
รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT 
หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของประมงอ าเภอระดับอาวุโสด้านการบริหารจัดการประมง 

(ในรูปแบบออนไลน)์ 
 ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเชิดชายอมาตยกุล 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดภารกิจด้านกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายของส านักงานประมงจังหวัดไว้หลายประการ ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมง
ท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น  าตาม
มาตรา 25 การจัดให้มีคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดรวมทั งการด าเนินงาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 26ถึงมาตรา 29 รวมทั งการออกกฎหมาย
ล าดับรองและตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย การขายทอดตลาดสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าตามาตรา 105 วรรคสอง 
การด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการทางปกครองตามหมวด 10 การด าเนินการเปรียบเทียบในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบและการจัดการกับสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าท่ีผู้ต้องหายกให้ตามมาตรา 170 รวมทั ง
การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและประกาศต่าง ๆ การจัดการกับของกลางในกรณีท่ีมีการจับกุม
ผู้กระท าความผิดและในกรณีท่ีมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ริบ ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ภารกิจดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ส าหรับกรมประมง เป็นงานท่ีมีกระบวนการและขั นตอน
มากและส่วนใหญ่เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งจะต้องพิจารณาด าเนินการด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ และงานในบางด้านต้องมอบหมายให้ประมงอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการประสานและจัดการ ประกอบ
กับเจ้าหน้าท่ีประมงอ าเภอส่วนใหญ่เป็นบุคลากรท่ีได้รับการแต่งตั งใหม่และยังขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย         
ความเข้าใจข้อกฎหมาย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ท่ีเพียงพอ ท าให้การด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านการประมงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร : แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ประมงอ าเภอระดับอาวุโสด้านการบริหารจัดการประมง ในรูปแบบออนไลน์ ขึ น ระหว่างวันท่ี 16 – 20 สิงหาคม2564              
ณ ห้องประชุมกระโห้ ชั น 3 อาคารเชิดชายอมาตยกุล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย และ
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการประมงให้แก่ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง   เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมประมงให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 
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2.วัตถุประสงค์การประเมิน 
 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ได้ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าว  เพื่อศึกษาผลผลิตของโครงการฝึกอบรมหลักสูตร : แนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีของประมงอ าเภอระดับ
อาวุโสด้านการบริหารจัดการประมง ในรูปแบบออนไลน์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

3.ประโยชน์ที่ได้จากการประเมิน 
 

 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 
4.ขอบเขตในการประเมินผล 
  

ด้านประชากร 
 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ประมงอ าเภอท่ีได้รับการแต่งตั งตามค าส่ังกรมประมง  ท่ี 326/2564       
ลงวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2564 ค าส่ังกรมประมงท่ี……………………………และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน 

 

ด้านเนื้อหา  
1. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เพิ่มขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมไมน่้อยกว่าระดับพงึพอใจมาก 

ด้านเวลา  
ระยะเวลาประเมินโครงการสิ นสุดหลังจากจัดอบรมเสร็จสิ นแล้ว 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 

6.2  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรม  โดยใช้การวัดความรู้โดยเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ
ภาคทฤษฎีความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี  Pair Sample T-test  ท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95% (α = 0.05) โดยใช้การแปลความหมายข้อมูล ท่ีอยู่ในรูปคะแนนเฉล่ีย โดยจ าแนกเป็น 3 ระดับ 
เนื่องจากการก าหนดระดับคะแนนท่ีผ่านการประเมิน คือจุดกึ่งกลางของคะแนนเต็ม หมายความว่า ผู้ผ่านการประเมิน
จะต้องมีคะแนนอย่างน้อย 50% ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม 5 คะแนน  คะแนนผ่านการประเมิน เท่ากับ 2.50 
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คะแนน) ดังนั น  การแบ่งช่วงปลายด้านค่าต่ าจึงเป็น 2 เท่า ของด้านค่าสูงท าให้การแบ่งช่วงความกว้างจึงเป็น 4 ส่วน 
ดังนี  

