
 
 

รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมระดับ Outcome  
หลักสูตร การปฐมนิเทศและการสมัมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการทีดี่ส าหรับ

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

                     ณ ห้องประชมุอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 

ด้วยมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดว่าผู้ได้รับการบรรจุและ
แต่งต้ังตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ให้ทดลองปฏิบัติราชการ และให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการท่ีดี ซึ่งตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและการ
พัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 และหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี   นร 1013/ว 
4 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2560 ได้ปรับปรุงแนวทางให้ส่วนราชการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการอบรมสัมมนาร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เพื่อเป็นการแนะน า
ต้อนรับข้าราชการใหม่ และพัฒนาผู้ท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รู้ระเบียบ แบบแผนคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมสร้างสรรค์ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการท่ีดีเพื่อพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ ตลอดจนได้เรียนรู้และเข้าใจในงานกรมประมง สามารถอธิบายโครงสร้าง ภารกิจ และกระบวนงานท่ี
ส าคัญของกรมประมงได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังสามารถปรับตัวเพื่อท างานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นได้แบบพอเพียงใน
แนวทางการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท อันเป็นกระบวนการ       ท่ีส านักงาน ก.พ.ก าหนด โดยให้น าผลการพัฒนา
มาเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลเพื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย อีกท้ังเพื่อพัฒนาข้าราชการ
บรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติราชการ มีการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติ
ราชการ  ประกอบด้วย  1) การปฐมนิเทศ  2) การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบการเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือ          
e-Learning ตามหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของส านักงาน ก.พ. 3) การอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยใช้หลักสูตร
การเป็นข้าราชการท่ีดีของส านักงาน ก.พ. เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการท่ีดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ท่ี
ดี แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง ตามกฎ ก.พ.ว่า
ด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและการพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ.2553   
ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ.2553 และคู่มือด าเนินการเรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ท้ังนี้
การจัดอบรมสัมมนาร่วมกันในส่วนท่ี 3 กระทรวงได้มีค าส่ังท่ี 415/2553 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2553 เรื่องมอบหมายการ
อบรมสัมมนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยมอบหมายหัวหน้า ส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ต้ังแต่ 30 คนขึ้นไป ในรอบปีงบประมาณ เป็นผู้ด าเนินการอบรมสัมมนาร่วมกันแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้
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การด าเนินการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ครบกระบวนการภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติราชการ ตามท่ีกฎ ก.พ.
ก าหนด  

บัดนี้การฝึกอบรมได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล กองบริหารทรัพยากรบุคคล            
จึงได้ด าเนินการประเมินผลระดับผลลัพธ์ของการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ว่ามีการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้หรือไม่ ระดับใด เพื่อจะได้น าผลการประเมินมาพิจารณาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
และพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อประเมินพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
2. เพื่อประเมินระดับพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมและผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลพฤติกรรม 

การน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ 
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมิน 
 

เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 
4.ขอบเขตในการประเมินผล  

ด้านประชากร 
   กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มตัวอย่างบุคลากรกรมประมง ท่ีผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

 

ด้านเนื้อหา 
1. ประเมินพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผ่านการฝึกอบรม 
2. ประเมินระดับพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผ่านการฝึกอบรม   
3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรมและผู้ร่วมงาน ในการประเมินผลด้านพฤติกรรมการ

น าไปประยุกต์ใช้ 
 

ด้านเวลา 
ระยะเวลาประเมินโครงการหลังจากจัดอบรมเสร็จส้ินแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป และส้ินสุดหลังจาก  

เก็บข้อมูล เสร็จส้ิน 1 เดือน 

5.เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย ค าถามประเภท 
ก าหนดค่าคะแนนในการตอบและค าถามปลายเปิด เพื่อวัดผลการน าความรู้ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
กลุ่มตัวอย่างผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  
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วิธีใช้เคร่ืองมือ 
น า แบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จส้ินแล้วประมาณ  3 เดือน โดยมี

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 72 ชุด และ ผู้บังคับบัญชา 
จ านวน  72 ชุด และก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง Simple Random Sampling และยอมรับความ
คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 5%   โดยใช้หลักเกณฑ์ ของ Yamane ดังนี้ 

