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2. ผลกำรวิเครำะห์แบบประเมิน  
(วิชำกำรจัดกำรจรำจร) 

วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องเกษมสโมสร กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
 การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และหา
ค่าร้อยละ พร้อมก าหนดความหมายของคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความหมายว่า น้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความหมายว่า น้อย 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความหมายว่า ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความหมายว่า มาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความหมายว่า มากท่ีสุด 

1. เพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 27 100.00 
รวม 10 100.00 

 จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
2. อำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
25-35 ป ี 12 44.40 
36-45 ป ี 15 55.60 

รวม 27 100.00 

จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นมีช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.60 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 25-35 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 

 

3. กำรศึกษำ  
กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ปริญญำตรี 6 22.20 
ปริญญำโท 1 3.70 
อ่ืน ๆ (ม.6,ปวช.,ปวส.ไม่ระบุ) 20 74.10 

รวม 27 100.00 

จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา อ่ืนๆ (ปวช. , ปวส., ไม่ระบุ) จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20  
และระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70  
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4. ระดับควำมพึงพอใจ  
รำยกำร ค่ำเฉลี่ย  แปลผล 

1.1 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร   
1. ความสะดวกในการลงทะเบียน 4.48 มาก 
2. การด าเนินงานเป็นระบบและมีข้ันตอนชัดเจน 4.22 มาก 
3. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.37 มาก 
4. ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม 4.26 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.31 มำก 
1.2 ด้ำนวิทยำกร   
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร/การถ่ายทอดของวิทยากร 4.22 มาก 
2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.26 มาก 
3. การตอบค าถามของวิทยากร 4.30 มาก 
4. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.22 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนวิทยำกร 4.24 มำก 
1.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
1. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อและอุปกรณ์ 4.37 มาก 
2. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ 4.52 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนของเอกสารประกอบการอบรม 4.37 มาก 
4. ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง 4.44 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.41 มำก 
1.4 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่   
1. การบริการ/การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ 4.48 มาก 
2. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.44 มาก 
3. การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ 4.52 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.46 มำก 
2. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ   
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.37 ปานกลาง 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.56 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 3.96 มำก 
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รำยกำร ค่ำเฉลี่ย  แปลผล 
3. ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช ้   
1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ 4.63 มากที่สุด 
2. ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้  
การปฏิบัติงาน 

4.70 มากที่สุด 

3. ท่านสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอด 4.59 มากที่สุด 
4. โครงการ/กิจกรรมในหลักสูตรเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของท่าน 

4.63 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 4.63 มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยรวมทุกด้ำน 4.46 มำก 

 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.41 และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และด้านความรู้ความเข้าใจ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ด้านการน าความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
 ทั้งนี้ค่าฉลี่ยของความพึงพอใจด้านวิทยากรรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม
เท่ากับ 4.46  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. สิ่งท่ีท่ำนพึงพอใจในกำรร่วมโครงกำรในครั้งนี้ 

1. สิ่งอ านวยความสะดวก ความเหมาะสมของสถานที่ 
2. พอใจที่จัดอบรม รปภ. ทั่วประเทศ ได้มาร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของแต่ละ

พ้ืนที่ 
3. การเรียนรู้ เรื่อง การใช้อาวุธปืน และการจัดรูปขบวนอารักขา 
4. ทีมงานมีคุณภาพด าเนินการช านาญในการจัดอบรม/อุปกรณ์ในการอบรมครบสะดวกในการอบรม 
 

2. สิ่งท่ีควรเสนอแนะน ำไปพัฒนำกำรจัดโครงกำรในโอกำสต่อไป 
1. หลักสูตรที่ยกระดับมากท่ีสุดต่อจากนี้ 
2. ความพร้อมของวิทยากรและการเตรียมตัว 
3. ควรจัดการเรื่อง เวลาการอบรม เนื่องจากระยะเวลาสั้น 
4. ความชัดเจนของขั้นตอนต่างๆ 
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 ผลกำรวิเครำะห์แบบประเมิน  
(กำรดูงำนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย) 

วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ำกัด 
 การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และหา
ค่าร้อยละ พร้อมก าหนดความหมายของคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความหมายว่า น้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความหมายว่า น้อย 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความหมายว่า ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความหมายว่า มาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความหมายว่า มากท่ีสุด 

1. เพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 27 100.00 
รวม 10 100.00 

 จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
2. อำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
25-35 ป ี 12 44.40 
36-45 ป ี 15 55.60 

รวม 27 100.00 

จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นมีช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.60 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 25-35 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 

 

3. กำรศึกษำ  
กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ปริญญำตรี 6 22.20 
ปริญญำโท 1 3.70 
อ่ืน ๆ (ม.6,ปวช.,ปวส.ไม่ระบุ) 20 74.10 

