
รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT 
หลักสูตร การปฐมนิเทศและการสมัมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการทีดี่ส าหรับ

ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ Online 
ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดว่าผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งต้ังตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ให้ทดลองปฏิบัติราชการ และให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการท่ีดี ซึ่งตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
และการพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 และหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี   
นร 1013/ว 4 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2560 ได้ปรับปรุงแนวทางให้ส่วนราชการด าเนินการพัฒนาและ          
การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยกระบวนการ
ปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ เพื่อเป็นการแนะน าต้อนรับข้าราชการใหม่ และพัฒนาผู้ท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้
รู้ระเบียบ แบบแผนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมสร้างสรรค์ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการปลูกฝังปรัชญาการเป็น
ข้าราชการท่ีดีเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนได้เรียนรู้และเข้าใจในงานกรมประมง สามารถอธิบาย
โครงสร้าง ภารกิจ และกระบวนงานท่ีส าคัญของกรมประมงได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังสามารถปรับตัวเพื่อท างาน
ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นได้แบบพอเพียงในแนวทางการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท อันเป็นกระบวนการ       
ท่ีส านักงาน ก.พ.ก าหนด โดยให้น าผลการพัฒนามาเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลเพื่อผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการท่ีดีส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ Online  ขึ้น ระหว่าง
วันท่ี 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมอินทรี ช้ัน 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง  เพื ่อพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติราชการ มีการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย  1) การปฐมนิเทศ  2) การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบการเรียนผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Learning ตามหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของส านักงาน ก.พ. 3) การอบรมสัมมนา
ร่วมกัน โดยใช้หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดีของส านักงาน ก.พ. เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการท่ีดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการ
ท างาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดี แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและการพัฒนา
ข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ.2553   ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ.
2553 และคู่มือด าเนินการเรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ท้ังนี้การ จัดอบรมสัมมนาร่วมกันในส่วนท่ี 3 
กระทรวงได้มีค าส่ังท่ี 415/2553 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2553 เรื่องมอบหมายการอบรมสัมมนาข้าราชการพลเรือน
สามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยมอบหมายหัวหน้า ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ท่ีมีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ต้ังแต่ 30 คนขึ้นไป ใน
รอบปีงบประมาณ เป็นผู้ด าเนินการอบรมสัมมนาร่วมกันแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การด าเนินการ
พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ครบกระบวนการภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติราชการ ตามท่ีกฎ ก.พ.ก าหนด 

 

2.วัตถุประสงค์การประเมิน 
 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ได้ด าเนินการประเมินผลเพื่อศึกษา
ผลผลิตของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดีส าหรับ
ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ Online ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 
 

3.ประโยชน์ที่ได้จากการประเมิน 
 

 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 
 

4.ขอบเขตในการประเมินผล 
 

 ด้านประชากร 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการบรรจุใหม่ท่ีอยู่ระหว่างปฏิบัติทดลองหน้าท่ีราชการของกรมประมง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 72 คน 
 

ด้านเนื้อหา  
1. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมไมน่้อยกว่าระดับพงึพอใจมาก 

ด้านเวลา  
ระยะเวลาประเมินโครงการส้ินสุดหลังจากจัดอบรมเสร็จส้ินแล้ว 1 เดือน 
 
 

5.เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
5.1  ใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย ค าถามประเภทก าหนดค่าคะแนนในการตอบ  

และค าถามปลายเปิด โดยเก็บข้อมูลในวันท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวัดผล 
5.2  สังเกตการณ์ขณะฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ประเมิน 

 
6.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

          6.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  เชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง 
ระดับต าแหน่ง  และสังกัด  โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 



3 

 

6.2  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรม  โดยใช้การวัดความรู้โดยเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี  Pair Sample T-test  ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95% (α = 0.05) โดยใช้การแปลความหมายข้อมูล ท่ีอยู่ในรูปคะแนนเฉล่ีย โดยจ าแนกเป็น 3 ระดับ 
เนื่องจากการก าหนดระดับคะแนนท่ีผ่านการประเมิน คือจุดกึ่งกลางของคะแนนเต็ม หมายความว่า ผู้ผ่าน        
การประเมินจะต้องมีคะแนนอย่างน้อย 50% ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม 25 คะแนน  คะแนนผ่านการประเมิน 
เท่ากับ 12.50 คะแนน) ดังนั้น  การแบ่งช่วงปลายด้านค่าต่ าจึงเป็น 2 เท่า ของด้านค่าสูงท าให้การแบ่งช่วงความ
กว้างจึงเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

