
 
การประเมินผลโครงการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   

เรื่อง  “ การจัดทําแผนการดําเนนิงานเพือ่ความสาํเร็จ ” 
------------------------------------------------------ 

จากการดําเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “ การจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อ
ความสําเร็จ ”   ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน  2558  ณ โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา  อําเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ  ทั้งหมด จํานวน  51  คน  และมีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  
47  คน  คิดเป็นร้อยละ  92.16  สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 การประเมนิความคิดเหน็ของผู้เข้าร่วมการอบรม ฯ  ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ตารางที่ 1  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะทั่วไป 

 

(n=47) 

ลักษณะทั่วไป จํานวนตัวอยา่ง ร้อยละ 

1. เพศ       

  หญิง 28 59.57 

 ชาย 19 40.42 
    

2. อายุ    

 อายุ 20 – 30 ปี 18 38.31 
 อายุ 31 – 40 ปี 15 31.91 
 อายุ 51 – 50 ปี 7 14.89 
 อายุ 51 ปีขึ้นไป 7 14.89 
    

3. การศึกษา    

 อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 1 2.13 
 ปริญญาตร ี 34 72.34 
 ปริญญาโท 12 25.53 
    

  รวม 47 100 
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จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (40.43%) น้อยกว่าเพศหญิง (59.57%)  มีอายุ 20–30 
ปี มากที่สุด (38.31%)  รองลงมา คือ  อายุระหว่าง 31–40 ปี (31.91%)  และอายุ 41–50 ปี เท่ากับ อายุ 51 
ปีขึ้นไป (14.89%) ตามลําดับ  โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตร ี (72.34%)  มากทีสุ่ด  รองลงมา คือ มี
การศึกษาระดับปริญญาโท (25.53%) และอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า (2.13%) ตามลําดับ   
 

1.2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

 ตารางที่ 2  แสดงคา่เฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการด้านวิทยากร 

   (n = 47) 

รายการ X  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

ด้านวิทยากร    

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.79 0.1711 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.74 0.1943 มากที่สุด 

3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการสมัมนา 4.74 0.1943 มากที่สุด 

4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการสัมมนา 4.72 0.2479 มากที่สุด 

5. การใช้เวลาตามที่กําหนดไว้ 4.68 0.2655 มากที่สุด 

6. การตอบข้อซักถามในการสัมมนา 4.74 0.2812 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.2227 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยพึง
พอใจการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน มากที่สุด รองลงมา คือ ความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหา  การเชื่อมโยงเนื้อหาในการสัมมนา  การตอบข้อซักถามในการสัมมนา  ความครบถ้วนของเนื้อหาใน
การสัมมนา   และ สุดท้าย คือ การใช้เวลาตามที่กําหนดไว้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลําดับ 
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 ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการด้านสถานที่ ระยะเวลา และอาหาร 

   (n = 47) 

รายการ X  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

ด้านสถานที่ ระยะเวลา และอาหาร    

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.47 0.3414 มากที่สุด 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์ 4.49 0.2988 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.49 0.2988 มากที่สุด 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.15 0.4773 มาก 

รวม 4.40 0.1992 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านสถานที่ ระยะเวลา และอาหาร  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด    โดยพึงพอใจความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และระยะเวลาในการอบรมมีความ
เหมาะสม มากที่สุด รองลงมา คือ สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม  และสถานที่สะอาด    มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และสุดท้าย คืออาหาร มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ตามลําดับ 
 
 ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ของระดับด้านความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

   (n = 47) 

รายการ X  S.D. ความรู้ความเข้าใจ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ    

1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การประชุมสัมมนาฯ 3.00 0.6957 ปานกลาง 

2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรมฯ 4.38 0.2849 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจหลงัการอบรมมากกว่าก่อนการประชุม      
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 ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ของระดับการนําความรู้ไปใช้ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

   (n = 47) 