สูตร n      =      N    =          72           =             72          =     72       =  62     

                 1  +   Ne²         1 + 72 (0.05)²         1+(72*0.0025)      1.18 

ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 62 ราย เก็บตัวอย่างได้ท้ังส้ิน  69 ราย จึงใช้ขนาดตัวอย่าง 69 ราย จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้
ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะเพศ และอายุ ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

2. วิเคราะห์ข้อมูลประเมินพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ใช ้การว ิเคราะห ์หาค ่าความถี่ (Frequency) ค่าร ้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

3. วิเคราะห์ข้อมูลระดับพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ของกลุ่มตัวอย่างผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย  

4. เปรียบเทียบผลการประเม ินของกลุ่มตัวอย่างผู ้ผ่านการอบรมก ับผู้บังคับบัญชา ด ้านพฤต ิกรรมการน า
ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ โดยใช ้โปรแกรมส าเร ็จร ูปทดสอบค ่าเฉล ี่ยของข ้อม ูล 2 กลุ ่ม แบบพาราเมตร ิก กรณี 
2 กลุ ่มเป ็นอ ิสระต ่อก ัน และน าเสนอในร ูปตารางประกอบการบรรยาย 

5.  วิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพในการท างานและประโยชน์ท่ีผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับจากโครงการฯ 
ท้ังท่ีสามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ และไม่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้  โดยการวิเคราะห์ค าถามประเภทก าหนดค่า
คะแนนในการตอบ และค าถาม ปลายเปิด แล้วเรียงล าดับค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

7. การก าหนดค่าเกณฑ์และเกณฑ์การวัดระดับตัวแปร 

1.  เกณฑ์การวัดระดับพฤติกรรม 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับพฤติกรรมท่ีน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ของผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็น 

4 ระดับ คือ 1,2,3 และ 4 ตามล าดับดังนี้ 
 1      หมายถึง  ไม่ได้น าไปใช้  
 2  หมายถึง  น าไปใช้ 1 ครั้ง/เดือน 
 3  หมายถึง  น าไปใช้ 2  ครั้ง/เดือน 
 4   หมายถึง  น าไปใช้  > 2  ครั้ง/เดือน 
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2.  เกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็น จากความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรม และผูบ้ังคับบัญชา 
ก าหนดเกณฑ์คะแนนการน าความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  

น้อยท่ีสุด ค่อนข้างน้อย  ปานกลาง ค่อนข้างมาก และมากท่ีสุด เป็นคะแนน 1,2,3,4 และ 5 ตามล าดับ ดังนี้ 
 

1 หมายถึง น ามาใช้ประโยชน์น้อยท่ีสุด  

2 หมายถึง น ามาใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย  

3 หมายถึง น ามาใช้ประโยชน์ปานกลาง  

4 หมายถึง น ามาใช้ประโยชน์ค่อนข้างมาก  

5 หมายถึง น ามาใช้ประโยชน์มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8. นิยามศัพท์ 

การว ิเคราะห ์ต ้นท ุนผลผล ิตทางเศรษฐศาสตร์ 
การประเม ินความคุ ้มค ่า หมายถ ึง การประเม ินการด าเน ินภารก ิจของภาคร ัฐเพื่อให ้ได ้ผลผล ิต ผลล ัพธ์ 

ตามวัตถุประสงค์ท ี่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  และม ีผลประโยชน์ท่ีสมดุลกับทรัพยากรท่ีใช้ ท้ังน้ีผลล ัพธ ์ท่ีเก ิดขึ้น 
สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ และไม่สามารถค านวณเป็นเงินได้ 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการ 
ท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนท้ังหมด 

ประสิทธิผล หมายถึง การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจว่ามี
ความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีก าหนดไว้ 

โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน  
1. ต้นทุนคงท่ี (fixed cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีไม่แปรผันกับปริมาณการผลิต ต้นทุนคงท่ีอาจเกิดขึ้นแม้ไม่มี

