
สรุปผลการดําเนินงานการจัดอบรม  
โครงการเพิ่มศักยภาพและพฒันาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562    

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
หลักสูตร “การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูปฏิบัติงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง” 

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง 

 

 องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง รวมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปางจัด

อบรมพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร “การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูปฏิบัติงานองคการบริหารสวน

จังหวัดลําปาง” ภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวาง

วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562  ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง โดยการ

จัดอบรมในหลักสูตรดังกลาว ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคณุวุฒิ ดังนี ้ 

 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เปนการบรรยายในหัวขอ การบริหารองคกรและทีมเพื่อลดความเสี่ยงในเชิง

คุณธรรม จริยธรรมขององคกร และนโยบายและกลไกภาครัฐในการสงเสริมและการจัดการปญหาเชิงคุณธรรม 

จริยธรรมขององคกร โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพพร แพทยรัตน รองผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

ลําปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายใหความรูในหัวขอดังกลาว พรอมทั้งรวมการทํากิจกรรม Workshop 

เพ่ือฝกปฏิบัติในหัวขอกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment-ITA) รวมกับคณะวิทยากรประจํากลุมจากมหาวิทยาลัย                  

สวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง 

 วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 เปนการบรรยายในหัวขอ หลักการ แนวคิดคุณธรรม จริยธรรมและ

กระบวนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคกร และ ความเสี่ยงในเชิงคุณธรรม จริยธรรมในองคกร                  

โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.วันชาติ นภาศร ีประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม

โจ พรอมทั้งรวมการทํากิจกรรม Workshop เพ่ือฝกปฏิบัติในหัวขอการวิเคราะหความเสี่ยงในเชิงคุณธรรม 

จริยธรรมในองคกร นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับคณะวิทยากรประจํากลุมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนยการศกึษานอกที่ตั้ง ลําปาง 
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สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูปฎิบัติงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

หลักสูตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูปฎิบตัิงาน องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 

 
 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการทางวิชาการในโครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูปฎิบัติงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง หลักสูตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ผูปฎิบัติงาน องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง  ซึ่งดําเนินการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยฯ ลําปาง โดยใชเครื่องมือคือแบบสอบถามและ
ใชเกณฑวัดแบบ Likert Scale แบงความตองการออกเปน 5 ระดับ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมประยุกตทางสถิต SPSS  (Statistic Package for Social Science) และใชการวิเคราะหโดยใช
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 โดยใชเกณฑในการใหคะแนนและการคดิวิเคราะหดังนี ้
เกณฑการใหคะแนน 
  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 
  มาก    แทน   4  คะแนน 
  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 
  นอย    แทน   2 คะแนน 
  นอยที่สุด   แทน   1 คะแนน 
การแปลความหมาย 
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง   4.51 – 5.00  แปลความวา   อยูในระดับมากที่สุด 
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง   3.51 – 4.50  แปลความวา   อยูในระดับมาก 
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง   2.51 – 3.50  แปลความวา   อยูในระดับปานกลาง 
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง   1.51 – 2.50  แปลความวา   อยูในระดับนอย 
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง   1.01 – 1.50  แปลความวา   อยูในระดับนอยที่สุด 
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ตารางที่ 1   คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม  
                

ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม 2.93 1.01 ปานกลาง 
2. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.41 0.67 มาก 
3. คุณคาของเนื้อหาตอการปฎิบัติงาน 4.49 0.60 มาก 
4. สามารถนําความรูไปใชในการปฎิบัติงาน 4.46 0.60 มาก 
5. สามารถนําความรูไปเผยแพรได 4.46 0.60 มาก 
6. ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจ 4.73 0.45 มากที่สุด 
7. ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาใหเปนที่นาสนใจ 4.61 0.54 มากที่สุด 
8. การเตรียมความพรอมของวิทยากร 4.71 0.51 มากที่สุด 
9. การตอบคําถามของวิทยากร 4.63 0.58 มากที่สุด 
10. การใชเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหา 4.61 0.54 มากที่สุด 
11.  การตอนรับ/ชี้แจงรายละเอียดตอผูเขารวมการอบรม 4.46 0.67 มาก 
12.  ความพึงพอใจตอสถานที่อบรม 4.66 0.48 มากที่สุด 
13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารวาง 4.59 0.59 มากที่สุด 
14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.54 0.60 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.45 0.60 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของอบรม จํานวน 41 คน โดยมีระดับความพึงพอใจอยู

