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ผลการประเมิน
การวิเคราะหผลการประเมินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกร
ผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว" ดําเนินการ ภายในเดือน พฤษภาคม
2555 มีผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ ทั้งหมด จํานวน 1,060 คน มีผูสงแบบประเมินผลครบถวนจํานวนรอยละ 100
โดยมีการประเมินผลออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 การประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ ตอการบริหารจัดการโครงการ
ประชุมสัมมนาฯ ประกอบดวย
1.1 ขอมูลทั่วไป
1.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการ
1.3 การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ
1.4 การประเมินผลขอเสนอแนะตอการดําเนินการจัดโครงการ
สวนที่ 2 การประเมินความรูกอนและหลังการประชุมสัมมนาฯ

2

ผลการประเมินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว"
การดําเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและ
การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว" ดําเนินการ ภายในเดือน พฤษภาคม 2555 มีผูเขารวม
ประชุมสัมมนาฯ ทั้งหมด จํานวน 1,060 คน มีผลการประเมินดังตอไปนี้
สวนที่ 1 การประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ ประกอบดวย
1.1 ขอมูลทั่วไป พบวา ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ จํานวน 1,060 คน เปนเพศชายจํานวน 840 คน คิด
เปนรอยละ 79.25 เพศหญิง จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 20.75 และมีอายุนอยกวา 30 ป จํานวน 205 คน
คิดเปนรอยละ 19.34 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 23.40 อายุระหวาง 41-50 ป
จํานวน 344 คน คิดเปนรอยละ 32.45 และอายุมากกวา 50 ป จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 24.81 มีอายุเฉลี่ย
41.93 ป ซึ่งประกอบดวยตําแหนงปศุสัตวอําเภอจํานวน 348 คน คิดเปนรอยละ 32.83 ตําแหนงเจาพนักงาน
สัตวบาล จํานวน 308 คน คิดเป นร อยละ 29.06 ตําแหนงสัต วแพทย จํานวน 158 คน คิดเปน รอยละ 14.91
ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 5.66 ตําแหนงหัวหนากลุมยุทธศาสตร
และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 4.34 ตําแหนงพนักงานตรวจปองกันโรคสัตว
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 4.25 ตําแหนงพนักงานผูชวยปศุสัตวประจําอําเภอ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ
2.26 ตําแหนง นักวิชาการสัตวบาล จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 1.70 ตําแหนงปศุสัตวตําบล จํานวน 16 คน
คิดเปนรอยละ 1.51 ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 1.13 ตําแหนงเจาหนาที่เก็บ
รวบรวมขอมูล จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 0.94 ตําแหนง เจาหนาที่ผสมเทียม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
0.57 ตําแหน งนายสั ตวแพทย จํา นวน 5 คน คิดเปน รอยละ 0.47 และตํ าแหน งพนักงานผูชว ยสัตวบาลและ
เจาหนาที่เฝาระวังโรคไขหวัดนก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.19 เทากัน ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวน รอยละของผูเขารวมโครงการประชุมสัมมนาจําแนกตามขอมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ

ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

ชาย
หญิง

840
220

79.25
20.75

นอยกวา 30 ป
อายุระหวาง 31-40 ป
อายุระหวาง 41-50 ป
มากกวา 50 ป
อายุเฉลี่ย 41.93 ป

205
248
344
263

19.34
23.40
32.45
24.81
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ตารางที่ 1 จํานวน รอยละของผูเขารวมโครงการประชุมสัมมนาจําแนกตามขอมูลทั่วไป (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

3. ตําแหนง
ปศุสัตวอําเภอ
เจาพนักงานสัตวบาล
สัตวแพทย
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
พนักงานตรวจปองกันโรคสัตว
พนักงานผูชวยปศุสัตวประจําอําเภอ
นักวิชาการสัตวบาล
ปศุสัตวตําบล
นักจัดการงานทั่วไป
เจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล
เจาหนาที่ผสมเทียม
นายสัตวแพทย
พนักงานผูชวยสัตวบาล
เจาหนาที่เฝาระวังโรคไขหวัดนก

จํานวน

รอยละ

348
308
158
60
46
45
24
18
16
12
10
6
5
2
2

32.83
29.06
14.91
5.66
4.34
4.25
2.26
1.70
1.51
1.13
0.94
0.57
0.47
0.19
0.19

1.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการ
ผลการประเมิ น ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู เ ข าร ว มประชุ ม สั ม มนาฯจํา นวนทั้ ง สิ้ น 1,060 คน
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการ พบวา ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (THLiFDS) อยู ในระดั บมาก ค าเฉลี่ ย 4.12 คะแนน และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับป ญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเพื่อเปนการ
พัฒนากระบวนการดําเนินงานฯ ใหมีความสมบูรณ ครบถวน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.11 คะแนน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
ระดับความคิดเห็น

วัตถุประสงคของโครงการ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

1.เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ 194 801 61
กระบวนการสํารวจและปรั บปรุ งฐานข อมู ล (18.3) (75.6) (5.8)
เกษตรกรผู เ ลี้ ย งสั ต ว ใ นโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (TH-LiFDS)

4
(0.4)

-

Mean S.D. ความ
หมาย
4.12

.492

มาก
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ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคของโครงการ (ตอ)
ระดับความคิดเห็น