ผลผลิตอะไรเลย ในท่ีนี้หมายถึง ค่าเส่ือมเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงท่ี เป็นต้น 
2. ต้นทุนผันแปร (variable cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีแปรผันกับปริมาณการผลิต เช่น ค่าวัตถุดิบ และ 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น 
3. ต้นทุนท้ังหมด  คือ ต้นทุนคงท่ี บวก ต้นทุนผันแปร 
4. ต้นทุนเฉล่ียต่อหน่วย คือ ต้นทุนท้ังหมด หาร จ านวนผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
5. รายได้ท้ังหมด  คือ ผลรวมของรายได้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
6. ก าไรจากการด าเนินการ คือ รายได้ท้ังหมด ลบ ต้นทุนผันแปร 
7. ก าไรสุทธิ คือ รายได้ท้ังหมด ลบ ต้นทุนท้ังหมด 
8. อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนท้ังหมด คือ ก าไรสุทธิ คูณ 100 หารต้นทุนท้ังหมด (%)  
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การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (เทียบกับการลงทุนโครงการฯ) 

สูตรค านวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า)  

    = (รายได้ทั้งหมดของผู้ผ่านการฝึกอบรม หาร จ านวนคนที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งโครงการฯ) คูณ 12 เดือน 

              ต้นทุนโครงการต่อคน 
9. ผลการประเมิน 

9.1  ด้านข้อมูลทั่วไป 
 

 พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 72 คน ใช้ขนาดตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 69คน  เป็นเพศหญิง 
จ านวน 38 คน (ร้อยละ 55.10) และเป็นเพศชาย จ านวน 31 คน (ร้อยละ 44.90) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 - 30 ปี 
จ านวน 36 คน (ร้อยละ 52.20) ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จ านวน 42 คน (ร้อยละ 60.90) ระดับ
ต าแหน่ง ปฏิบัติงาน จ านวน 47 คน (ร้อยละ 68.10) และสังกัดส านักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) จ านวน 30 คน 
(ร้อยละ 43.50)  รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไป                     N=69 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
31 
38 

 
44.90 
55.10 

อายุ  
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51ปีข้ึนไป 

 
36 
27 
5 
1 

 
52.20 
39.10 
7.20 
1.40 

ต าแหน่ง 
นักวิชาการประมง 
เจ้าพนักงานประมง 
นิติกร 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 
11 
42 
5 
4 
1 
3 
3 

 
15.90 
60.90 
7.20 
5.80 
1.40 
4.30 
4.30 

ระดับต าแหน่ง 
ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงาน 

 
22 
47 

 
31.90 
68.10 
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(ต่อ) ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไป        N=69 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
(ต่อ) สังกัด 
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 
กองกฎหมาย (กกม.) 
กองตรวจการประมง (กตป.) 
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า  และปัจจัยการผลิต (กรป.) 
กองบริหารการคลัง (กค.) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด (กพจ.) 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) 
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด (กปจ.) 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.) 
ส านักงานประมงพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (สปก.) 
ส านักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) 

 
1 
3 

16 
6 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 

30 

 
1.40 
4.30 

23.20 
8.70 
1.40 
1.40 
1.40 
7.20 
1.40 
4.30 
1.40 

43.50 
สถานะ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ผู้บังคับบัญชา 

 
69 
69 

 
50.00 
50.00 

 

9.2  ประเมินพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ผลการประเม ิน พบว ่า ผู ้ผ ่านการฝ ึกอบรมสามารถน าพฤต ิกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้  
จ านวน 10 พฤต ิกรรม พฤต ิกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้มากท่ีส ุด ค ือ สามารถน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในหน้าท่ี  สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้ถ่ายทอดและ
แนะน าให้กับผู้อื่น สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับผู้อื่น สามารถน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้รับมาเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบั ติงาน  และสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จ านวน 69 คน (ร ้อยละ 100.00) เท่ากัน 
รองลงมา คือ สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับมาใช้แก้ปัญหาและข้อขัดข้องในกระบวนการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี และสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับมาใช้แก้ปัญหาและข้อขัดข้องในกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
จ านวน 68 คน (ร้อยละ 98.60) เท่ากัน ดังรายละเอ ียดปรากฏตามตารางท่ี 2 และแผนภูมิท่ี 1 

