเสนอแนะ และมุมมองท่ีหลากหลาย 4.58 มากท่ีสุด 

4. ทานสามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 4.81 มากท่ีสุด 

5. ไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และมุมมองท่ีหลากหลาย

จากการใหความรูทางดานการตลาดอิเล็กทรอนิกส 

4.61 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจดานการนำความรูไปใชรวม 4.68 มากท่ีสุด 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม มีดานการนำความรูไปใช เรื่อง สามารถนำ

ความรูที ่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ซึ่งอยูในเกณฑระดับมากที ่สุด 

รองลงมาคือ ไดรับความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ,ไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 

และมุมมองที่หลากหลายจากการใหความรูทางดานการตลาดอิเล็กทรอนิกส และไดรับแนวคิด ขอเสนอแนะ 

และมุมมองท่ีหลากหลาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.71 4.61 และ 4.58 ตามลำดับ 

ทั้งนี้คาฉลี่ยของความพึงพอใจดานการนำความรูไปใชรวมอยูในเกณฑระดับมากที่สุด โดยคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจรวมเทากับ 4.68 

7. ระดับความพึงพอใจดานกระบวนการจัดโครงการ  



รายการประเมิน คาเฉล่ีย แปลผล 

1. หลักสูตร และเนื้อหาการสัมมนาเหมาะสม และมีประโยชน 4.74 มากท่ีสุด 

2. หลักสูตร และเนื้อหาการสัมมนาตรงตามความตองการ 

ของทาน 

4.68 มากท่ีสุด 

3. หลักสูตร และเนื้อหาในการสัมมนามีความชัดเจน และมีกรณี

ตัวอยางตางๆ ท่ีทำใหเขาใจในเนื้อหาของแตละหัวขอในการ

สัมมนาไดงาย 

4.81 มากท่ีสุด 

4. แนวคิด ขอเสนอแนะ และมุมมองท่ีหลายหลาย 4.65 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจดานการนำความรูไปใชรวม 4.72 มากท่ีสุด 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม มีความพึงพอใจดานกระบวนการจัดโครงการ 

เรื่อง หลักสูตร และเนื้อหาในการสัมมนามีความชัดเจน และมีกรณีตัวอยางตางๆ ที่ทำใหเขาใจในเนื้อหาของ

แตละหัวขอในการสัมมนาไดงาย ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ซึ่งอยูในเกณฑระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 

หลักสูตร และเนื้อหาการสัมมนาเหมาะสม และมีประโยชน ,หลักสูตร และเนื้อหาการสัมมนาตรงตามความ

ตองการของทาน  และแนวคิด ขอเสนอแนะ และมุมมองที่หลายหลาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.74 4.68 

และ 4.55 ตามลำดับ 

ทั ้งนี ้ค าฉลี ่ยของความพึงพอใจดานกระบวนการจัดโครงการรวมอยู ในเกณฑระดับมากที ่สุด  

โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเทากับ 4.72 

 

ขอเสนอแนะ 

- วิทยากรบรรยายและสอนเขาใจไดงาย ควรมีการจดัอบรมอีกครั้งตอไป 

- สามารถนำความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง 

- อยากอบรมเก่ียวกับเว็บไซต 

- เนื้อหามีประโยขน และสามารถนำไปใชได 

- เนื้อหาหลักสูตรนี้ เหมาะสมและครอบคลุมสำหรับผูเริ่มทำธุรกิจ 

    

    

    

    

    

   

     



    

  