ในระดับ  มาก ( 𝒙  = 4.45, S.D. = 0.60) สามารถสรุปคะแนนความพึงพอใจไดดังนี้ 
  ลําดับคะแนนความพึงพอใจในแตละดานสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
   อันดับท่ี 1  ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจ 

         ( 𝒙  = 4.73, S.D. = 0.45) 
                               อันดบัท่ี 2   การตอนรับ/ชี้แจงรายละเอียดตอผูเขารวมการอบรม 

         ( 𝒙  = 4.66, S.D. = 0.48) 
   อันดับท่ี 3   ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาใหเปนที่นาสนใจ 

การใชเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหา 

     ( 𝒙  = 4.61, S.D. = 0.54) 
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สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูปฎิบัติงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
หลักสูตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูปฎิบตัิงาน องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 
 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการทางวิชาการในโครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูปฎิบัติงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง หลักสูตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ผูปฎิบัติงาน องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง  ซึ่งดําเนินการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยฯ ลําปาง โดยใชเครื่องมือคือแบบสอบถามและ
ใชเกณฑวัดแบบ Likert Scale แบงความตองการออกเปน 5 ระดับ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมประยุกตทางสถิต SPSS  (Statistic Package for Social Science) และใชการวิเคราะหโดยใช
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 โดยใชเกณฑในการใหคะแนนและการคดิวิเคราะหดังนี ้
เกณฑการใหคะแนน 
  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 
  มาก    แทน   4  คะแนน 
  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 
  นอย    แทน   2 คะแนน 
  นอยที่สุด   แทน   1 คะแนน 
การแปลความหมาย 
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง   4.51 – 5.00  แปลความวา   อยูในระดับมากที่สุด 
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง   3.51 – 4.50  แปลความวา   อยูในระดับมาก 
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง   2.51 – 3.50  แปลความวา   อยูในระดับปานกลาง 
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง   1.51 – 2.50  แปลความวา   อยูในระดับนอย 
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง   1.01 – 1.50  แปลความวา   อยูในระดับนอยที่สุด 
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ตารางที่ 1   คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม  
                

ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม 2.96 0.69 ปานกลาง 
2. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.38 0.58 มาก 
3. คุณคาของเนื้อหาตอการปฎิบัติงาน 4.46 0.59 มาก 
4. สามารถนําความรูไปใชในการปฎิบัติงาน 4.42 0.58 มาก 
5. สามารถนําความรูไปเผยแพรได 4.38 0.58 มาก 
6. ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจ 4.67 0.48 มากที่สุด 
7. ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาใหเปนที่นาสนใจ 4.63 0.49 มากที่สุด 
8. การเตรียมความพรอมของวิทยากร 4.67 0.48 มากที่สุด 
9. การตอบคําถามของวิทยากร 4.63 0.49 มากที่สุด 
10. การใชเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหา 4.63 0.49 มากที่สุด 
11. การตอนรับ/ชี้แจงรายละเอียดตอผูเขารวมการอบรม 4.63 0.58 มากที่สุด 
12. ความพึงพอใจตอสถานที่อบรม 4.67 0.56 มากที่สุด 
13. ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารวาง 4.79 0.41 มากที่สุด 
14. ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.71 0.46 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.47 0.53 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของอบรม จํานวน 24 คน โดยมีระดับความพึงพอใจอยู

ในระดับ  มาก ( 𝒙  = 4.47, S.D. = 0.53) สามารถสรุปคะแนนความพึงพอใจไดดังนี้ 
  ลําดับคะแนนความพึงพอใจในแตละดานสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
   อันดับท่ี 1  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารวาง 

         ( 𝒙  = 4.79, S.D. = 0.41) 
                               อันดบัท่ี 2   ระยะเวลาในการจัดอบรม 

         ( 𝒙  = 4.71, S.D. = 0.46) 
   อันดับท่ี 3   ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจ 
     ความพึงพอใจตอสถานที่อบรม 

     ( 𝒙  = 4.67, S.D. = 0.56) 
 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 
การจัดอบรม วันที่ 22 สิงหาคม 2562 

 
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 

 
  



ประมวลภาพกิจกรรม 
การจัดอบรม วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

 
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 



 


