
 

สรุปผลการดําเนินงานการจัดอบรม 
โครงการเพิ่มศักยภาพและพฒันาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562    

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทีม” 

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง 

 

 องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง รวมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปางจัด

อบรมพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทีม” ภายใตโครงการเพ่ิม

ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวางวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 ณ หอง

ประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง โดยการจัดอบรมทั้ง 2 วัน ประกอบดวย 

 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ไดรับเกียรติจากคณาจารยสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศูนยการศกึษานอกที่ตั้งลําปาง ไดแก อาจารยเสาวธาร สมานิตย  อาจารยทรัพสิริ เสนียวงค ณ อยุธยา  และ

อาจารยสรัฐ ฤทธิ์รณศกัด์ิ บรรยายใหความรูในหัวขอทักษะการเขาสังคม ภาษาและมารยาทในการรับประทาน

อาหารแบบสากล พรอมทั้งรวมการทํากิจกรรม Workshop เพ่ือฝกปฏิบัติทักษะการเขาสังคม ภาษาและ

มารยาทในการรับประทานอาหาร 

 วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ไดรับเกียรติจาก ดร.ศศิธร รณะบุตร ครูใหญโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ลําปาง และผูชวยผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายใหความรูใน

หัวขอ EQ กับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และหัวขอการสรางทีมและทีมประสิทธิภาพ พรอมทั้งการ

ทํากิจกรรม Workshop ในประเด็นเทคนิคการสรางทีมเพ่ือขับเคลื่อนองคกรซึ่งในกระบวนการนี้ไดรับเกียรติ

จากคณาอาจารยสาขาวิชาการศึกษาประถมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง ไดแก 

อาจารยปยนัยน ภูเจริญ อาจารยสุดารัตน พงษพันธ อาจารยวิไลวรรณ ปนวัง และอาจารย อินสอน จันตะ 

เปนวิทยากรประจํากลุมรวมดําเนินการ 
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สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูปฎิบัติงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทีม 
วันที่ 27 มิถุนายม พ.ศ.2562 

 
 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการทางวิชาการในโครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูปฎิบัติงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนา
ตนเองและทีม วันที่ 27 มิถุนายม พ.ศ.2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ซึ่งดําเนินการจัดอบรม
โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยฯ ลําปาง โดยใชเครื่องมือคือแบบสอบถามและใชเกณฑวัดแบบ Likert Scale 
แบงความตองการออกเปน 5 ระดับ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมประยุกตทางสถิต SPSS  
(Statistic Package for Social Science) และใชการวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (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 2.77 1.07 ปานกลาง 
2. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.41 0.67 มาก 
3. คุณคาของเนื้อหาตอการปฎิบัติงาน 4.05 0.90 มาก 
4. สามารถนําความรูไปใชในการปฎิบัติงาน 4.14 0.83 มาก 
5. สามารถนําความรูไปเผยแพรได 4.09 0.92 มาก 
6. ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจ 4.77 0.43 มากที่สุด 
7. ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาใหเปนที่นาสนใจ 4.73 0.46 มากที่สุด 
8. การเตรียมความพรอมของวิทยากร 4.86 0.35 มากที่สุด 
9. การตอบคําถามของวิทยากร 4.82 0.39 มากที่สุด 
10. การใชเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหา 4.82 0.39 มากที่สุด 
11.  การตอนรับ/ชี้แจงรายละเอียดตอผูเขารวมการอบรม 4.59 0.59 มากที่สุด 
12.  ความพึงพอใจตอสถานที่อบรม 4.73 0.46 มากที่สุด 
13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารวาง 4.77 0.43 มากที่สุด 
14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.50 0.74 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.43 0.62 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของอบรม จํานวน 22  คน โดยมีระดับความพึงพอใจอยู

ในระดับ  มาก ( 𝒙  = 4.43, S.D. = 0.62) สามารถสรุปคะแนนความพึงพอใจไดดังนี้ 
  ลําดับคะแนนความพึงพอใจในแตละดานสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
   อันดับท่ี 1     การเตรียมความพรอมของวิทยากร    

    ( 𝒙  = 4.86, S.D. = 0.35) 
   อันดับท่ี 2     การตอบคําถามของวิทยากร 

       การใชเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหา 

        ( 𝒙  = 4.82, S.D. = 0.39) 
    อันดับท่ี 3    ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจ  
               ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารวาง 

 (    = 4.77, S.D. = 0.43) 
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สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูปฎิบัติงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทีม 
วันที่ 28 มิถุนายม พ.ศ.2562 

 
 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการทางวิชาการในโครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูปฎิบัติงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนา
ตนเองและทีม วันที่ 28 มิถุนายม พ.ศ.2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ซึ่งดําเนินการจัดอบรม
โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยฯ ลําปาง โดยใชเครื่องมือคือแบบสอบถามและใชเกณฑวัดแบบ Likert Scale 
แบงความตองการออกเปน 5 ระดับ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมประยุกตทางสถิต SPSS  
(Statistic Package for Social Science) และใชการวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (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 3.24 0.70 ปานกลาง 
2. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. คุณคาของเนื้อหาตอการปฎิบัติงาน 4.86 0.36 มากที่สุด 
4. สามารถนําความรูไปใชในการปฎิบัติงาน 4.76 0.44 มากที่สุด 
5. สามารถนําความรูไปเผยแพรได 4.57 0.81 มากที่สุด 
6. ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจ 4.86 0.36 มากที่สุด 
7. ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาใหเปนที่นาสนใจ 4.90 0.30 มากที่สุด 
8. การเตรียมความพรอมของวิทยากร 4.90 0.30 มากที่สุด 
9. การตอบคําถามของวิทยากร 4.86 0.36 มากที่สุด 
10. การใชเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหา 4.86 0.48 มากที่สุด 
11.  การตอนรับ/ชี้แจงรายละเอียดตอผูเขารวมการอบรม 4.71 0.46 มากที่สุด 
12.  ความพึงพอใจตอสถานที่อบรม 4.81 0.40 มากที่สุด 
13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารวาง 4.71 0.46 มากที่สุด 
14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.67 0.48 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.67 0.46 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของอบรม จํานวน 11 คน โดยมีระดับความพึงพอใจอยู

ในระดับ  มากท่ีสุด ( 𝒙  = 4.67, S.D. = 0.46) สามารถสรุปคะแนนความพึงพอใจไดดังนี้ 
  ลําดับคะแนนความพึงพอใจในแตละดานสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
   อันดับท่ี 1   ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาใหเปนที่นาสนใจ 

     และการเตรียมความพรอมของวิทยากร 

       ( 𝒙  = 4.90, S.D. = 0.30) 
   อันดับท่ี 2     คณุคาของเนื้อหาตอการปฎิบัติงาน 
                                                 ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจ  
                                                 การตอบคําถามของวิทยากร และการใชเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหา 

         ( 𝒙  = 4.86, S.D. = 0.36) 
    อันดับท่ี 3    ความพึงพอใจตอสถานที่อบรม 

              ( 𝒙  = 4.81, S.D. = 0.40) 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
การจัดอบรม วันที่ 27 มิถุนายน 2562 

 

 
 
 

  
 

 

  



  
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 
การจัดอบรม วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

 

 
 

  
 

  
 
 



  
 

  
 

  
 

  
 

 