  2 1 1   รวมแล้วจะมีท้ังหมด 4 ส่วน 
 

ส าหรับการหาความกว้างของแต่ละช่วงสามารถค านวณได้จาก (ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด)/4 คือ 
 

ความกว้างของ 1 ส่วน = (25 – 0)/4 = 6.25 
 

ผลการวิเคราะห์  มีช่วงการประมาณค่า คะแนนเฉล่ีย จัดท าเป็นเกณฑ์การประเมินผลเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
     ช่วงคะแนน 00.00 – 12.50   / ช่วงร้อยละ 00.00 – 50.99    หมายถึง ระดับความรู้น้อย 
     ช่วงคะแนน  12.51 – 18.75   / ช่วงร้อยละ 60.00 – 79.99    หมายถึง ระดับความรู้ปานกลาง 
     ช่วงคะแนน  18.76 –  25.00  / ช่วงร้อยละ 80.00 – 100.00  หมายถึง ระดับความรู้มาก 
โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

การวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ (คือ การประเมินเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า 
สามารถได้รับหรือมีความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด) ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้  =        คะแนนการเรียนรู้ ×100 
คะแนนความน่าจะเป็น 
 

คะแนนการเรียนรู้ = คะแนนหลังการอบรม (Post Test) – คะแนนก่อนการอบรม (Pre Test) 

คะแนนความน่าจะเป็น = คะแนนเต็ม – คะแนนก่อนอบรม (Pre Test) 
การวัดความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้การแปลความหมายข้อมูล ท่ีอยู่ในรูปคะแนนเฉล่ีย โดย

จ าแนกเป็น 3 ระดับ เนื่องจากการก าหนดระดับคะแนนท่ีผ่านการประเมิน คือจุดกึ่งกลางของคะแนนเต็ม 
หมายความว่า ผู้ผ่านการประเมินจะต้องมีคะแนนอย่างน้อย 50% ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม 295 คะแนน  
คะแนนผ่านการประเมิน เท่ากับ 147.50 คะแนน) ดังนั้น  การแบ่งช่วงปลายด้านค่าต่ าจึงเป็น 2 เท่า ของด้านค่า
สูงท าให้การแบ่งช่วงความกว้างจึงเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

  2 1 1   รวมแล้วจะมีท้ังหมด 4 ส่วน 
 

ส าหรับการหาความกว้างของแต่ละช่วงสามารถค านวณได้จาก (ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด)/4 คือ 
ความกว้างของ 1 ส่วน = (295 – 0)/4 = 73.75 

 

ผลการวิเคราะห์  มีช่วงการประมาณค่า คะแนนเฉล่ีย/ร้อยละ จัดท าเป็นเกณฑ์การประเมินผลเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ช่วงคะแนน   00.00   – 147.50 / ช่วงร้อยละ 00.00 – 59.99   หมายถึง   ระดับความรู้น้อย 
ช่วงคะแนน  147.51  – 221.25 / ช่วงร้อยละ 60.00 – 79.99   หมายถึง  ระดับความรู้ปานกลาง 
ช่วงคะแนน  247.26 – 295.00  / ช่วงร้อยละ 80.00– 100.00 หมายถึง  ระดับความรู้มาก 
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โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 เกณฑ์วัดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

ช่วงคะแนนร้อยละ  00.00 – 59.99  ความรู้น้อย 
ช่วงคะแนนร้อยละ  60.00 – 79.99  ความรู้ปานกลาง 
ช่วงคะแนนร้อยละ  80.00 – 100.00  ความรู้มาก 
 

โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 

6.3  วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมท่ีมีต่อการเข้ารับฝึกอบรม ใช้รูปแบบสถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ เรียงล าดับความถี่ (Frequency) และน าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยายโดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบของหลักสูตร จ านวน 5 ด้าน ซึ่งเมื่อแทนค่าระดับ
ความพึงพอใจท้ัง 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด เป็นคะแนน 1,2,3,4 และ 5 ตามล าดับ 
และเมื่อน าคะแนนมาจัดท าเป็นเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

         เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน  1.00 – 1.80   ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ช่วงคะแนน  1.81 – 2.60   ระดับความพึงพอใจน้อย 
ช่วงคะแนน  2.61 – 3.40   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ช่วงคะแนน  3.41 – 4.20   ระดับความพึงพอใจมาก 
ช่วงคะแนน  4.21 – 5.00   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

เกณฑ์วัดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

ช่วงคะแนนร้อยละ  00.00 – 50.00  ควรปรับปรุง 
ช่วงคะแนนร้อยละ  50.01 – 79.99  ปานกลาง 
ช่วงคะแนนร้อยละ  80.00 – 100.00  มาก 
 

6.4  วิเคราะห์ผลความสนใจในขณะฝึกอบรม  โดยใช้การสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าท่ีผู้ประเมิน และ 
เขียนเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายผลการประเมิน 
 
7.ผลการประเมินการฝึกอบรม 
 

การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ี
ดีส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ Online  ก าหนดเป้าหมายผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จ านวน 72 คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผ่านการฝึกอบรมท้ังส้ิน 72 คน  (ร้อยละ 100.00 ของ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้) และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะแยกน าเสนอเป็น 4 ส่วน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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7.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จ านวน 72 คน เป็นเพศชาย จ านวน 33 คน (ร้อยละ 45.80) และเป็น 
เพศหญิง จ านวน 39 คน (ร้อยละ 54.20) ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จ านวน 38 คน (ร้อยละ 52.80)      
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 57 คน (ร้อยละ 79.20) ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จ านวน 46 คน 
(ร้อยละ 63.90) อยู่ในระดับต าแหน่ง ปฏิบัติงาน จ านวน 49คน (ร้อยละ 68.10) และสังกัดส านักงานประมง
จังหวัด (สนง.ปจ.) จ านวน 30 คน (ร้อยละ 41.70)  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง   
               และสังกัด         N=72 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
33 
39 

 
45.80 
54.20 

อายุ  
20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 

 
38 
29 
5 

 
52.80 
40.30 
6.90 

การศึกษา  
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

 
11 
57 
4 

 
15.30 
79.20 
5.60 

ต าแหน่ง  
นักวิชาการประมง 
เจ้าพนักงานประมง 
นิติกร 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 
12 
46 
5 
2 
1 
3 
3 

 
16.70 
63.90 
6.90 
2.80 
1.40 
4.20 
4.20 

ระดับต าแหน่ง 
ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงาน 

 
23 
49 

 
31.90 
68.10 

สังกัด 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 
กองกฎหมาย (กกม.) 
กองตรวจการประมง (กตป.) 
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต (กรป.) 

 
1 
1 
3 

17 
6 

 
1.40 
1.40 
4.20 

23.60 
8.30 
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(ต่อ) ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง ระดับ    
                     ต าแหน่ง และสังกัด       N=72 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
(ต่อ) สังกัด 
กองบริหารการคลัง (กค.) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด (กพจ.) 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) 
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด (กปจ.) 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.) 
ส านักงานประมงพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (สปก.) 
ส านักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) 

 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
1 

30 

 
1.40 
1.40 
1.40 
6.90 
2.80 
4.20 
1.40 

41.70 
 

7.2  ผลวิเคราะห์การเรียนรู้จากการฝึกอบรม 
 

ผลการประเมินการเรียนรู้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าการทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม จ านวน 72 คน 
จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนทดสอบก่อนฝึกอบรมโดยเฉล่ียเท่ากับ 15.56 
คะแนน (ร้อยละ 62.24) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.32 อยู่ในระดับความรู้ปานกลาง  ส่วนคะแนน
ทดสอบหลังฝึกอบรมได้คะแนนเฉล่ีย 22.40  คะแนน (ร้อยละ 89.60)   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.69   
อยู่ในระดับความรู้มาก ส าหรับค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า มีค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
โดยเฉล่ียร้อยละ 71.29  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  แสดงผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม                                                   N=72 