วัตถุประสงคของโครงการ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

2. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 201 775 82
เกี่ ยวกั บป ญหา อุ ปสรรค ข อเสนอแนะและ (19.0) (73.1) (7.7)
แนวทางแก ไขป ญหาการดํ าเนิ นงานสํ ารวจ
และปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
เพื่อเปนการพัฒนากระบวนการดําเนินงานฯ
ใหมีความสมบูรณ ครบถวน

2
(0.2)

-

Mean S.D. ความ
หมาย
4.11

.513

มาก

1.3 การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ
ผลการประเมิน ความคิดเห็นเกี่ย วกับ การบริหารจัดการโครงการจากการตอบแบบสอบถามของ
ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ จํานวนทั้งสิ้น 1,060 คน จําแนกเปนรายขอ พบวา ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ มีความ
คิดเห็น ดังนี้
1.3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรทานที่ 1 : กระบวนการสํารวจและ
วิธีการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว อยูในระดับมากทุกขอ คาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.93 ถึง 4.08
คะแนน โดยเห็นวาความเหมาะสมของวิทยากร 3 อันดับแรก คือ มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ตรงตาม
เนื้อหาหลักสูตร อยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.08 รองลองมา มีประสบการณ รอบรูในเนื้อหาที่บรรยาย อยูใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.07 และสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี เปดโอกาสใหมีสวนรวม และเปดโอกาสใหสอบถาม
และใหขอมูลยอนกลับ(Feedback) ไดชัดเจน อยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.05 เทากัน ตามลําดับ ดังตารางที่ 3
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรทานที่ 2 : การบูรณาการการทํางาน
ของปศุสัตวตําบลกับระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ในระดับมากทุกขอ คาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.92 ถึง
4.01 คะแนน โดยเห็นวาความเหมาะสมของวิทยากร 3 อันดับแรก คือ มีประสบการณ รอบรูในเนื้อหาที่บรรยาย อยูใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.01 รองลงมา คือ มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร อยูในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 4.00 และสามารถถายทอด และสื่อสารไดนาสนใจ เขาใจงาย ชัดเจน อยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
3.96 ตามลําดับ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เกี่ยวกับวิทยากร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
ทานที่ 1
1. มีประสบการณ รอบรูในเนื้อหาที่บรรยาย

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

170 797
91
2
(16.0) (75.2) (8.6) (0.2)
2. มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ตรงตาม 179 793
84
4
(16.9) (74.8) (7.9) (0.4)
เนื้อหาหลักสูตร
3. สามารถถายทอด และสื่อสารไดนาสนใจ 154 766 124
15
(14.5) (72.3) (11.7) (1.4)
เขาใจงาย ชัดเจน
4. สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี เปดโอกาส 182 751 121
6
(17.2) (70.8) (11.4) (0.6)
ใหมีสวนรวม
5. เปดโอกาสใหสอบถามและใหขอ มูล
195 739 113
11
(18.4) (69.7) (10.7) (1.0)
ยอนกลับ(Feedback) ไดชัดเจน
6. มีเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อและเอกสาร 134 755 158
12
การสอน เหมาะสมสอดคลองกับ เนื้อหา (12.6) (71.2) (14.9) (1.1)
วัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย
7. เทคนิควิธีการที่วิทยากรใช สอดคลองกับ 118 782 150
8
(11.1)
(73.8)
(14.2)
(0.8)
ระยะเวลาในการประชุมสัมมนาฯ
8. เทคนิควิธีการที่วิทยากรใช เหมาะสมกับ 113 781 152
12
(10.7) (73.7) (14.3) (1.1)
จํานวนผูประชุมสัมมนาฯ
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

ทานที่ 2

1. มีประสบการณ รอบรูในเนื้อหาที่บรรยาย

4. สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี เปดโอกาส
ใหมีสวนรวม
5. เปดโอกาสใหสอบถามและใหขอ มูล
ยอนกลับ(Feedback) ไดชัดเจน
6. มีเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อและเอกสาร
การสอน เหมาะสมสอดคลองกับ เนื้อหา
วัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย
7. เทคนิควิธีการที่วิทยากรใช สอดคลองกับ
ระยะเวลาในการประชุมสัมมนาฯ
8. เทคนิควิธีการที่วิทยากรใช เหมาะสมกับ
จํานวนผูประชุมสัมมนาฯ

-

4.07

.499

มาก

-

4.08

.507

มาก

1
(0.1)
-

4.00

.572

มาก

4.05

054

มาก

2
(0.2)

4.05

.589

มาก

1
(0.1)

3.95

.572

มาก

2
(0.2)

3.95

.546

มาก

2
(0.2)

3.93

.555

มาก

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

138 796 121
5
(13.0) (75.1) (11.4) (0.5)
2. มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ตรงตาม 136 795 123
6
(12.8) (75.0) (11.6) (0.6)
เนื้อหาหลักสูตร
3. สามารถถายทอด และสื่อสารไดนาสนใจ 127 776 147
10
(12.0) (73.2) (13.9) (0.9)
เขาใจงาย ชัดเจน

