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ผลประเมินแบบสอบถามตอนท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1: ตารางผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 

ชาย 3 15 

หญิง 17 85 

รวม 20 100 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ผูเขาอบรมเพศหญิงมีจำนวนมากกวาเพศชาย 

 
 

ตารางท่ี 2: ตารางผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ  

อายุ จำนวน (คน) รอยละ 

ต่ำกวา 20 ป 0 0 

20-30 ป 5 25 

31-40 ป 

41-50 ป 

51-60 ป 

60 ปข้ึนไป 

15 

0 

0 

0 

75 

0 

0 

0 

รวม 20 100 
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ผูเขาอบรมสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 75 

รองลงมาคือชวงอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 25  

 
 

ตารางท่ี 3: ตารางแสดงจำนวนผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา จำนวน (คน) รอยละ 

ต่ำกวาปริญญาตรี 0 0 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 20 100 

สูงกวาปริญญาตรี 0 0 



รวม 20 100 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา ผูเขาอบรมสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 

 
   

ผลประเมินแบบสอบถามตอนท่ี 2 

ทางผูประเมิน ไดกำหนดการแปลคาระดับคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามไวดังนี ้

ระดับคาเฉล่ียระหวาง 4.21-5.00    คาระดับคะแนน  มากท่ีสุด 

ระดับคาเฉล่ียระหวาง 3.41-4.20   คาระดับคะแนน  มาก 

ระดับคาเฉล่ียระหวาง 2.61-3.40   คาระดับคะแนน  ปานกลาง 

ระดับคาเฉล่ียระหวาง 1.81-2.60   คาระดับคะแนน  นอย 

ระดับคาเฉล่ียระหวาง 1.00-1.80   คาระดับคะแนน  นอยท่ีสุด 
 

 

ตารางท่ี 4: ตารางแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจดานวิทยากร  

ประเด็นความคิดเห็น 

 

คาระดับ

คะแนนเฉล่ีย 

การแปลคาระดับ

คะแนน 

1. เนื้อหาการอบรมตรงกับวัตถุประสงคการอบรม 4.60 มากท่ีสุด 

2. รูปแบบและวิธกีารฝกอบรมเหมาะสม  4.33 มากท่ีสุด 

3. คุณภาพการนําเสนอเนื้อหาประกอบการฝกอบรม 4.50 มากท่ีสุด 

4. ความสามารถในการถายทอด/สื่อสาร/ใหความเขาใจ 4.40 มากท่ีสุด 

5. การเรียงลําดับความสําคัญเนื้อหาการอบรม (กอนหลัง)  

ทําไดอยางเหมาะสมครบถวน 

4.30 มากท่ีสุด 

6. กิจกรรมเปดโอกาสใหมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น 4.40 มากท่ีสุด 

7. การตอบคําถามไดตรงตามประเด็นและชัดเจน 4.50 มากท่ีสุด 

8. การใชเวลาอบรมของวิทยากรมีความเหมาะสม 4.20 มาก 

9. วิทยากรมีคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสามารถ

ตรงกับเนื้อหาการอบรม  

4.60 มากท่ีสุด 

10. อุปกรณท่ีใชในสื่อการสอนมีความเหมาะสม  4.65 มากท่ีสุด 

11. ภายหลังการอบรมทานมีความรูความเขาใจ 

มากนอยเพียงใด 

4.80 มากท่ีสุด 

12. ทานคิดวาจะนําความรูความเขาใจท่ีไดจากหวัขอ 4.80 มากท่ีสุด 



อบรมไปปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

ระดับความพึงพอในเฉล่ีย 4.51 มากท่ีสุด 

  

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาผู เขารับการอบรมใหคาความพึงพอใจที่มีตอวิทยากรในประเด็น 

ภายหลังการอบรมทานมีความรูความเขาใจมากนอยเพียงใด และทานคิดวาจะนําความรูความเขาใจที่ไดจาก

หัวขออบรมไปปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงานได (ระดับคาเฉลี่ย 4.80) รองลงมาคือ อุปกรณที่ใชในสื่อการ

สอนมีความเหมาะสม (ระดับคาเฉลี่ย 4.65) และลำดับที่สาม คือ วิทยากรมีคุณวุฒิ ประสบการณ ความรู

ความสามารถตรงกับเนื้อหาการอบรม,นื้อหาการอบรมตรงกับวัตถุประสงคการอบรม (ระดับคาเฉลี่ย 4.60) 