ข้อมูล 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
สูงสุด 

คะแนน 
ต่ าสุด 

คะแนน 
เฉลี่ย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

S.D. 
ระดับ
ความรู้ 

p-
value 

ผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรู้ 

ก่อนอบรม 25 22 11 15.56 62.24 2.32 ปานกลาง 
0.00 71.29 % 

หลังอบรม 25 24 17 22.40 89.60 1.69 มาก 
 

ส่วนผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 72 คน ท้ังภาคทฤษฎี+ภาคปฏิบัติ 
พบว่า  ผู้ เ ข้า รับก ารฝึก อบรมมีคะแนนความรู้สู ง สุด  294  คะแนน  คะแนนความรู้ ต่ าสุด  28 2 
คะแนน จากคะแนน เต็ม 295 คะแนน และมีคะแนนความรู้ เฉ ลี่ย  290 .64 คะแนน (ร้อยละ 
98.52) อยู่ ในระดับความรู้มาก ดังรายละเอียดปรากฏตามตาราง ท่ี 3  
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎี+ภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการฝึกอบรม                          N=72 

ข้อมูล 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

SD. ระดับความรู้ 

ภาคทฤษฎี+ปฏิบัติ 295 294 282 290.64 98.52 3.48 มาก 
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ผลการประเมินจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พบว่า ก่อนอบรมระดับความรู้
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 คน (ร้อยละ 6.90) และหลังอบรมระดับความรู้ของ     
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 69 คน  (ร้อยละ 95.80) ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 จ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60                           N=72 

ระดับความรู้ 
จ านวน/ร้อยละ 

ก่อนอบรม หลังอบรม 

1. ควรปรับปรุง (00.00%– 59.99%) 
29 

40.30 
- 

2. ปานกลาง (60.00%– 79.99%) 
38 

52.80 
3 

4.20 

3. มาก (80.00% – 100.00%) 
5 

6.90 
69 

95.80 
 

ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 72 คน พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น จ านวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

7.3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

7.3.1 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ในภาพรวมมคีะแนน          
ความพึงพอใจ 4.55  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบของหลักสูตรใน 5 ประเด็น 
คือ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านวิทยากร ด้านสถานท่ีจัดฝึกอบรม ด้านการจัดฝึกอบรม และด้านความรู้ท่ีได้รับจาก      
การฝึกอบรม มีคะแนนความพึงพอใจ 4.59 , 4.52 , 4.42, 4.61 และ 4.60  ตามล าดับ อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุดทุกด้าน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 และแผนภูมิท่ี 1 

 

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม                                                N=72 

ข้อมูล 
จ านวนคน/ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ    

พึงพอใจ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ด้านเนื้อหาหลักสูตร  

- - 
2 

2.80 
16 

22.20 
54 

75.00 
4.59 0.48 มากท่ีสุด 

ด้านวิทยากร  
- 

1 
1.40 

4 
5.60 

20 
27.80 

47 
65.20 

4.52 0.62 มากท่ีสุด 

ด้านสถานที่ฝึกอบรม  
- 

1 
1.40 

2 
2.80 

31 
42.90 

38 
52.90 

4.42 0.60 มากท่ีสุด 

ด้านการจัดฝึกอบรม  1 
1.40 

- 
2 

2.80 
17 

23.70 
52 

72.10 
4.61 0.66 มากท่ีสุด 

ด้านความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรม  

- - 
2 

2.80 
23 

32.00 
47 

65.20 
4.60 0.52 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 
- - 

3 
4.20 

19 
26.60 

50 
69.20 

4.55 0.50 มากที่สุด 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงภาพรวมด้านความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร 
 

 
7.3.2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการประเมิน พบว่า        

ในภาพรวม จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจปานกลาง (ร้อยละ 50.01 – 79.99) จ านวน 11 คน 
(ร้อยละ 15.30) และจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 80.00 – 100.00)  จ านวน 
61 คน (ร้อยละ 84.70) ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                    N=72 

ระดับความพึงพอใจ 
จ านวนคนและร้อยละของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