    

 
 
 
 



7  

 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าพฤติกรรมไปประยุกต์ใช้              N=69                         
 

ท่ี พฤติกรรม 
จ านวนและร้อยละ 

ไม่ไดใ้ช้
น าไปใช้
น าไปใช ้

น าไปใช้ 

1 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในหน้าท่ี 
0 

0.00 
69 

100.00 

2 
สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับมาใช้แก้ปัญหาและข้อขัดข้องใน
กระบวนการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

1 
1.40 

68 
98.60 

3 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้ถ่ายทอดและแนะน าให้กับผู้อื่น 
0 

0.00 
69 

100.00 

4 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับผู้อื่น 
0 

0.00 
69 

100.00 

5 
สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับมาเสริมสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน 

0 
0.00 

69 
100.00 

6 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ 
2 

2.90 
67 

97.10 

7 สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปสอนงานผู้ร่วมงานในหน่วยงาน 
3 

4.30 
66 

95.70 

8 
สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับมาใช้แก้ปัญหาและข้อขัดข้องใน
กระบวนการปฏิบัติงานในหนว่ยงาน 

1 
1.40 

68 
98.60 

9 
สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

0 
0.00 

69 
100.00 

10 
สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับน าไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่น      
เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 

5 
7.20 

64 
92.80 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช ้ของผ ู้ผ่านการฝึกอบรม 

 
                 จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า  ส่วนใหญ่ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้และทักษะท่ี
ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้หลังอบรมทันที จ านวน 64 คน (ร้อยละ 92.80)  รองลงมา น าไปใช้หลังอบรม 1 เดือน 
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 10.10) น าไปใช้ในท่ีท ำงำน ร้อยละ 87.00 และใช้เมื่อมีโอกำส ร้อยละ 56.50 อีกท้ังส่วน
ใหญ่สามารถน าไปขยายผลต่อโดยน าไปประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ ร้อยละ 79.70 น าไปขยายผลต่อในด้านการ
ให้บริการ/ค าปรึกษา ร้อยละ 56.50  และสามารถน าไปขยายผลต่อโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่
ต่อ ร้อยละ 14.50 นอกจากนั้นยังสามารถน าไปปรับใช้ในการท างาน  ร้อยละ 4.30 
 

9.3 ประเมินระดับพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผลการประเมินระดับพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม  พบว่า   
ส่วนใหญ่อย ู่ในระด ับน าไปใช้ 2  ครั้ง/เดือน  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3    

0 10 20 30 40 50 60 70

พฤตกิรรมที ่1

พฤตกิรรมที ่2

พฤตกิรรมที ่3

พฤตกิรรมที ่4

พฤตกิรรมที ่5

พฤตกิรรมที ่6

พฤตกิรรมที ่7

พฤตกิรรมที ่8

พฤตกิรรมที ่9

พฤตกิรรมที ่10

0

1

0

0

0

2

3

1

0

5

69

68

69

69

69

67

66

68

69

64

น ำไปใช้ ไม่ได้น ำไปใช้

จ ำนวน (คน) 
[Type a 
quote from 
the 
document or 
the 
summary of 
an 
interesting 
point. You 
can position 
the text box 
anywhere in 
the 
document. 
Use the 
Drawing 
Tools tab to 
change the 
formatting 
of the pull 
quote text 
box.] 



 
 

                          ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละระดับพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม                                 N = 69 
 

ท่ี 
 

พฤติกรรม 

จ านวนและร้อยละระดับพฤติกรรม 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับพฤติกรรม ไม่ได้
น าไปใช ้

น าไปใช้ (คร้ัง/เดือน) 

1 คร้ัง 2 คร้ัง >2 คร้ัง 

1 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางานในหน้าท่ี 

0 
0.00 

8 
11.60 

13 
18.80 

48 
69.60 

4 0.70 น าไปใช ้> 2 คร้ัง/เดือน 

2 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับมาใช้แก้ปัญหาและ
ข้อขัดข้องในกระบวนการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