  2 1 1   รวมแล้วจะมีทั งหมด 4 ส่วน 
 

ส าหรับการหาความกว้างของแต่ละช่วงสามารถค านวณได้จาก (ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด)/4 คือ 
ความกว้างของ 1 ส่วน = (10 – 0)/4 = 1.25 

ผลการวิเคราะห์  มีช่วงการประมาณค่า คะแนนเฉล่ีย/ร้อยละ จัดท าเป็นเกณฑ์การประเมินผลเป็น 3 ระดับ ดังนี  
 

ช่วงคะแนน 00.00 – 02.50   / ช่วงร้อยละ 00.00 – 50.00    หมายถึง ระดับความรู้น้อย 
ช่วงคะแนน 02.51 – 03.75   / ช่วงร้อยละ 50.01 – 75.00    หมายถึง ระดับความรู้ปานกลาง 
ช่วงคะแนน 03.76 – 05.00   / ช่วงร้อยละ 75.01 – 100.00  หมายถึง ระดับความรู้มาก 

โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ (คือ การประเมินเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า 

สามารถได้รับหรือมีความรู้เพิ่มขึ นมากน้อยเพียงใด) ค านวณจากสูตร ดังนี  
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้  =        คะแนนการเรียนรู้ ×100 

คะแนนความน่าจะเป็น 

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

คะแนนความน่าจะเป็น = คะแนนเต็ม – คะแนนก่อนอบรม (Pre Test) 
 เกณฑ์วัดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี  
 

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 าเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยายโดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบของหลักสูตร จ านวน 5 ด้าน ซึ่งเมื่อแทนค่าระดับความ
พึงพอใจทั ง 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด เป็นคะแนน 1,2,3,4 และ 5 ตามล าดับ และเมื่อ
น าคะแนนมาจัดท าเป็นเกณฑ์การประเมินดังนี  
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         เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี  
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 ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  
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 
 

การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของประมงอ าเภอระดับอาวุโสด้านการบริหาร
จัดการประมง ในรูปแบบออนไลน์  ก าหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
ผ่านการฝึกอบรมทั งสิ น 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะแยก
น าเสนอเป็น 4 ส่วน  ดังรายละเอียดต่อไปนี  

 

7.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 46 คน เป็นเพศชาย จ านวน 28 คน (ร้อยละ 60.90) และเป็นเพศหญิง 
จ านวน 18 คน (ร้อยละ 39.10) ส่วนใหญ่มีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 26 คน (ร้อยละ 56.50) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 38 คน (ร้อยละ 82.60) ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จ านวน 46 คน (ร้อยละ 100.00)    
อยู่ในระดับต าแหน่ง อาวุโส จ านวน 46 คน (ร้อยละ 100.00)  และสังกัดส านักงานประมงจังหวัด จ านวน 46 คน 
(ร้อยละ 100.00) ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง   
               และสังกัด                N=46 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
28 
18 

 
60.90 
39.10 
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(ต่อ) ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง ระดับ    
                     ต าแหน่ง และสังกัด               N=46 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อายุ  
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
50 ปี ขึ นไป 

 
6 

26 
14 

 
13.00 
56.50 
30.40 

การศึกษา  
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

 
3 

38 
5 

 
6.50 

82.60 
10.90 

ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานประมง 

 
46 

 
100.00 

ระดับต าแหน่ง 
อาวุโส 

 
46 

 
100.00 

สังกัด 
ส านักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) 

 
46 

 
100.00 

 
7.2  ผลวิเคราะห์การเรียนรู้จากการฝึกอบรม 

 

ผลการประเมินการเรียนรู้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าการทดสอบภาคทฤษฎีก่อน – หลังการฝึกอบรม จ านวน   
46 คน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนทดสอบก่อนฝึกอบรมโดยเฉล่ียเท่ากับ 2.52 
คะแนน (ร้อยละ 50.40) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 อยู่ในระดับความรู้ปานกลาง  ส่วนคะแนนทดสอบ
หลังฝึกอบรมได้คะแนนเฉล่ีย 4.28  คะแนน (ร้อยละ 85.60)   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับ
ความรู้มาก ส าหรับค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า มีค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยเฉล่ียร้อยละ 
73.19  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  แสดงผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม                                                    N=46 