ลำดับที่สี ่ คือ การตอบคําถามไดตรงตามประเด็นและชัดเจน ,คุณภาพการนําเสนอเนื้อหาประกอบการ 

ฝกอบรม (ระดับคาเฉลี่ย 4.50) ลำดับที่ 5 คือ กิจกรรมเปดโอกาสใหมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น,

ความสามารถในการถายทอด/สื่อสาร/ใหความเขาใจ (ระดับคาเฉลี่ย 4.40) ลำดับที่ 6 คือรูปแบบและวิธี 

การฝกอบรมเหมาะสม (ระดับคาเฉลี่ย 4.33) ลำดับที่ 7 คือ การเรียงลําดับความสําคัญเนื้อหาการอบรม  

(กอนหลัง) ทําไดอยางเหมาะสมครบถวน (ระดับคาเฉลี่ย 4.30)  สุดทายลำดับที่ 8 คือ การใชเวลาอบรมของ

วิทยากรมีความเหมาะสม (ระดับคาเฉลี่ย 4.20)   

และระดับคาคะแนนเฉล่ียดานวิทยากร คือ 4.51 คิดเปนรอยละ 90.2 

 

ตารางท่ี 5: ตารางแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจดานการบริหารจัดการ และสถานท่ีจัดการอบรม 

ประเด็นความคิดเห็น คาระดับ

คะแนนเฉล่ีย 

การแปลคาระดับ

คะแนน 

1. การประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร เรื่องของการจัดการ

อบรมในครั้งนี้ 

4.60 มากท่ีสุด 

2. การติดตอประสานงานและการอํานวยความสะดวกจาก 

ผูจัดการอบรม 

4.40 มากท่ีสุด 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม ภาคบรรยาย 4.50 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม ภาคปฏิบัติ (ถามี) 4.40 มากท่ีสุด 

5. อาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม 4.50 มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอในเฉล่ีย 4.48 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวาผูเขารับการอบรมใหคาความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารจัดการ และ

สถานท่ีจัดการอบรม โดยการประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร เรื่องของการจัดการอบรมในครั้งนี้ มีระดับ



คาเฉลี่ยสูงถึง 4.60 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม ภาคบรรยาย ,อาหาร อาหารวาง และ

เครื่องดื่ม  มีระดับคาเฉลี่ย 4.50 และลำดับท่ี 3  การติดตอประสานงานและการอํานวยความสะดวกจากผู

จัดการอบรม ,ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม ภาคปฏิบัติ  มีระดับคาเฉลี่ย 4.40 

และระดับคาคะแนนเฉล่ียดานความพึงพอใจดานการบริหารจัดการ และสถานท่ีจัดการอบรม คือ 

4.48 คิดเปนรอยละ 89.6 

 

ตารางท่ี 6: ตารางแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจดานความพึงพอใจ และประโยชนจากการอบรม 

ประเด็นความคิดเห็น คาระดับ

คะแนนเฉล่ีย 

การแปลคาระดับ

คะแนน 

1. ทานไดรับประโยชนจากการอบรม 4.70 มากท่ีสุด 

2. ทานคิดวาสามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานได 

4.50 มากท่ีสุด 

3. ทานมีความพึงพอใจท่ีไดเขารวมการอบรมในครั้งนี ้ 4.60 มากท่ีสุด 

4. ทานคิดว าหนวยงานฯ ควรจัดการอบรม หลักสูตร

ลักษณะนี้ตอไป 

4.60 มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอในเฉล่ีย 4.60 มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาผูเขารับการอบรมใหคาความพึงพอใจที่มีตอความพึงพอใจ และ 

ประโยชนจากการอบรม โดยไดรับประโยชนจากการอบรม มีระดับคาเฉลี่ยสูงถึง 4.70 รองลงมาคือ มีความ 

พึงพอใจที่ไดเขารวมการอบรมในครั้งนี้, ควรจัดการอบรม หลักสูตรลักษณะนี้ตอไป มีระดับคาเฉลี่ย 4.60  

และลำดับท่ี 3  สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได มีระดับคาเฉลี่ย 4.50 

และระดับคาคะแนนเฉลี่ยดานความพึงพอใจดานความพึงพอใจ และประโยชนจากการอบรม  

คือ 4.60 คิดเปนรอยละ 92 

 