รวม 27 100.00 

จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา อ่ืนๆ (ปวช. , ปวส., ไม่ระบุ) จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20  
และระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70  
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4. ระดับควำมพึงพอใจ  
รำยกำร ค่ำเฉลี่ย  แปลผล 

1.1 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร   
1. ความสะดวกในการลงทะเบียน 4.33 มาก 
2. การด าเนินงานเป็นระบบและมีข้ันตอนชัดเจน 4.30 มาก 
3. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.30 มาก 
4. ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม 4.33 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.31 มำก 
1.2 ด้ำนวิทยำกร   
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร/การถ่ายทอดของวิทยากร 4.37 มาก 
2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.41 มาก 
3. การตอบค าถามของวิทยากร 4.33 มาก 
4. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.37 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนวิทยำกร 4.37 มำก 
1.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
1. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อและอุปกรณ์ 4.48 มาก 
2. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ 4.44 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนของเอกสารประกอบการอบรม 4.41 มาก 
4. ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง 4.37 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.43 มำก 
1.4 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่   
1. การบริการ/การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ 4.41 มาก 
2. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.37 มาก 
3. การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ 4.44 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.41 มำก 
2. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ   
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.41 ปานกลาง 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.70 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 4.06 มำก 
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รำยกำร ค่ำเฉลี่ย  แปลผล 
3. ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช ้   
1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ 4.52 มากที่สุด 
2. ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้  
การปฏิบัติงาน 

4.63 มากที่สุด 

3. ท่านสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอด 4.59 มากที่สุด 
4. โครงการ/กิจกรรมในหลักสูตรเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของท่าน 

4.56 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 4.57 มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยรวมทุกด้ำน 4.41 มำก 

 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.43 และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และด้านความรู้ความเข้าใจ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ด้านการน าความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 
 ทั้งนี้ค่าฉลี่ยของความพึงพอใจด้านวิทยากรรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม
เท่ากับ 4.41  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. สิ่งท่ีท่ำนพึงพอใจในกำรร่วมโครงกำรในครั้งนี้ 

1. พึงพอใจมาก 
2. สิ่งอ านวยความสะดวก 

2. สิ่งที่ควรเสนอแนะน ำไปพัฒนำกำรจัดโครงกำรในโอกำสต่อไป 
1. ควรจัดโครงการอยู่สม่ าเสมอ 
2. ระยะเวลาจัดโครงการ 
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ผลกำรวิเครำะห์แบบประเมิน  
(วิชำ กำรฝึกปฏิบัติกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่ (Commando)) 

วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องไพลิน ศูนย์ฝึกอบรมเขื่อนท่ำทุ่งนำ 
 การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และหา
ค่าร้อยละ พร้อมก าหนดความหมายของคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความหมายว่า น้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความหมายว่า น้อย 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความหมายว่า ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความหมายว่า มาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความหมายว่า มากท่ีสุด 

1. เพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 27 100.00 
รวม 10 100.00 

 จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
2. อำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
25-35 ป ี 12 44.40 
36-45 ป ี 15 55.60 

รวม 27 100.00 

จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นมีช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.60 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 25-35 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 

 

3. กำรศึกษำ  
กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ปริญญำตรี 6 22.20 
ปริญญำโท 1 3.70 
อ่ืน ๆ (ม.6,ปวช.,ปวส.ไม่ระบุ) 20 74.10 

รวม 27 100.00 

จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา อ่ืนๆ (ปวช. , ปวส., ไม่ระบุ) จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20  
และระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70  
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4. ระดับควำมพึงพอใจ  
รำยกำร ค่ำเฉลี่ย  แปลผล 

1.1 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร   
1. ความสะดวกในการลงทะเบียน 4.52 มากที่สุด 
2. การด าเนินงานเป็นระบบและมีข้ันตอนชัดเจน 4.56 มากที่สุด 
3. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.74 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม 4.63 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.59 มำกที่สุด 
1.2 ด้ำนวิทยำกร   
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร/การถ่ายทอดของวิทยากร 4.70 มากที่สุด 
2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.78 มากที่สุด 
3. การตอบค าถามของวิทยากร 4.70 มากที่สุด 
4. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.63 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนวิทยำกร 4.70 มำกที่สุด 
1.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
1. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อและอุปกรณ์ 4.56 มากที่สุด 
2. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ 4.63 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนของเอกสารประกอบการอบรม 4.59 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง 4.48 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.57 มำกที่สุด 
1.4 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่   
1. การบริการ/การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ 4.56 มากที่สุด 
2. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.56 มากที่สุด 
3. การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ 4.63 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.56 มำกที่สุด 
2. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ   
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.41 ปานกลาง 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.89 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 4.15 มำก 
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รำยกำร ค่ำเฉลี่ย  แปลผล 
3. ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช ้   
1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ 4.63 มากที่สุด 
2. ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้  
การปฏิบัติงาน 