1 
1.40 

8 
11.60 

18 
26.10 

42 
60.90 

3 0.76 น าไปใช้ 2 คร้ัง/เดือน 

3 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้ถ่ายทอดและ
แนะน าให้กับผู้อื่น 

0 
0.00 

16 
23.20 

22 
31.90 

31 
44.90 

3 0.80 น าไปใช้ 2 คร้ัง/เดือน 

4 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ให้กับผู้อื่น 

0 
0.00 

13 
18.80 

18 
26.10 

38 
55.10 

3 0.79 น าไปใช้ 2 คร้ัง/เดือน 

5 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับมาเสริมสร้างความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน 

0 
0.00 

7 
10.10 

11 
15.90 

51 
73.90 

4 0.66 น าไปใช ้> 2 คร้ัง/เดือน 

6 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงความรู้ 

2 
2.90 

11 
15.90 

26 
37.70 

30 
43.50 

3 0.82 น าไปใช้ 2 คร้ัง/เดือน 

7 สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปสอนงาน 
ผู้ร่วมงานในหน่วยงาน 

3 
4.30 

20 
29.00 

19 
27.50 

27 
39.10 

3 0.93 น าไปใช้ 2 คร้ัง/เดือน 

8 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับมาใช้แก้ปัญหาและ
ข้อขัดข้องในกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

1 
1.40 

12 
17.40 

14 
20.30 

42 
60.90 

3 0.83 น าไปใช้ 2 คร้ัง/เดือน 

9 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

0 
0.00 

9 
13.00 

13 
18.80 

47 
68.10 

4 0.72 น าไปใช ้> 2 คร้ัง/เดือน 

10 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับน าไปบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหนว่ยงาน 

5 
7.20 

16 
23.20 

17 
24.60 

31 
44.90 

3 0.99 น าไปใช้ 2 คร้ัง/เดือน 

ภาพรวม 0 
0.00 

10 
14.20 

22 
31.70 

37 
54.10 

 

3 0.60 น าไปใช้ 2 คร้ัง/เดือน 
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9.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมกับผู้บังคับบัญชาด้านพฤติกรรมการน าความรู้ 
และทักษะไปประยุกต์ใช้ 
  

            จากพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ดังกล่าวข้างต้น ผู้ประเมินได้น าข้อมูลมา
เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาในการประเมินด้านพฤติกรรมการน าความรู้
และทักษะไปประยุกต์ใช้ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทดสอบค่าเฉล่ียของข้อมูล 2 กลุ่ม แบบพาราเมตริก กรณี 2 
กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้ผ่านการฝึกอบรมและ ผู้บังคับบัญชา มีค่า Asymp.Sig.(2-
tailed) คือ 0.46 , 0.24 , 0.10 , 0.33 , 0.32 , 0.07 , 0.02 , 0.12 ,0.45   และ 0.01 มีค่ามากกว่า ท่ี
ระดับความส าคัญ 0.05 ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาในการประเมินด้าน        
             พฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้                                               N=69 

Levene's Test for Equality 
of Variances 

พฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Equal variances assumed 0.46 0.24 0.10 0.33 0.32 0.07 0.02 0.12 0.45 0.01 
Equal variances not assumed 0.46 0.24 0.10 0.33 0.32 0.07 0.02 0.12 0.45 0.01 

 

 จากตารางด้านบนสรุปได้ว่า การประเมินผลพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา ไม่แตกต่างกันที่ที่ระดับส าคัญ 0.05 แสดงว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้ผ่านการฝึกอบรม
และผู้บังคับบัญชาในการประเมินด้านพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

9.5 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเร่ือง พฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้หลังการ
ฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ 

ผลการประเมิน พบว่า  ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้หลังการฝึกอบรมระดับ
ผลลัพธ์ ส่วนใหญ่มีประโยชน์ต่อตัวท่านเองค่อนข้างมาก  และมีประโยชน์ต่อหน่วยงานค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 
87.20 เท่ากัน  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 จ านวน และร้อยละ ระดับความคิดเห็นในเร่ืองพฤติกรรมการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช ้ N = 69 