ภาพรวม 
เนื้อหา วิทยากร สถานที ่ การจัด 

ความรู้ที่
ได้รับ 

1. ควรปรับปรุง (00.00 – 50.00%) - 
1 

1.40 
1 

1.40 
1 

1.40 
- - 

2. ปานกลาง (50.01 – 79.99%) 
8 

11.10 
10 

13.90 
13 

18.10 
4 

5.60 
5 

6.90 
11 

15.30 

3. มาก (80.00 – 100.00%) 
64 

88.90 
61 

84.70 
58 

80.60 
67 

93.10 
67 

93.10 
61 

84.70 
 
 

7.4   ผลการวิเคราะห์ความสนใจในขณะฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ผลการประเมินจากการสังเกตการณ์ของผู้ประเมิน พบว่า การจัดฝึกอบรมออนไลน์เป็นการฝึกอบรมระบบใหม่
ท้ังผู้จัดและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการต่ืนเต้น ต้ังใจในการเข้ารับการฝึกอบรมระบบออนไลน์ เนื้อหาการเรียนเป็นเรื่อง
ใหม่ และจ าเป็นส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องน าไปใช้ปฏิบัติงานจริง ประกอบกับวิทยากรสามารถถ่ายทอด
เนื้อหาได้ดี สนุก  ไม่น่าเบ่ือ เช่น Project-based Learning และกิจกรรมสานสัมพันธ์ และมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมได้ปฏิบัติ กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงและปรับตัวไปในทางท่ีดีขึ้น  ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ

4.30

4.35

4.40

4.45

4.50

4.55

4.60

4.65

คะแนนความพงึพอใจ

4.59

4.52

4.42

4.61 4.60
ด้านเน้ือหาหลักสูตร

ด้านวิทยากร

ด้านสถานท่ีฝึกอบรม

ด้านการจัดฝึกอบรม

ด้านความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
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เอาใจใส่ และสนใจในการฝึกอบรมดี เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความแข็งแกร่ง และทีมท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ระเบียบ วินัย และตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบของการเป็น   ข้าราชการท่ีดี  สามารถเข้าใจในคุณธรรมและ
จริยธรรม จรรยาข้าราชการท่ีส าคัญส าหรับการปฏิบัติราชการ เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติ
ตนตามรอยพระยุคลบาท อีกท้ังเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนา ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ แต่เนื่องจากอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในห้องส าหรับ
ถ่ายทอดไม่มีประสิทธิภาพดีพอ ล้าสมัย ภาพไม่ชัดเจน  เช่น กล้องท่ีใช้ในระบบ Zoom  ฯลฯ  บางขณะมีเสียง
ขาดหาย ไม่สามารถใช้ส่ือการสอนได้ เช่น การฉายวีดีโอ ฯลฯ ผู้รับผิดชอบควรปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใช้งาน     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

 

8.ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและแก้ไข 
 

จากผลการประเมิน พบว่า  ควรเพิ่มระยะเวลาการจัดอบรม ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 
 

ตารางที่ 7 แสดงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข                                       N=72 
ที่ ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1 ควรเพิ่มระยะเวลาการจัดอบรม 8 11.11 

2 
ควรให้มีการจัดการอบรม/ประชุม ระยะส้ันอีกครั้ง เพื่อให้สมาชิกภายในรุ่นได้ท า
ความรู้จักกันมากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการประสานงานท่ีดีในอนาคต 

6 8.33 

3 
ควรแกป้ัญหาระบบการส่งงานท่ีมีข้อจ ากัดหากใช้อินเตอร์เน็ต เนื่องจากสัญญาณไม่
เสถียร ท าให้เสียโอกาสในการส่งงาน 

4 5.56 

4 ควรปรับปรุงเรื่องเวลาในการบรรยายให้กระชับ  และเข้าใจง่าย 3 4.17 

5 
ควรจัดเวลาในการอบรมกับการพักผ่อน ให้เว้นระยะเวลา ไม่กระช้ันชิดเกินไป  ให้มี
เวลาสมดุลกับการพักผ่อน เนื่องจากคนมุสลิมต้องใช้เวลาในการละหมาด 