4.67 มากที่สุด 

3. ท่านสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอด 4.59 มากที่สุด 
4. โครงการ/กิจกรรมในหลักสูตรเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของท่าน 

4.63 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 4.63 มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยรวมทุกด้ำน 4.63 มำกที่สุด 

 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.57 และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และด้านความรู้ความเข้าใจ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านการน าความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
 ทั้งนี้ค่าฉลี่ยของความพึงพอใจด้านวิทยากรรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม
เท่ากับ 4.63 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. สิ่งที่ท่ำนพึงพอใจในกำรร่วมโครงกำรในครั้งนี้ 

1. พึงพอใจมาก และยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการฝึก 
2. ประทับใจวิทยากรที่อบรม 
3. พอใจ เรื่องการป้องกันตัวมากครับ มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
4. วิทยากรเก่งมากครับ จะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์สูงสุด 

2. สิ่งท่ีควรเสนอแนะน ำไปพัฒนำกำรจัดโครงกำรในโอกำสต่อไป 
1. อยากทบทวนปีละครั้ง 
2. ระยะเวลาในการอบรมสั้นเกินไป 
3. อุปกรณ์ฝึกซ้อม เช่น เบาะ พื้น ที่รองรับการกระแทกท าให้บาดเจ็บน้อย 
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ผลกำรวิเครำะห์แบบประเมิน  
(วิชำ กำรปฏิบัติกำรอำรักขำ,กำรบริหำรทีมงำนด้ำนควำมปลอดภัย) 

วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องไพลิน ศูนย์ฝึกอบรมเขื่อนท่ำทุ่งนำ 
 การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และหา
ค่าร้อยละ พร้อมก าหนดความหมายของคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความหมายว่า น้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความหมายว่า น้อย 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความหมายว่า ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความหมายว่า มาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความหมายว่า มากท่ีสุด 

1. เพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 27 100.00 
รวม 10 100.00 

 จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
2. อำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
25-35 ป ี 12 44.40 
36-45 ป ี 15 55.60 

รวม 27 100.00 

จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นมีช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.60 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 25-35 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 

 

3. กำรศึกษำ  
กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ปริญญำตรี 6 22.20 
ปริญญำโท 1 3.70 
อ่ืน ๆ (ม.6,ปวช.,ปวส.ไม่ระบุ) 20 74.10 

รวม 27 100.00 

จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา อ่ืนๆ (ปวช. , ปวส., ไม่ระบุ) จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20  
และระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70  
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4. ระดับควำมพึงพอใจ  
รำยกำร ค่ำเฉลี่ย  แปลผล 

1.1 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร   
1. ความสะดวกในการลงทะเบียน 4.56 มากที่สุด 
2. การด าเนินงานเป็นระบบและมีข้ันตอนชัดเจน 4.67 มากที่สุด 
3. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.74 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม 4.59 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.63 มำกที่สุด 
1.2 ด้ำนวิทยำกร   
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร/การถ่ายทอดของวิทยากร 4.74 มากที่สุด 
2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.78 มากที่สุด 
3. การตอบค าถามของวิทยากร 4.70 มากที่สุด 
4. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.59 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนวิทยำกร 4.72 มำกที่สุด 
1.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
1. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อและอุปกรณ์ 4.74 มากที่สุด 
2. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ 4.67 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนของเอกสารประกอบการอบรม 4.70 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง 4.70 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.70 มำกที่สุด 
1.4 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่   
1. การบริการ/การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ 4.59 มากที่สุด 
2. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.56 มากที่สุด 
3. การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ 4.67 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.59 มำกที่สุด 
2. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ   
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.56 ปานกลาง 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.85 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 4.20 มำก 
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รำยกำร ค่ำเฉลี่ย  แปลผล 
3. ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช ้   
1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ 4.89 มากที่สุด 
2. ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้  
การปฏิบัติงาน 

4.81 มากที่สุด 

3. ท่านสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอด 4.78 มากที่สุด 
4. โครงการ/กิจกรรมในหลักสูตรเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของท่าน 

4.81 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 4.81 มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยรวมทุกด้ำน 4.70 มำกที่สุด 

 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.70 และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และด้านความรู้ความเข้าใจ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านการน าความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 
 ทั้งนี้ค่าฉลี่ยของความพึงพอใจด้านวิทยากรรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม
เท่ากับ 4.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. สิ่งที่ท่ำนพึงพอใจในกำรร่วมโครงกำรในครั้งนี้ 