ข้อมูล 
จ านวน/ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD. 
ระดับ

พฤติกรรม น้อยที่สดุ 
0-20% 

ค่อนข้างน้อย 
21-40% 

ปานกลาง 
41-60% 

ค่อนข้างมาก 
61-80% 

มากที่สดุ 
81-100% 

ประโยชน์ต่อตัวเอง - - 
3 

4.30 
38 

55.10 
28 

40.60 
4 

87.20 
0.57 ประโยชน์

ค่อนข้างมาก 

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน - - 
1 

1.40 
42 

60.90 
26 

37.70 
4 

87.20 
0.51 ประโยชน์

ค่อนข้างมาก 
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9.6 ว ิเคราะห์ความคุ้มค ่า และประโยชน์ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับจากโครงการฯ ทั้งที่สามารถค านวณ 
เป ็นต ัวเง ินได้ และไม ่สามารถค านวณเป ็นต ัวเง ินได้ 
  

ผลการประเมิน พบว่า ต้นทุนการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการ
เป็นข้าราชการท่ีดีส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ Online  ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มตัวอย่างบุคลากรกรมประมง ท่ีผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จ านวน 72 คน ใช้เงิน
งบประมาณท้ังส้ิน 34,465.00 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6 โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกัน  
              หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
              ในรูปแบบ Online                                                                                    N=72 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
1.ต้นทุนคงที่ 52,800.00 6,649.50 59,449.50 85.67 
ค่าเสื่อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์  6,600.00   
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 3 เครื่อง 52,800.00    
ค่าเส่ือม  6,600.00   
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงท่ี   49.50   
2.ต้นทุนผันแปร 9,870.00 74.03 9,944.03 14.33 
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 9,870.00 74.03   
ค่าอาหาร 6,750.00    
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 3,120.00    
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร   74.03   
3.ต้นทุนทั้งหมด 62,670.00 6,723.53 69,393.53 100.00 
ต้นทุนเฉล่ียต่อคน   963.80  
รายได้ท้ังหมด (บาท/ปี)   949,005.00  
ก าไรจากการด าเนินการ (บาท/ปี)   939,060.98  
ก าไรสุทธิ (บาท/ปี)   879,611.48  
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนท้ังหมด (ร้อยละ)   1,267.57  
ผลตอบแทนโครงการ (เท่า)   164.11  
หมายเหตุ   คือ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 ต่อปี 
 

 จากการประเมินโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนา
ร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดีส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ 
Online พบว่า  มีต้นทุนท้ังหมด จ านวน 69,393.53 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ี จ านวน 59,449.50 บาท   
(ร้อยละ 85.67)  (ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงท่ี 49.50) ต้นทุนผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน 
9,944.03 บาท  (ร้อยละ 14.33) โดยมีต้นทุนเฉล่ียคนละ 963.80 บาท ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีรายได้รวมทั้งส้ิน 
949,005.00 บาท เมื่อคิดก าไรสุทธิอยู่ท่ี 879,611.48 บาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนท้ังหมด คิดเป็น
ร้อยละ 1,267.57 ให้ผลตอบแทนโครงการฯ 164.11 เท่า ผลจากการประเมิน ต้นทุนรายได้ และ ก าไรจากการ
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จัดฝึกอบรม พบว่า ต้นทุนต่ ากว่ารายได้ ในการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ สรุปได้ว่า  โครงการมีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน  
 
10. วิจารณ์ผล 
 

จากผลการประเมิน พบว่า พฤติกรรมท่ีปลูกฝังไว้ในการฝึกอบรมผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ 
และทักษะไปประยุกต์ใช้ในทุกเรื่อง โดยมีระดับพฤติกรรมการน าไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับน าไปใช้ 2 ครั้ง/เดือน 
นอกจากนั้นยังพบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชาในเรื่องสามารถน า
ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา   อีกท้ัง
ส่วนใหญ่สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้หลังอบรมทันที  ท้ังในท่ีท ำงำน และเมื่อมีโอกาส 
นอกจากนี้ยังสามารถน าไปขยายผลต่อโดยน าไปประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่  ขยายผลต่อในด้านการให้บริการ/
ค าปรึกษา ซึ่งมีประโยชน์ท้ังต่อตนเองและหน่วยงานค่อนข้างมาก  อย่างไรก็ตาม  ผู้ประเมินมีความเห็นว่า โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดีส าหรับข้าราชการบรรจุ
ใหม่ รุ่นท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ Online ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังไว้ท้ังในระดับ
ผลผลิต และผลลัพธ ์สรุปได้ว่า โครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 
11. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
 