2 2.78 

6 
การปฏิสัมพันธ์กันของผู้ฝึกอบรมร่วมกันมนี้อยเกินไปไม่มีกิจกรรมท่ีผู้จัดให้ท าร่วมกัน
เพื่อพูดคุยเป็นกลุ่มใหญ่ 

2 2.78 

7 
ด้านการอบรมออนไลน์ เนื้อหาแน่นมาก ท าให้เกิดความเหนื่อยล้าในการรู้ อยากให้
ปรับหรือลดกิจกรรมบางอย่างลง เช่น การบ้าน 

2 2.78 

8 ควรมีเอกสารประกอบการบรรยายให้ครบทุกเรื่อง 2 2.78 

9 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดฝึกอบรมออนไลน์เป็นทางเลือกท่ีดี ดังนั้นควรมีการ
วางแผนท่ีรวดเร็ว ควรแจ้งการฝึกอบรมให้เร็วกว่านี้ เพื่อมีเวลาในการเตรียมตัว 

2 2.78 

10 ควรเพิ่มกิจกรรม ละลายพฤติกรรม 1 1.39 
11 ส าหรับหน่วยงานท่ีอยู่ไกล..ความชัดเจนของสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีผล..ต่อการส่ือสาร 1 1.39 
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9.วิจารณ์ผล 
 

จากการประเมินผลภาพรวมท้ังหลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในเนื้อหาการอบรมเพิ่มขึ้น  
และมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมระดับมากท่ีสุด ทุกด้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะท่ีสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง ท้ังในเรื่องการท างานและใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติราชการ มีการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย  1) การปฐมนิเทศ  2) การ
เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบการเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Learning ตามหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่ของส านักงาน ก.พ. 3) การอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยใช้หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดีของส านักงาน 
ก.พ. เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็น
ข้าราชการท่ีดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการใช้เทคนิคทางการบริหารและ
การจัดการสมัยใหม่ และปลูกจิตส านึกท่ีดีของข้าราชการใหม่ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและศรัทธาในการรับราชการ
พร้อมท้ังปรับกระบวนทัศน์ให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ   พร้อมท้ังความรู้ด้านการประมงท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ผู้ประเมินมีความเห็นว่า โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศและ  
การสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดีส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ทุกประการ ส าหรับการประเมินผล
การฝึกอบรมว่า    มีการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามท่ี
โครงการฯ ได้ต้ังเป้าหมายไว้ จ าเป็นต้องท าการประเมินระดับผลลัพธ์ของโครงการฝึกอบรมในล าดับต่อไป  
 
10.สรุปผลการประเมิน 
 

10.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี
ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ Online  ก าหนดเป้าหมายผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จ านวน 72 คน    มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผ่านการฝึกอบรมท้ังส้ิน 72 คน (ร้อยละ 100.00)  

10.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมท าการทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม จ านวน 72 คน จากคะแนนเต็ม 25 
คะแนน พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนทดสอบก่อนฝึกอบรมโดยเฉล่ียเท่ากับ 15.56 คะแนน (ร้อยละ 
62.24) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.32  อยู่ในระดับความรู้ปานกลาง  ส่วนคะแนนทดสอบหลังฝึกอบรมได้
คะแนนเฉล่ีย  22.40  คะแนน (ร้อยละ 89.60)   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.69 อยู่ในระดับความรู้มาก 
ส าหรับ ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า มีค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยเฉล่ียร้อยละ 71.29 

10.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พบว่า ก่อนอบรมระดับความรู้ของ     
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 คน (ร้อยละ 6.90) และหลังอบรมระดับความรู้ของ         
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 69 คน  (ร้อยละ 95.80) 

10.4 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจภาพรวมต่อการฝึกอบรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด        
มีคะแนนเฉล่ีย 4.55 
        10.5 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจมาก  (ร้อยละ  80.00 – 100.00)  จ านวน 61 คน 
(ร้อยละ 84.70) 
  

อนึ่งผู้ประเมินหวังว่าผลการประเมินครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีน าไปใช้ศึกษาบ้างไม่มากก็น้อย    
ผู้ประเมินขอขอบคุณผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือในการท าประเมินไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด 
ผู้ประเมินขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ 