ข้อมูล 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
สูงสุด 

คะแนน 
ต่ าสุด 

คะแนน 
เฉลี่ย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

S.D. ระดับความรู้ p-value 
ผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรู้ 

ก่อนอบรม 5 4 1 2.52 50.40 0.75 ปานกลาง 
0.00 73.19 % 

หลังอบรม 5 5 3 4.28 85.60 0.62 มาก 
 

ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 46 คน พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ น จ านวน   
46 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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เมื่อพิจารณารายละเอียดความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม พบว่า ความรู้ ท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับมากท่ีสุด 
คือ เร่ืองบทบาทหน้าท่ีของประมงอ าเภอและการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  การช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงท่ีประสบ
ภัย การพัฒนาชุมชนประมงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและการแก้ไขปัญหาเชิงพื นท่ี  การจัดการทรัพยากรประมงเพื่อ
ความยั่งยืน กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการประมงและแนวทางการแก้ไขปัญหา  การก าหนดมาตรการด้านการประมง การ
เขียนแผนงานโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติในการบังคับใช้
กฎหมาย จ านวน 46 คน (ร้อยละ 100.00)  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 จ านวนร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรม                  N=46                                          
ข้อมูลความรู้ จ านวน ร้อยละ 

1. บทบาทหน้าท่ีของประมงอ าเภอและการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 46 100.00 
2.การช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ประสบภัย 46 100.00 
3.การพัฒนาชุมชนประมงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและการแก้ไขปัญหาเชิงพื นท่ี 46 100.00 
4.การจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความยั่งยืน 46 100.00 
5.กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการประมงและแนวทางการแก้ไขปัญหา 46 100.00 
6.การก าหนดมาตรการด้านการประมง 46 100.00 
7.การเขียนแผนงานโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 46 100.00 
8.แนวทางการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย 46 100.00 
9.การเพาะเลี ยงการส่งเสริมเกษตรกรและการขึ นทะเบียนผู้เพาะเลี ยงชาวประมง 45 97.80 

 
ผลการประเมินจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พบว่า ก่อนอบรมระดับความรู้ของ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 4 คน (ร้อยละ 8.70) และหลังอบรมระดับความรู้ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 42 คน  (ร้อยละ 91.30)  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60                               N=46 

ระดับความรู้ 
จ านวน/ร้อยละ 

ก่อนอบรม หลังอบรม 

1. ควรปรับปรุง (00.00%– 59.99%) 
23 

50.00 
- 

2. ปานกลาง (60.00%– 79.99%) 
19 

41.30 
4 

8.70 

3. มาก (80.00% – 100.00%) 
4 

8.70 
42 

91.30 
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7.3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

7.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผลการประเมิน พบว่า ในภาพรวมมีคะแนน        
ความพึงพอใจ 4.42  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบของหลักสูตรใน 5 ประเด็น 
คือ ด้านเนื อหาหลักสูตร ด้านวิทยากร ด้านการจัดฝึกอบรม และด้านความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม มีคะแนน     
ความพึงพอใจ 4.53 , 4.50 , 4.40 และ 4.54  ตามล าดับ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ยกเว้น ด้านสถานท่ี
จัดฝึกอบรม มีคะแนนความพึงพอใจ  4.11 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 และ
แผนภูมิท่ี 1 
 

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม                                                N=46 

ข้อมูล 
จ านวนคน/ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ    

พึงพอใจ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ด้านเนื้อหาหลักสูตร - - 
1 