Mean S.D. ความ
หมาย

Mean S.D. ความ
หมาย

-

4.01

.513

มาก

-

4.00

.517

มาก

-

3.96

.543

มาก

124 763 164
8
(11.7) (72.0) (15.5) (0.8)
125 759 166
10
(11.8) (71.6) (15.7) (0.9)

1
(0.1)
-

3.94

.555

มาก

3.94

.556

มาก

110 763 179
7
(10.4) (72.0) (16.9) (0.7)

7
(0.1)

3.92

.549

มาก

104 793 155
8
(9.8) (74.8) (14.6) (0.8)

-

3.94

.520

มาก

107 782 155
16
(10.1) (73.8) (14.6) (1.5)

-

3.92

.550

มาก

1.3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการในภาพรวม อยูในระดับมากทุกขอ คา
คะแนนเฉลี่ ย อยู ร ะหว า ง 3.92 ถึง 4.11 คะแนน โดยเห็น วา ความเหมาะสมของโครงการ 3 อับ ดับ แรก คือ
สามารถนําความรู ทักษะที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานได อยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.11 รองลงมา คือ การ
จัดโครงการครั้งนี้มีประโยชน คุมคา อยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.09 เทากัน และเนื้อหาในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ อยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.08 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เกี่ยวกับ
ภาพรวมของโครงการ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

1. เนื้ อหาในหลั กสูต รมี ความเหมาะสม 182 793
(17.2) (74.8)
และสอดคลองกับความตองการ
2. การกําหนดกลุม เปาหมายชัดเจนตรง 170 754
(16.0) (71.1)
กับหลักสูตร
3. การมีสวนรวมในกิจกรรม
111 777
(10.5) (73.3)
4. สถานที่จัดประชุมสัมมนาฯ มีความ
137 729
(12.9) (68.8)
เหมาะสม โสตทัศนูปกรณ พรอม
5. ความพึงพอใจตอวิทยากรในภาพรวม
6. ความพึงพอใจตอเทคนิคการจัด
ประชุมสัมมนาฯ ในภาพรวม
7. ความพึงพอใจตอสถานที่การ
ประชุมสัมมนาฯ ในภาพรวม
8. โดยภาพรวมทานพอใจในการจัด
โครงการนี้เพียงใด
9. ทานสามารถนําความรู ทักษะที่ไดรับ
ไปใชในการปฏิบัติงานไดเพียงใด
10.ทานคิดวาการจัดโครงการครั้งนี้มี
ประโยชน คุมคาเพียงใด

78
7
(7.4) (0.7)
119
15
(11.2) (1.4)

162
10
(15.3) (0.9)
167
25
(15.8) (2.4)

Mean S.D. ความ
หมาย

-

4.08

.515

มาก

2
(0.2)

4.01

.589

มาก

-

3.93

.540

มาก

2
(0.2)

3.92

.626

มาก

151 795 112
2
(14.2) (75.0) (10.6) (0.2)
118 806 127
8
(11.1) (76.0) (12.0) (0.8)

-

4.03

.505

มาก

1
(0.1)

3.97

.519

มาก

113 745 172
26
(10.7) (70.3) (16.2) (2.5)
141 797 111
9
(13.3) (75.2) (10.5) (0.8)

4
(0.4)
2
(0.2)

3.88

.623

มาก

4.01

.538

มาก

-

4.11

.529

มาก

1
(0.1)

4.09

.567

มาก

212 756
90
(20.0) (71.3) (8.5)
212 737 103
(20.0) (69.5) (9.7)

2
(0.2)
6
(0.6)