1. พึงพอใจมากที่สุด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 
2. วิทยากรในการอบรม 
3. พอใจในครูฝึกและวิทยากรมากครับ เป็นกันเองและอธิบายเข้าใจง่าย 
4. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ และสอนปฏิบัติอย่างดีมาก เข้าใจในการอบรมและตอบโจทย์ของเรื่อง

ระยะเวลาในการฝึก 
5. วิทยากรให้ความรู้และทักษะแก่ผู้เข้าร่วมอบรมดีมาก 

2. สิ่งที่ควรเสนอแนะน ำไปพัฒนำกำรจัดโครงกำรในโอกำสต่อไป 
1. อยากทบทวนปีละครั้ง 
2. ระยะเวลาในการอบรมสั้นเกินไป 
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ผลกำรวิเครำะห์แบบประเมิน  
(วิชำ กำรปฏิบัติกำรอำรักขำ,กำรบริหำรทีมงำนด้ำนควำมปลอดภัย) 

วันที่ 25-27 พฤศจิกำยน 2563 ณ สนำมยิงปืน เขื่อนศรีนคริทร์ 
 การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และหา
ค่าร้อยละ พร้อมก าหนดความหมายของคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความหมายว่า น้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความหมายว่า น้อย 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความหมายว่า ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความหมายว่า มาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความหมายว่า มากท่ีสุด 

1. เพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 27 100.00 
รวม 10 100.00 

 จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
2. อำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
25-35 ป ี 12 44.40 
36-45 ป ี 15 55.60 

รวม 27 100.00 

จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นมีช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.60 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 25-35 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 

 

3. กำรศึกษำ  
กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ปริญญำตรี 6 22.20 
ปริญญำโท 1 3.70 
อ่ืน ๆ (ม.6,ปวช.,ปวส.ไม่ระบุ) 20 74.10 

รวม 27 100.00 

จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา อ่ืนๆ (ปวช. , ปวส., ไม่ระบุ) จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20  
และระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70  
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4. ระดับควำมพึงพอใจ  
รำยกำร ค่ำเฉลี่ย  แปลผล 

1.1 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร   
1. ความสะดวกในการลงทะเบียน 4.59 มากที่สุด 
2. การด าเนินงานเป็นระบบและมีข้ันตอนชัดเจน 4.70 มากที่สุด 
3. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.59 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม 4.56 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.59 มำกที่สุด 
1.2 ด้ำนวิทยำกร   
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร/การถ่ายทอดของวิทยากร 4.81 มากที่สุด 
2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.81 มากที่สุด 
3. การตอบค าถามของวิทยากร 4.78 มากที่สุด 
4. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.78 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนวิทยำกร 4.80 มำกที่สุด 
1.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
1. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อและอุปกรณ์ 4.70 มากที่สุด 
2. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ 4.70 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนของเอกสารประกอบการอบรม 4.59 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง 4.63 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.67 มำกที่สุด 
1.4 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่   
1. การบริการ/การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ 4.63 มากที่สุด 
2. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.63 มากที่สุด 
3. การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ 4.67 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.63 มำกที่สุด 
2. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ   
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.44 ปานกลาง 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.93 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 4.19 มำกที่สุด 
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รำยกำร ค่ำเฉลี่ย  แปลผล 
3. ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช ้   
1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ 4.89 มากที่สุด 
2. ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้  
การปฏิบัติงาน 

4.89 มากที่สุด 

3. ท่านสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอด 4.85 มากที่สุด 
4. โครงการ/กิจกรรมในหลักสูตรเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของท่าน 

4.81 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 4.87 มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยรวมทุกด้ำน 4.70 มำกที่สุด 

 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.67 และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และด้านความรู้ความเข้าใจ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านการน าความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 
 ทั้งนี้ค่าฉลี่ยของความพึงพอใจด้านวิทยากรรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม
เท่ากับ 4.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. สิ่งที่ท่ำนพึงพอใจในกำรร่วมโครงกำรในครั้งนี้ 

1. พึงพอใจมากที่สุด 
2. วิทยากรในการอบรม 
3. ชอบวิทยากรทุกคนมาก เป็นกันเอง และได้รับความรู้มาก 
4. วิทยากรมีความรู้และทักษะดีมาก ท าให้เข้าใจง่ายและดีมาก 
5. วิทยากรเป็นกันเอง และมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 

2. สิ่งที่ควรเสนอแนะน ำไปพัฒนำกำรจัดโครงกำรในโอกำสต่อไป 
1. ควรจัดกิจกรรมทบทวนแบบนี้อยู่สม่ าเสอ 
2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมสั้นเกินไป 
3. ห้องน้ าไม่อ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 