2.20 
14 

30.50 
31 

67.30 
4.53 0.47 มากท่ีสุด 

ด้านวิทยากร - - 
1 

2.20 
19 

41.40 
26 

56.40 
4.50 0.48 มากท่ีสุด 

ด้านสถานที่ 
จัดฝึกอบรม 

- - 
6 

13.00 
30 

65.30 
10 

21.70 
4.11 0.52 มาก 

ด้านการจัดฝึกอบรม - - 
3 

6.60 
21 

45.70 
22 

47.70 
4.40 0.57 มากท่ีสุด 

ด้านความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรม 

- - - 
21 

45.60 
25 

54.40 
4.54 0.46 มากท่ีสุด 

ภาพรวม - - 
1 

2.20 
24 

52.00 
21 

45.80 
4.42 0.41 มากที่สุด 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงภาพรวมด้านความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร 
 

 

4.53

4.50

4.11

4.40

4.54

3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60

เน้ือหาหลกัสูตร

วทิยากร

สถานทีจ่ัดอบรม

การจัดฝึกอบรม

ความรู้ทีไ่ด้รับ

เน้ือหาหลกัสูตร วทิยากร สถานทีจ่ัดอบรม การจัดฝึกอบรม ความรู้ทีไ่ด้รับ
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7.3.2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการประเมิน พบว่า ใน
ภาพรวมจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 80.00 – 100.00)  จ านวน 38 คน (ร้อยละ 
82.60) ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                        N=46 

ระดับความพึงพอใจ 
จ านวนคนและร้อยละของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

ภาพรวม 
เนื้อหา วิทยากร สถานที ่ การจัด 

ความรู้ที่
ได้รับ 

1. ควรปรับปรุง (00.00 – 50.00%) - - - - - - 

2. ปานกลาง (50.01 – 79.99%) 
3 

6.50 
3 

6.50 
12 

26.10 
6 

13.00 
- 

8 
17.40 

3. มาก (80.00 – 100.00%) 
43 

93.50 
43 

93.50 
34 

73.90 
40 

87.00 
46 

100.00 
38 

82.60 
 

7.4   ผลการวิเคราะห์ความสนใจในขณะฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ผลการประเมินจากการสังเกตการณ์ของผู้ประเมิน พบว่า เนื อหาการเรียนเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมซึ่งจะต้องน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพราะเจ้าหน้าท่ีประมงอ าเภอจ าเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมาย 
ความเข้าใจข้อกฎหมาย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเพียงพอ ท าให้การด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านการประมงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ส่งผลท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสนใจในการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างมาก ทั งนี เนื่องจากเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์มีปัญหาในระบบการถ่ายทอดสัญญาน สัญญาน
ขาดหาย ส่งผลให้เกิดปัญหาในการส่ือสารต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรม อีกทั งเนื อหาหลักสูตรมาก เวลาในการฝึกอบรม
น้อยส่งผลให้ บรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในห้องส าหรับถ่ายทอด
ไม่มีประสิทธิภาพดีพอ ล้าสมัย ภาพไม่ ชัดเจน  เช่น กล้องท่ีใช้ในระบบ Zoom ระบบเสียงในการถ่ายทอด 
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ ฯลฯ  ผู้รับผิดชอบควรปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ 
 
8.ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและแก้ไข 
 

จากผลการประเมิน พบว่า  ควรแก้ไขระบบสัญญาณเวลาบรรยายมีเสียงขาดหาย ระบบเสียง/ยังไม่ดีและมี
มาตรฐาน  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 
 

ตารางที่ 7 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและแก้ไข                                                     N=46 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1.ควรแก้ไขระบบสัญญาณเวลาบรรยายมีเสียงขาดหาย ระบบเสียง/ยังไม่ดีและมี
มาตรฐาน 

8 17.39 
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(ต่อ) ตารางที่ 7 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและแก้ไข                                                  N=46 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

2.หลักสูตรนี ดีค่ะ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านในการปฏิบัติงานประมงอ าเภอ 
เพื่อท่ีจะได้รับความรู้ใหม่ๆในการปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีต่อในรุ่นต่อไป 

5 10.87 

3.ควรแก้ไขระบบสัญญาณเวลาบรรยายมีเสียงขาดหาย ฟังไม่เข้าใจ ควรมีการอบรม
หลักสูตรประมงอ าเภอก่อนได้รับการได้ด ารงต าแหน่ง เช่น กรมส่งเสริมเกษตรมีการเข้า
อบรมหลักสูตรเกษตรอ าเภอ เป็น เวลา 45 วัน 