6

7

1.4 การประเมินผลขอเสนอแนะตอการดําเนินการจัดโครงการ
ผลการประเมินขอเสนอแนะตอการดําเนินการจัดโครงการประกอบดวยดานตางๆ ไดแก ดานเนื้อหา
หลักสูตร ดานวิทยากร ดานเทคนิควิธีการจัดประชุมสัมมนาฯ ดานสถานที่ ดานสื่อ เอกสารประกอบการจัด
ประชุมสัมมนาฯ และดานอื่นๆ โดยมีผูใหขอเสนอแนะจํานวน 246 คน ผลสํารวจ พบวา
1.4.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร มีผูใหความเห็นจํานวนมากที่สุด คือ ดีและมีความเหมาะสมกับการจัด
ประชุมสัมมนาฯกระชับ ครบถวนสมบูรณ ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค ชัดเจน เขาใจงาย นําความรูไปใช
ประโยชนได จํานวน 102 ความคิดเห็น
1.4.2 ดานวิทยากร มีผูใหความเห็นจํานวนมากที่สุด คือ มีความรูความสามารถ ดี/ดีมาก เหมาะสม
มีประสบการณ ถายทอดไดดีแลว ชัดเจน เนนตรงประเด็นที่สงสัยและมีการสื่อสารแบบ 2 Way เปนกันเอง ใช
ภาษาเขาใจงาย และตอบปญหาไดดี ทําใหเขาใจมากขึ้น ตรงตามความตองการของผูเขาอบรม และจัดสรรเวลาได
เหมาะสม จํานวน 94 ความคิดเห็น
1.4.3 ดานเทคนิคการจัดประชุมสัมมนาฯ มีผูใหความเห็นจํานวนมากที่สุด คือ เหมาะสมดี/ดีมาก
นาสนใจ เนนใหผูอบรมมีความเขาใจอยางชาๆ แตมีความแมนยํา จัดสรรเนื้อหาสาระกับเวลาไดดีลงตัว เปดโอกาส
ใหเสนอความคิดเห็น และตอบปญหาจากคําถามได จํานวน 85 ความคิดเห็น
1.4.4 ด า นสถานที่ มี ผู ใ ห ค วามเห็ น จํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ มี เ หมาะสมดี / ดี ม าก มี ค วามพร อ ม
สะดวกสบาย จํานวน 89 ความคิดเห็น
1.4.5 ดานสื่อ เอกสารประกอบการจัดประชุมสัมมนาฯ มีผูใหความเห็นจํานวนมากที่สุด คือ มี
ความเหมาะสมดี/ดีมาก สมบูรณ ครบถวน ครอบคลุมเนื้อหา ละเอียดชัดเจน เขาใจงาย มีประโยชนนําไปเปนคูมือ
ที่ดีสําหรับการปฏิบัติได จํานวน 89 ความคิดเห็น
1.4.6 ดานอื่นๆ มีผูใหความเห็นจํานวนมากที่สุด คือ ภาพรวมการจัดประชุมมีความเหมาะสมดี,
ตองการไดรับการจัดสรรคอมพิวเตอรรุนใหมและมีคุณภาพ และการบริหารจัดการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรควรระบุ
ผูรับมอบใหตรงตามเปาหมายผูใชงานและเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว หรือจัดหา Notebook หรือ I pad ใหทุก
อําเภอจะดีมาก และมีปญหาเรื่องการเดินทางใชเวลานานมาก ควรจัดที่พักลวงหนา 1 วัน เนื่องจากเดินทางไกล ทํา
ใหประสิทธิภาพในการอบรมลดลง(ควรจัดหองพักใหพนักงานขับรถยนต) หรือฝายจัดฝกอบรมควรหางบประมาณ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาเชาที่พักใหดวย เนื่องจากไมสามารถเบิกจากตนสังกัดไดเลย จํานวน 6 ความคิดเห็น
เทากัน ดังรายละเอียดตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จํานวนผูเขารวมประชุมสัมมนาฯที่ใหขอเสนอแนะตอการดําเนินการจัดโครงการ
ประเด็นขอเสนอแนะ

จํานวนความ
คิดเห็น (N=246)

1.4.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร
- ดี และมี ความเหมาะสมกั บการจั ดประชุ มสั มมนาฯกระชั บ ครบถ วนสมบู รณ
ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค ชัดเจน เขาใจงาย นําความรูไปใชประโยชนได

102

8

ประเด็นขอเสนอแนะ
1.4.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร(ตอ)

จํานวนความ
คิดเห็น (N=246)

- ความเขมขนนอยเกินไป ยังไมละเอียดลึกซึ้งและตรงประเด็น ควรมีเนื้อหาที่เขาใจ
งาย เพิ่มเติมในดานเกี่ยวกับการนําขอมูลไปใชประโยชน และควรแยกแยะในแต
ละขั้นตอนการทํางานใหละเอียดชัดเจนเพิ่มขึ้น โดยจัดอบรมวันละหัวขอในการ
ทํางานเพื่อใหทราบปญหาและแนวทางแกไขมากขึ้น, การใชงานโปรแกรมฯ และ
เนนเนื้อหาดานการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ใหมากกวานี้ เนื่องจากการปฏิบัติงาน
จริงแตละทองที่มีความหลากหลายแตกตางกัน
- เนื้อหาเหมือนเดิม ไมเปลี่ยนแปลงมาหลายป ควรจะมีรูปแบบใหมๆ ที่ชวยใหการ
ทํางานมีความสะดวกและใชประโยชนมากขึ้น
- ควรเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศให ม ากขึ้ น เช น PWP,
Photoshop ความรูและทักษะในการดูแลรักษา และซอมแซมเบื้องตน เกี่ยวกับ
อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อยืดอายุการใชงาน หรือดานการจัดทําและพัฒนา
Website ในรูปแบบตางๆ
- ควรจั ด ประชุ ม ทบทวนเพื่ อ ติ ด ตามความก า วหน าของหลั ก สู ตร และมี การจั ด
ประชุมเพื่อทบทวนเนื้อหาทุกป เพื่อลดปญหาความตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
บุคคลากรบอยๆ
- ควรเปนการใชระบบ Step by Step ไปเรื่อยๆ และควรใหผูเขารวมประชุมนํา
Note book มาปฏิบัติไปพรอมๆ กันอยางไมเรงรีบ ใหเวลาในชวงนี้อยางเต็มที่
- ควรจัดระยะเวลาใหเหมาะสม/จัดตนปประมาณเดือน มกราคม
- เสนอใหมีการจัดอบรมสําหรับเจาหนาที่ปศุสัตวตําบลดวยเพื่อใหผูปฏิบัติเขารับฟง
และสอบถามปญหาในการปฏิบัติงานไดโดยตรง
- ควรจัดใหมีกิจกรรมรวมกับผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ จังหวัดตางๆ
- เนื้อหาเกี่ยวกับปศุสัตวตําบลควรใหปศุสัตวอําเภอรับทราบปญหาดวยตนเอง
- ควรจัดอบรม 1 วันก็เพียงพอกับเนื้อหาหลักสูตร
- ปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ขอใหผูที่มีสวนเกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงตอไป
1.4.2 ดานวิทยากร