 ผลการประเมิน  พบว่า ควรมีการจัดอบรมทบทวนแบบบุคคลกับบุคคลเพื่ อการแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ เพราะการอบรมแบบออนไลน์จะขาดในเรื่องการปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้เข้าบรรจุได้มีโอกาสท าความรู้จัก
กันได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรนี้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาในการศึกษาและทบทวนเนื้อหาให้เข้าใจรายละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 แสดงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข      N=69 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1.ควรมีการจัดอบรมทบทวนแบบบุคคลกับบุคคลเพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ 
เพราะการอบรมแบบออนไลน์จะขาดในเรื่องการปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้เข้าบรรจุได้มีโอกาส
ท าความรู้จักกันได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3 4.35 

2.ปัจจุบันพบปัญหาในเรื่องงบประมาณและแผนงานท่ีปรับลดลงท าให้การปฏิบัติงานท าได้
น้อยลง 

2 2.90 

3.ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
เวลาในการศึกษาและทบทวนเนื้อหาให้เข้าใจรายละเอียดมากยิ่งขึ้น 

2 2.90 

4.ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นท้ังความรู้ด้านพรบ.การประมง2558 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม การเป็นวิทยากรท่ีดี ตลอดจนเรียนรู้เรื่องของไอทีเพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 

1 1.45 

5.สามารถน าความรู้และทักษะไปถ่ายทอดและแนะน าให้กับผู้อื่น แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับ
ผู้อื่น แก้ปัญหาและข้อขัดข้องในกระบวนการปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

1 1.45 
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(ต่อ) ตารางที่ 7 แสดงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข      N=69 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

6.ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการในทุกด้าน เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 

1 1.45 

7.ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในหน่วยงานอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ติดขัดเรื่องสัญญาณ 1 1.45 
8.สามารถน ามาปรับใช้กับงานในหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม 1 1.45 
 
12. สรุปผลการประเมิน 

 

ผลการประเมิน พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็น 
ข้าราชการท่ีดีส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ Online จ านวน       
69 คน (ร้อยละ 100)  ดังนี้ 

1. สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในทุกพฤติกรรม  
พฤติกรรมท่ี 1 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในหน้าท่ี 
พฤติกรรมท่ี 2 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับมาใช้แก้ปัญหาและข้อขัดข้องในกระบวนการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
พฤติกรรมท่ี 3 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้ถ่ายทอดและแนะน าให้กับผู้อื่น 
พฤติกรรมท่ี 4 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้อื่น 
พฤติกรรมท่ี 5 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับมาเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
พฤติกรรมท่ี 6 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ 
พฤติกรรมท่ี 7 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปสอนงานผู้ร่วมงานในหน่วยงาน 
พฤติกรรมท่ี 8 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับมาใช้แก้ปัญหาและข้อขัดข้องในกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
พฤติกรรมท่ี 9 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
พฤติกรรมท่ี 10 สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับน าไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 

2. ระดับพฤติกรรมการน าไปใช้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน าไปใช้ 2 ครั้ง/เดือน 
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมกับผู้บังคับบัญชา พบว่า ไม่แตกต่างกันท่ีท่ี 

ระดับส าคัญ 0.05 แสดงว่า มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
4. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้หลังอบรมทันที ส่วนใหญ่ใช้ในการ 

ท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวเอง และหน่วยงานค่อนข้างมาก 
5. ผลการประเมินความคุ้มค่าของโครงการฯ พบว่า ในการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนต่ ากว่ารายได้  

โครงการนี้สมประโยชน์ของโครงการฯ คุ้มค่าในการด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ต่อไป 
 

อนึ่งผู้ประเมินหวังว่าผลการประเมินครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีน าไปใช้ศึกษาบ้างไม่มากก็น้อย  ผู้ประเมิน
ขอขอบคุณผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือในการท าประเมิน และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ประเมินขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 


