
 

รายงานการประเมินผล 

โครงการประชุมสมัมนา  เรื่อง  

“ชี้แจงแผนงานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กรมปศุสัตว์ ประจําปี 2557” 

 

 

โดย 
ศูนย์สารสนเทศ 
กรมปศุสัตว์ 

 

 

ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2556    

ณ โรงแรม อิมพีเรยีล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  
  



 
 

1 
 

การประเมินผล 
โครงการประชุมสัมมนา  เรือ่ง  

"ชี้แจงแผนงานการปฏิบัติงานเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมปศสุัตว์ ประจําปี 2557" 
------------------------------------------------------ 

จากการดําเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง " ช้ีแจงแผนงานการปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ประจําปี 2557"   ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2556   ณ โรงแรม อิมพีเรียล     
ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์    ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ทั้งหมด จํานวน  185  คน  
และมีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 151  คน  คิดเป็นร้อยละ  81.62  สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 การประเมนิความคิดเหน็ของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ฯ  ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ตารางที่ 1  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะทั่วไป 

(n=151) 

ลักษณะทั่วไป จํานวนตัวอยา่ง ร้อยละ 

1. เพศ       

  ชาย 82 54.30 

 หญิง 69 45.70 
    

2. อายุ    

 อายุ 20 – 30 ปี 16 10.60 
 อายุ 31 – 40 ปี 66 43.71 
 อายุ 51 – 50 ปี 30 19.87 
 อายุ 51 ปีขึ้นไป 39 25.83 
    

3. การศึกษา    

 ปริญญาตร ี 134 88.74 
 ปริญญาโท 17 11.26 
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จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (54.30%) มากกว่าเพศหญิง (45.70%)  มีอายุระหว่าง 
31–40 ปีมากที่สุด (43.71%)  รองลงมา คือ อายุ 51 ปีขึ้นไป (25.83%)  อายุ 41–50 ปี (19.87%)   และ
อายุ 20–30 ปี (10.60%) ตามลําดับ  โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี (88.74%)  มากที่สุด  รองลงมา คือ มี
การศึกษาระดับปริญญาโท (11.26%) ตามลําดับ และเป็นบุคลากรในสังกัดศูนย์สารสนเทศ จํานวน 12 คน  
สํานักงานปศุสัตว์เขต จํานวน 14 คน  และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จํานวน 125 คน    
 

1.2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

 ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการด้านวิทยากร 

    (n = 151) 

รายการ X  S.D. ร้อยละ ระดับความพงึพอใจ 

ด้านวิทยากร     

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.26 0.67 85.17 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.21 0.70 84.24 มากที่สุด 

3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการสมัมนา 4.16 0.73 83.18 มาก 

4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการสัมมนา 4.16 0.75 83.18 มาก 

5. การใช้เวลาตามที่กําหนดไว้ 4.09 0.90 81.85 มาก 

6. การตอบข้อซักถามในการสัมมนา 4.11 0.78 82.12 มาก 

รวม 4.16  83.29 มาก 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจวิทยากร อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 
83.29  โดยพึงพอใจการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจนมากที่สุด รองลงมา คือ ความสามารถใน

(n=151) 

ลักษณะทั่วไป จํานวนตัวอยา่ง ร้อยละ 

4. สังกัด    

 ศูนย์สารสนเทศ 12 7.95 
 สํานักงานปศุสัตว์เขต 14 9.27 
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 125 82.78 
  รวม 151 100 
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การอธิบายเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และการเชื่อมโยงเนื้อหาในการสัมมนา ความครบถ้วน
ของเนื้อหาในการสัมมนา  การตอบข้อซักถามในการสัมมนา  และสุดท้าย คือ การใช้เวลาตามที่กําหนดไว้         
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 
 ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการด้านสถานที่ ระยะเวลา และอาหาร 

    (n = 151) 

รายการ X  S.D. ร้อยละ ระดับความพงึพอใจ 

ด้านสถานที่ ระยะเวลา และอาหาร     

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.48 0.69 89.54 มากที่สุด 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์ 4.17 0.84 83.44 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.27 0.78 85.43 มากที่สุด 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.01 0.97 80.26 มาก 

รวม 4.23  84.67 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านสถานที่ ระยะเวลา และอาหาร  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 84.67  โดยพึงพอใจสถานที่สะอาดและมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา 
คือ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   และความพร้อมของ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์    สุดท้าย คือ อาหารมีความเหมาะสม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ตามลําดับ 
 
 ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ของระดับด้านความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

    (n = 151) 

รายการ X  S.D. ร้อยละ ความรู้ความเข้าใจ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ     
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี ้ก่อน การ

ประชุมสัมมนาฯ 
3.33 0.60 66.62 ปานกลาง 

2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การ
ประชุมสัมมนาฯ 

4.37 0.60 87.42 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจหลงัการประชุมสัมมนามากกว่าก่อน
การประชุม      
 
 ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ของระดับการนําความรู้ไปใช้ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

    (n = 151) 

รายการ X  S.D. ร้อยละ การนําความรูไ้ปใช ้

ด้านการนําความรู้ไปใช ้     
1. สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
4.44 0.56 88.87 มากที่สุด 

2. มีความมั่นใจและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.46 0.57 89.14 มากที่สุด 

3. สามารถนําความรู้ไปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้ 4.39 0.61 87.81 มากที่สุด 

รวม 4.43  88.61 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสามารถนําความรู้ไปใช้  อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อย
ละ  88.61   โดยมีความมั่นใจและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้มากท่ีสุด   รองลงมา คือ สามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสุดท้าย คือ สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้  
เหมาะสม   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   ตามลําดับ 
 