19

- มีความรูความสามารถ ดี /ดีมาก เหมาะสม มีป ระสบการณ ถายทอดไดดีแลว
ชัดเจน เนนตรงประเด็นที่สงสัยและมีการสื่อสารแบบ 2 Way เปนกันเอง ใชภาษา
เขาใจงาย และตอบปญหาไดดี ทําใหเขาใจมากขึ้น ตรงตามความตองการของผู
เขาอบรม และจัดสรรเวลาไดเหมาะสม
- วิทยากรควรถายทอดใหผูเขารวมประชุมเขาใจงายขึ้นเพิ่มทักษะในการพูดใหผูฟง
สนุกสนาน ไมงวง นาติดตาม และเขาใจงายขึ้น ยังตอบปญหาไมชัดเจน ควร
จัดการเนื้อหาใหรัดกุมเหมาะสมกับเวลา ควรปรับปรุงบางทาน
- อธิบายขั้นตอนการบันทึกขอมูลเร็ว ทําใหผูเขารวมประชุมดูไมทัน และไมเขาใจ
เพราะบางทานไมเคยปฏิบัติ ควรเนนในจุดที่สําคัญ กระจางและนําเสนอแบบ
ปฏิบัติจริงและชี้ในสิ่งที่ผิดพลาดของผูปฏิบัติจริง

94

5
4

3
3
2
2
1
1
1
1

13
12

9

ประเด็นขอเสนอแนะ
1.4.2 ดานวิทยากร (ตอ)

จํานวนความ
คิดเห็น (N=246)

- ควรใชผูมีประสบการณทางดานการพัฒนา IT เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับหนวยงาน
อื่นและพัฒนาปรับปรุงดานสารสนเทศของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมากขึ้น
- ควรใหผูที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่มาเปน วิทยากร โดยมีวิทยากรของกรมฯ เปน
เพียงที่ปรึกษา
- ควรเพิ่มวิทยากรใหมีหลายๆ คน
- ขอใหบรรยายเรื่องสถิติจํานวนปศุสัตวใหละเอียดขึ้น และใหเจาหนาที่สารสนเทศ
ดําเนินการเปนผูอบรมเพื่อจะไดกลาถาม
- ไมควรคํานึงเฉพาะผลลัพธที่จะไดแตตองคํานึงถึง “งาน”วาตองทําอยางไร และผู
ปฏิบัติสามารถทําไดตามที่ตั้งใจไวหรือไม ตองมีความเขาใจตอผูปฏิบัติงานในพื้นที่
ไมควรยึดเฉพาะดานวิชาการเทานั้น
- วิทยากรเรื่องระบบโปรแกรมฯ ควรเปนวิทยากรที่มีความรู/ตอบปญหาไดชัดเจนและ
สามารถตัดสินใจแกปญหาที่พบในระบบไดและมีประสบการณในการเปนวิทยากร
- ควรเนนเนื้อหาสาระใหมากขึ้น ควรบรรยายนอยๆ แตเนนคําถาม
- ควรสรางบรรยากาศใหครึกครื้น และมีสวนรวมอยางทั่วถึง ครอบคลุมทุกหนวยงาน
- ผอ.ศูนยสารสนเทศมาบรรยายและรับทราบปญหาเองดีมากเพราะจะไดตอบปญหาได
- ควรเพิ่มวิทยากรซึ่งเปนผูพัฒนาโปรแกรมฯ ดวย เพื่อจะไดรับฟงปญหาและนํา
เสนอแนะไปปรับปรุงการใชงานใหดีขึ้น
1.4.3 ดานเทคนิควิธีการจัดประชุมสัมมนาฯ

4

- เหมาะสมดี/ดีมาก นาสนใจ เนนใหผูอบรมมีความเขาใจอยางชาๆ แตมีความ
แมนยํา จัดสรรเนื้อหาสาระกับเวลาไดดีลงตัว เปดโอกาสใหเสนอความคิดเห็น
และตอบปญหาจากคําถามได
- ควรเนนการใชรายงาน, การใชงานของปศุสัตวอําเภอที่ตองปฏิบัติ และควรมี
คอมพิวเตอรใหผูอบรมไดฝกปฏิบัติไปดวยหรือเพิ่มใหอบรมดานการปฏิบัติมากขึ้น
เพราะบางคนยังไมเคยใชงานโปรแกรมฯ หรือขาดความรูดานคอมพิวเตอร
- นอย เรียบงาย ทําใหผูเขารวมประชุมไมคลอยตาม ควรปรับปรุงโดยหากิจกรรมที่
เปนสิ่งจูงใจ
- ควรมีวิธีการผอนคลายระหวางชวงเวลาการประชุมเพื่อไมใหสถานการณดูเครียด
เกินไป และขอใหจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ เพื่อใหรูจักกันแนบแนนยิ่งขึ้น เพื่อ
เชื่อมโยงเปนเครือขายอยางยั่งยืน
- ใชสถานที่ไมไดประโยชนเทาที่ควร และการจัดกลุมการระดมความคิดเห็นใหญ
เกินไปทําให workshop ไมคอยไดผลเทาที่ควร ควรแบงกลุม 1 : 25 คน
- ควรใหมีการเขียนประเด็นปญหาในกระดาษแลวใหวิทยากรเปนผูตอบ
- คอนขางตรงตามความตองการของผูจัด แตไมตรงตามแนวทางของผูปฏิบัติ เพราะ
ขอมูลไมไดเกิดปญหาจากความไมเขาใจแตเกิดปญหาจากงบประมาณ
- ควรใหลงทะเบียนเขาพักกอนวันเปดการประชุม
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จํานวนความ
คิดเห็น (N=246)