2 4.35 

4.สัญญาน Intranet ของผู้อบรมเช่ือมต่อ WIFI กับโทรศัพท์ท่ีกรมประมงแจกให้อ าเภอ
สัญญานเน็ตเริ่มช้าลง ท าให้รับฟังติดๆขัดๆในช่วงวันสุดท้ายของการอบรม  และผู้จัดควร
ส่งไฟล์อบรมมาล่วงหน้า เพื่อจะได้ปริ นประกอบการบรรยาย 

1 2.17 

5.ควรจัดอบรมเพิ่มเติมให้ความรู้แก่ประมงอ าเภออย่าสม าเสมอ 1 2.17 
6.วิทยากรท่ีมานั่งอ่านสไลด์ วิทยากรท่ีมานั่งอ่านสไลด์ การอบรมแบบนี ไม่เหมาะ 1 2.17 
7.หลักสูตร และ หัวข้อท่ีบรรยาย หลักสูตร และ หัวข้อท่ีบรรยาย ยังไม่รัดกุมและ
สอดคล้องกับการใช้งาน 

1 2.17 

8.ควรให้มีการอบรมแบบเผชิญหน้า เพื่อจะได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน 1 2.17 
 
9.วิจารณ์ผล 
 

จากการประเมินผลภาพรวมทั งหลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในเนื อหาการอบรมเพิ่มขึ น  
และมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมระดับมากท่ีสุดทุกด้าน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ทางด้านกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการประมง ให้แก่ประมง
อ าเภอและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมประมงให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายต่อไป  ผู้ประเมินมีความเห็นว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของประมงอ าเภอด้านการ
บริหารจัดการประมง  ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ทุกประการ ส าหรับการประเมินผลการฝึกอบรม พบว่า  มี
การน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีโครงการฯ ได้ตั งเป้าหมาย
ไว้ จ าเป็นต้องท าการประเมินระดับผลลัพธ์ของโครงการฝึกอบรมในล าดับต่อไป  
 

10.สรุปผลการประเมิน 
 

10.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของประมงอ าเภอระดับอาวุโสด้านการบริหารจัดการ
ประมง ในรูปแบบออนไลน์   ก าหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผ่านการ
ฝึกอบรมทั งสิ น 46 คน   (ร้อยละ 92.00)  

10.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมท าการทดสอบภาคทฤษฎีก่อน – หลังการฝึกอบรม  จ านวน  46 คน จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนทดสอบก่อนฝึกอบรมโดยเฉล่ียเท่ากับ 2.52 คะแนน (ร้อยละ 50.40) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 อยู่ในระดับความรู้ปานกลาง  ส่วนคะแนนทดสอบหลังฝึกอบรมได้คะแนนเฉล่ีย 
4.28  คะแนน (ร้อยละ 85.60)   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับความรู้มาก ส าหรับค่า
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า มีค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ โดยเฉล่ียร้อยละ 73.19 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ น จ านวน 46 คน (ร้อยละ 100.00) 

10.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พบว่า ก่อนอบรมระดับความรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 4 คน (ร้อยละ 8.70) และหลังอบรมระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 46 คน  (ร้อยละ 100.00) 

10.4 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจภาพรวมต่อการฝึกอบรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด             
มีคะแนนเฉล่ีย 4.42 
        10.5 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจมาก  (ร้อยละ  80.00 – 100.00)  จ านวน 38 คน        
(ร้อยละ 82.60) 
  

อนึ่งผู้ประเมินหวังว่าผลการประเมินครั งนี  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีน าไปใช้ศึกษาบ้างไม่มากก็น้อย    
ผู้ประเมินขอขอบคุณผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือในการท าประเมินไว้ ณ ท่ีนี ด้วย และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด 
ผู้ประเมินขออภัยไว้ ณ ท่ีนี  