รายการ X  S.D. การนําความรูไ้ปใช ้

ด้านการนําความรู้ไปใช ้    

1. สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.53 0.2979 มากที่สุด 

2. มีความมั่นใจและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.43 0.2932 มากที่สุด 

3. สามารถนําความรู้ไปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้ 4.28 0.4653 มากที่สุด 

รวม 4.41 0.3694 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสามารถนําความรู้ไปใช้  อยู่ในระดับมากที่สุด   โดย
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มากที่สุด   รองลงมา คือ มีความมั่นใจและสามารถ
นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้  และสุดท้าย คือ สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามลําดับ 
 
ส่วนที่ 2 การประเมนิความรู้ก่อนและหลังการอบรมฯ 

 การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรมฯ โดยใช้แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test) และ
แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-Test)  สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6  เปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

แบบทดสอบ ตํ่าสุด สูงสุด X  S.D. t P 

ก่อนการอบรม 4 12 8.14 2.0104 15.77 0.000 

หลังการอบรม 8 15 12.84 1.5323   

*P<0.05 
 จากตารางที่ 6 พบว่าคะแนนความรู้ก่อนการอบรม มีค่าเฉลี่ย คือ 8.14 คะแนน โดยคะแนนความรู้หลัง
การอบรม มีค่าเฉลี่ย คือ 12.84 คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน และเมื่อทดสอบคะแนนความรู้ก่อนและ
หลังการสัมมนาด้วยค่าทางสถิติทดสอบ t test = 15.77 สามารถสรุปได้ว่าคะแนนความรู้หลังการอบรมสูงกว่า
ก่อนการอบรม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางที่ 0.05     
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ส่วนที่ 3 สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 

- การเขียน Action plane ทีถกูตอ้ง 

- ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเพิมเติม และสามารถนาํไปใชใ้นการทาํงานไดดี้ 

- นาํไปใชใ้นการปฏิบติัในหน่วยงาน และการดาํเนินชีวติ 

- ไดค้วามรู้มาก เพิมขึน 

- นาํไปประยกุติกบัการปฏิบติังาน 

- ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัแผนทีไดม้ากขึนจากก่อนอบรม สามารถนาํไปใชใ้นการทาํงานไดจ้ริง ปรับเปลียน
ไดก้บังาน 

- รับทราบแนวทางในการจดัทาํแผน 

- วางแผนไดดี้ 

- ไดรั้บความรู้และจะนาํไปใชป้ฏิบติัตามแผนทีจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขนัตอนของการฝึกอบรม 

- เพิมนกัวางแผนได ้

- นาํไปใชใ้นการทาํงานไดจ้ริงละเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

- สามารถเขียนแผนได ้และนาํไปปฏิบติัในการทาํงานไดจ้ริง 

- สามารถนาํไปปฏิบติังานในการทาํแผนการทาํงานได ้

- นาํไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี ้
- สถานทีเหมาะสม 

- ขอบคุณค่ะทีจดัอบรมโครงการดีๆ   ขอบคุณอาจารยแ์ละคณะ 

- อยากใหมี้การบรรยายดา้นธรรมะเพิมเติมเพิมนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุข 

- ประทบัใจอาจารยม์าก 

- โรงแรมดีทุกอยา่ง ยกเวน้หอ้งนาํ ตอ้งสมควรฟักบวัชาํระ 

- อยากใหมี้ระยะเวลามากกวา่นี 
 

ส่วนที่ 5 หัวข้อที่ผู้เข้าร่วมอบรมอยากให้จดัอบรมครั้งตอ่ไป 
- การปรับปรุงระบบงาน 

- การฝึกสมาธิ / ความสามคัคี 

- การจดัแผนกลยทุธ์ และแผน ยทุธศาสตร์หน่วยงาน 

 
 
 
 
  



 
 

6 
 

ส่วนที่ 6 ภาพกิจกรรมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรือ่ง "การจัดทาํแผนการดําเนินงานเพื่อ
ความสาํเร็จ" 

   

   

 

     

   