- ควรใหผู ที่ป ฏิ บัติงานจริ งในพื้ น ที่ ที่มีความรูความสามารถและปฏิบัติไดถูกตอง
ครบถ ว นมาเป น วิ ท ยากรประกอบ เพื่ อ เป น ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจแก ผู ป ฏิ บั ติ แ ละ
สงเสริมการปฏิบัติทานอื่นๆ
- ควรประชุมรวมกันระหวาง User สารสนเทศทุกระดับ
1.4.4 ดานสถานที่

1

- เหมาะสมดี/ดีมาก มีความพรอม สะดวกสบาย
- หองประชุมคับแคบ ไมเหมาะสมและสอดคลองกับจํานวนผูเขารวมประชุม
- ควรเปลี่ย นสถานที่เปน จังหวัดอื่น บาง เชน เพชรบุรี ชลบุรี หรือสงขลา ถาจัด
ประชุมที่รีสอรทหรือจังหวัดแถบชายทะเลจะดีมาก ควรเปนสถานที่ที่มีภูมิทัศน
สวยงาม สงบ เพื่อการพักผอนหลังการฝกอบรม
- สถานที่จัดประชุมไกล ควรจัดที่ศูนยกลาง หรือในพื้นที่เขตนั้นๆ เพื่อลดระยะทาง
ประหยัดเวลาและสะดวกในการเดินทาง และจัดที่พักลวงหนาให 1 วัน จะทําให
ประสิทธิภาพการเขารับการฝกอบรมสูงขึ้น และเสนอใหจัดประชุมแบบสัญจรไป
แตละจังหวัด เพื่อความหลากหลายในแตละพื้นที่ เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานได
เขาอบรมดวย
- หาที่จอดรถยากมาก ไมเพียงพอและไมสะดวก พนักงานโรงแรมบริหารไมสุภาพ
- สถานที่อบรมและที่พักควรอยูที่เดียวกัน
- โรงแรมเกา ควรมีน้ําดื่มบริการบนโตะ การขึ้น-ลง ลิฟตไมปลอดภัย หรือมีความ
ปลอดภัยต่ําเมื่อเกิดอัคคีภัย
- อุปกรณสื่อสาร/เครือขายอินเทอรเน็ตไมพรอม ควรมีการเชื่อมตอใหใชงานอยาง
ทั่วถึง และแสงสวางนอย
- อาหารทุกมื้ออรอยมาก
- การเตรียมความพรอมดานอาหารนอยเกินไป เชน จานไมเพียงพอ
- แอรไมคอยเย็น พรมมีกลิ่น
- อาหารควรมีความหลากหลายมากกวานี้
- ไมเหมาะสม ควรเปนหองคอมพิวเตอร
- ควรอยูในตัวเมือง
1.4.5 ดานสื่อ เอกสารประกอบการจัดประชุมสัมมนาฯ