ส่วนที่ 2 การประเมนิความรู้ก่อนและหลังการประชุมสัมมนา 

 การประเมินความรู้ก่อนและหลังการประชุมสัมมนาโดยใช้แบบทดสอบก่อนการประชุมสัมมนา (Pre-Test) 
และแบบทดสอบหลังการประชุมสัมมนา (Post-Test)  สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  เปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการประชุมสัมมนา 
 

แบบทดสอบ ตํ่าสุด สูงสุด X  S.D. t P 

ก่อนการประชุมสัมมนา 10 22 18.21 2.80 -15.70* 0.000 

หลังการประชุมสัมมนา 18 25 22.48 1.45   

*P<0.05 
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 จากตารางที่ 6 พบว่าคะแนนความรู้ก่อนการประชุมสัมมนา มีค่าเฉลี่ย คือ 18.21 คะแนน โดยคะแนน
ความรู้หลังการประชุมสัมมนา มีค่าเฉลี่ย คือ 22.48 คะแนนจากคะแนนเต็ม 25 คะแนน และเมื่อทดสอบ
คะแนนความรู้ก่อนและหลังการสัมมนาด้วยค่าทางสถิติทดสอบ t test = -15.70 สามารถสรุปได้ว่าคะแนน
ความรู้หลังการสัมมนาสูงกว่าก่อนการสัมมนา และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางที่ 0.05     
 
ส่วนที่ 3 สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมสัมมนา 
 

- รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน และปฏิทินการทํางานของศูนย์สารสนเทศที่ชัดเจน 
- รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ได้ชัดเจนตรงตามระเบียบ หลักเกณฑ์  และแนวทางที่กําหนด 
- ได้รับความรู้ความเข้าใจและความชัดเจน ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ

กรมปศุสัตว์  รวมทั้งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ทั้งเรื่อง ระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย

ภาครัฐ  แนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ การบริหารจัดการเว็บไซต์ การป้องกันเว็บไซต์ จากไวรัส
คอมพิวเตอร์และ Hacker  รวมทั้งแนะนําผู้อ่ืนให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 

- ได้รับแนวทางการสํารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการทําพิกัด GIS 
- ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
- สามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ พบปะ และรู้จักกันระหว่างผู้ร่วมงานสารสนเทศกรมปศุสัตว์ 

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการประชุมสัมมนาครัง้นี ้
 

- สถานที่อบรมดีมาก  ห้องพักดี  บรรยากาศดี  บริการดี  การสัมมนาไม่เครียดจนเกินไป พร้อมทั้ง
ได้รับประโยชน์และความรู้ครบถ้วน 

- เจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศปฏิบัติภารกิจได้ดีมาก 
- เนื้อในบางหัวข้อยังไม่ชัดเจน 
- เวลาในการตอบปัญหามีน้อย และการตอบปัญหายังไม่ชัดเจนนัก 
- ควรจัดการสัมมนาให้ตรงเวลาตามกําหนดการประชุม โดยเฉพาะตอนพักเที่ยงเพื่อให้ผู้สมัมนา

สามารถรับประทานอาหารและยาได้ตรงเวลา 
- ปรับปรุงปริมาณอาหารให้สัมพันธ์กับจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม   
- ควรจัดให้มีอาหารท้องถิ่น และอาหารรสจัดในรายการอาหารแต่ละมื้อ 
- ห้องประชุมสัมมนาเล็ก คับแคบ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกสบายของอุปกรณ์ภายในห้องพักในแต่ละห้องมีไม่ตรงกัน 
- การเดินทางลําบาก  ระยะทางไกล  หารถเขา้โรงแรมที่พักยาก 
- ควรอํานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เช่น การบริการเรื่องยานพาหนะ 

หรือจัดรถรับ-ส่งจากโรงแรมถึงสถานีขนส่ง 



 
 

6 
 

- ควรพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ ให้สามารถรองรับคนได้มากขึ้น กรณีทีม่ีการขอเปิดห้องพักเพิ่มเติม 
- ให้จัดสถานทีใ่ห้ครบทุกภาค และไม่ควรซ้ําจังหวัด 
- สถานที่ ควรเปลี่ยนเป็นทะเลบ้าง 
- จังหวัดที่ได้รับการเสนอในการจัดประชุมครั้งต่อไป มีดังนี้  ภูเก็ต  กระบี่ หนองคาย  เชียงราย  

กาญจนบุรี  และประจวบคีรีขันธ์ 
 

ส่วนที่ 5 หัวข้อที่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป 

- จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ  GPS/GIS 

- จัดการฝึกอบรมการลงข้อมูลสํารวจสัตว์ 

- จัดการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม JoomLa เบ้ืองต้น และขั้นสูง 

- จัดการฝึกอบรมการดําเนินชีวิตให้มีความสขุ 

- จัดการฝึกอบรมวิธีการใช้เครื่องมือ IT ให้ทนัสมัยขึ้น 

- จัดการฝึกอบรมการดูแลระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น เพื่อสามารถแก้ไขปญัหาได้ 

- จัดการฝึกอบรมการดูแลรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

- จัดการฝึกอบรมการฝึกปฏิบัติ Application ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

- จัดการฝึกอบรมการบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทํายุทธศาสตร์ (การเขียนงบประมาณ/โครงการ
ร่วมกับท้องถิ่น) 

- แนะนําแนวทางการจัดทําเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- กําหนดให้มีการบรรยายหัวข้อ “การสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” ในวันแรกของการสัมมนา 
และถ้ามีข้อสงสัยจะได้สอบถามในวันถัดไปได้ 

 
 
 
 
 