89
42
18

- มีความเหมาะสมดี/ดีมาก สมบูรณ ครบถวน ครอบคลุมเนื้อหา ละเอียดชัดเจน
เขาใจงาย มีประโยชนนําไปเปนคูมือที่ดีสําหรับการปฏิบัติได
- เอกสารไมคมชัด ขนาดตัวอักษรเล็ก เอกสารประกอบควรมีสีสันเพิ่มเติม เพื่อให
เห็นความแตกตางในแตละหัวขอ และเขาใจรายละเอียดกราฟและแผนผังตางๆ
- อุปกรณนอยเกินไป ควรมีคอมพิวเตอร หรือ Notebook ใหผูเขารวมประชุม
ปฏิบัติไปดวยพรอมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยางสูงสุดในการอบรม
- สื่อควรมีคุณภาพดีกวานี้ LCD ไมชัดเจน Power Point ตัวหนังสือขนาดเล็ก อยู
ไกล ไมชัดเจน ควรเพิ่มเติมจอภาพและ Monitor ใหมากขึ้นเพื่อความชัดเจน
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1.4.5 ดานสื่อ เอกสารประกอบการจัดประชุมสัมมนาฯ (ตอ)
- ควรจัดเนื้อหาเปน CD/DVD หรือสามารถสืบคนในเว็บไซตเพิ่มเติมได เนื่องจาก
บางสวนไมไดใชประโยชน ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ และผูรวมประชุมไดนํา
กลับไปใชในการปฏิบัติงานและทบทวนความรู
- เอกสารมีเนื้อหามาก แฟมหนาเกินไป ควรจัดเปนรูปเลม หรือกระเปา
- ควรมี รายละเอี ย ดครอบคลุ มทุกหั ว ขอ เอกสารประกอบตองครบถว นตรงตาม
ขอมูลที่นําเสนอบน Power Point ควรระบุเลขที่หนาและจัดเรียงเอกสาร
ตามลําดับการบรรยายของวิทยากร เพื่อความสะดวก
- เอกสารประกอบบางอยางไมจําเปน ควรตัดออกเพื่อประหยัดงบประมาณ
- การยกตัวอยางเพื่อประกอบการบรรยาย เมื่อมีการแยกขอมูลตองยกตัวอยางที่ทุก
คนมีขอมูล ไมใชแยกเขตของขอมูลแตยกตัวอยางขอมูลในเขตที่แยกจนทําใหไม
สามารถดูขอมูลได
- แบบสํารวจสัตวควรทําเปน รูปเลมเหมือนแบบ จปฐ.1 โดยใชครั้งละ 5 ป เพื่อ
ความสะดวก เหมาะสม ใชงานงาย
1.4.6 ดานอื่นๆ
- ตองการไดรับการจัดสรรคอมพิวเตอรรุนใหมและมีคุณภาพ และการบริหารจัดการ
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรควรระบุผูรับมอบใหตรงตามเปาหมายผูใชงานและเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนดไว หรือจัดหา Notebook หรือ I pad ใหทุกอําเภอจะดีมาก
- ภาพรวมการจัดประชุมมีความเหมาะสมดี
- มีปญหาเรื่องการเดินทางใชเวลานานมาก ควรจัดที่พักลวงหนา 1 วัน เนื่องจาก
เดินทางไกล ทําใหประสิทธิภาพในการอบรมลดลง(ควรจัดหองพักใหพนักงานขับ
รถยนต) หรือฝายจัดฝกอบรมควรหางบประมาณคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคา
เชาที่พักใหดวย เนื่องจากไมสามารถเบิกจากตนสังกัดไดเลย
- เป น การจั ด อบรมที่ มี ป ระโยชน ม าก ควรมี ก ารดํ า เนิ น การจั ด อี ก ในครั้ ง ต อ ไป
คาดหวังวาจะมีการจัดประชุมทบทวนและระดมความคิดเห็นทุกป
- ควรจัดหาเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เพื่อรับผิดชอบ 1 ตําแหนง
- เสนอใหจัดฝกอบรม “การพัฒนาเว็บไซต” หลักสูตร “เทคนิค วิธีการ เทคโนโลยี
ใหมๆ” ปละ 1-2 ครั้ง โดยจัดเปนกลุมไมใหญมาก หรือจัดใหมีความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาดาน IT และดานตางๆเกี่ยวกับสารสนเทศ ใสแผน CD เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
สามารถศึกษาดวนตนเองได
- ควรมีการปรับเปลี่ยนระบบฐานขอมูลฯ ใหสะดวกขึ้น เชน ปรับใหใชงานหนาจอ
เดียว และปรับปรุงบางสวนอีกเล็กนอย เชน คําจํากัดความกระชับ และมีแบบ
ตอบรับสําหรับทุกครัวเรือน
- ควรระบุในใบเชิญประชุมหากสะดวกใหนําโนตบุคมาดวยเพื่อทดลองปฏิบัติพรอม
กับวิทยากร เพื่อใหผูอบรมเขาใจมากขึ้นและหากทําไมไดจะไดซักถามทันที

จํานวนความ
คิดเห็น (N=246)
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จํานวนความ
คิดเห็น (N=246)

1.4.6 ดานอื่นๆ (ตอ)
- ควรเน น เรื่ อ งวิ นั ย ของผู เ ข า ร ว มอบรม เรื่ อ งความตรงต อ เวลาและตรวจสอบ
ผูเขารวมประชุมที่เขาประชุมไมครบในชวงระหวางประชุมสัมมนาฯ
- เกษตรกรควรใหความสําคัญและรวมมือในการใหขอมูล ควรบูรณาการรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ อปท. มีการทํา MOU กับกรมสงเสริมการ
ปกครองส ว นท องถิ่ น หรื อกั บ แบบ จปฐ. ของกรมการพัฒ นาชุมชน ในการทํา
ขอมูลดานปศุสัตว
- ควรเจาะจงผูปฏิบัติงานจริงใหเขามารวมประชุมสัมมนาฯ
- ควรมีการจัดงบประมาณใหผูสํารวจขอมูลมีรายไดที่จูงใจในการปฏิบัติงาน และคา
พิมพแบบสํารวจไมเพียงพอ
- ควรจัดประชุมตั้งแตตนปงบประมาณเนื่องจากไดดําเนินการไปตั้งแตตนปแลว
- วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาต อ จบระดั บ ปริ ญ ญาตรี แตตํ า แหน ง อยู ใ นระดับ ปวส. จึ ง ไม ไ ด
เงินเดือน 15,000 บาท
- ควรจั ดอบรมเฉพาะผู ที่ยังไม ไดรั บ การอบรมโปรแกรมฯนี้เทานั้น เพื่อเปน การ
ประหยัดงบประมาณ เนื่องจากเปนเนื้อหาหลักสูตรเดิม
- ควรใหความรูดานสถิติเพิ่มเติม หรือความรูเกี่ยวกับ Database บางเล็กนอย
- ขอบคุณคณะผูทํางานที่ใหโอกาสไดรวมอบรม
- ควรเพิ่มรางวัลการตอบคําถามใหสําหรับผูเขารวมประชุม
- การกําหนดชนิดสัตวในแบบสํารวจควรมีการแยกประเภทที่ชัดเจน และคลอบคลุม
ในการนําขอมูลไปใชประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
- ควรปดการใชงานผูบันทึกตําบลกอน แตใหทําเฉพาะบันทึกอําเภอเพื่อใหผูใชงาน
ไมตองทํางานซ้ําซอน เนื่องจากโอกาสที่ อบต.จะเขารวมทํางานดวยคอนขางนอย
- ขอมูลเปนสิ่งที่ดีมากสําหรับคนทํางานปศุสัตว แตอาจเปนอันตรายตอผูเลี้ยงสัตว
รายยอย เนื่องจากบริษัทใหญจะใชเปนขอมูลบีบใหราคาลดลง ทําใหเกษตรกรราย
ยอยขาดทุนได
- ระบบฐานขอมูลฯ บางครั้งระบบอินเทอรเน็ตเขาแลวหลุดจากระบบงาย
- นําขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูเขารวมประชุมสัมมนา ไปหารือ ปรับปรุงและแจง
ความกาวใหผูที่เกี่ยวของทราบดวย
- เจาหนาที่จัดอบรมใหความสนใจและตอนรับเปนอยางดี
- ควรจัดประชุมเพียง 1 วันก็เพียงพอ เพราะเปนเนื้อหาเดิม
- ควรจัดประชุม 3 วัน
- ควรมี การสร างเครื อข า ยเจา หนา ที่ผูป ฏิบัติงานระบบ TH-LiFDS เพื่อใหเกิด
เครือขายการเรียนรูและแลกเปลี่ยนแปลงขาวสารในการใชระบบ
- ควรใหปศุสัตวอําเภอเปนผูมาประชุม เพื่อจะไดเห็นความสําคัญของขอมูล
- กรมปศุสัตวไมควรใหเจาหนาที่ระดับพื้นที่หางบประมาณเองเพื่อมาปฏิบัติงาน

2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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จํานวนความ
คิดเห็น (N=246)

ประเด็นขอเสนอแนะ
1.4.6 ดานอื่นๆ (ตอ)

1

- ไมมีความจําเปนสําหรับเจาหนาที่ทุกอําเภอมาประชุมทั้งหมด ควรสงตัวแทนของ
จังหวัดมารวมประชุมเพื่อไปถายทอดตอในระดับอําเภอตอไป
- ควรหันไปสงเสริมอาสาประจําหมูบานใหมีความเขมแข็งและใหเงินคาตอบแทน
เพื่อใหสามารถมอบหมายงานใหทําคลอบคลุมทุกหมูบานดีกวา “ปศต.”
- ควรมีโครงการแบบนี้และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการบันทึกขอมูลเขารับการอบรม
ดวยเพื่อเปนการเสริมความรูความสามารถในการใชโปรแกรมฯ จึงจะเกิดประโยชนสูงสุด
- ผูจัดควรจัดหองพักใหแตละจังหวัดพักดวยกัน ไมควรใหจับคูพักเอง
- ควรมีกิจกรรมแนะนําหรือชมเมือง เพราะแตละครั้งสวนมากอยูเฉพาะในโรงแรม
- การบริหารจัดการเรื่องอาหารยังไมพรอม อาหารไมเพียงพอกับจํานวนคน

1
1
1
1
1

หมายเหตุ : ผูเขารวมประชุมสัมมนา 1 ทาน สามารถเสนอแนะในแตละประเด็นไดหลายขอ
สวนที่ 2 การประเมินความรูกอนและหลังการประชุมสัมมนาฯ
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูกอนและหลังการประชุมสัมมนาฯ พบวา ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ มี
คะแนนกอนการประชุมสัมมนาฯ เฉลี่ย 12.28 คะแนน ต่ําสุด 4 คะแนน สูงสุด 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน
และมีคะแนนหลังการประชุมสัมมนาฯ เฉลี่ย 13.60 คะแนน ต่ําสุด 5 คะแนน สูงสุด 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15
คะแนน เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลังดวยสถิติ Paired Samples Test พบวา ผลการเรียนรูกอนการ
ประชุมสัมมนาฯ นอยกวาผลการเรียนรูหลังการประชุมสัมมนาฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูกอนและหลังการประชุมสัมมนาฯ
ต่ําสุด

สูงสุด

Mean

S.D.

t

p

กอนฝกอบรม

4

15

12.28

1.777

-23.713*

0.00

หลังการฝกอบรม

5

15

13.60

1.029

* P<0.05
ผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบกอน-หลังการอบรม(Pre-test/Post-test) ของผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ พบวา
รอยละ 91.60 ของผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ มีคะแนนการเรียนรูเพิ่มขึ้นหลังไดรับการประชุมสัมมนาฯ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จํานวน รอยละ ของการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูกอนและหลังการประชุมสัมมนาฯ
รายละเอียด

จํานวน (คน)

รอยละ

คะแนนการเรียนรูกอนการฝกอบรมนอยกวาหลังการฝกอบรม

971

91.60

คะแนนการเรียนรูกอนการฝกอบรมมากกวาหลังการฝกอบรม

89

8.40

1,060

100

รวม

